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2.1 Definisi Promosi 

 Istilah promosi banyak diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk 

menerima produk, konsep, dan gagasan. Strategi promosi berarti sebuah program 

terkendali dan terpadu dari metode komunikasi dan material yang dirancang untuk 

menghadirkan perusahaan dan produk-produknya kepada calon konsumen, 

menyampaikan ciri-ciri produk yang memuaskan kebutuhan untuk mendorong 

penjualan yang pada akhirnya memberi kontribusi pada kinerja laba jangka 

panjang. Pengembangan strategi promosi yang efektif sangat bergantung pada 

seberapa baik perusahaan melakukan tahap-tahap awal dalam proses manajemen 

pemasaran khususnya yang berhubungan dengan pemahaman perilaku pembeli, 

segmentasi pasar, analisa persaingan, penetapan pasar sasaran, dan penentuan 

posisi produk. Perusahaan mengembangkan program pemasarannya melalui 

penggunaan iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan 

masyaraka (Kotler & Keller, 2016).   

Menurut Zeithaml dan Bitner (2013), keberhasilan perusahaan dalam 

melaksanakan kegiatan umumnya dan kegiatan pemasaran pada khususnya tidak 

terlepas dari usaha untuk menghadapi dan mengadaptasi dengan perkembangan 

lingkungan di mana perusahaan berada. Konsep yang secara umum sering 

digunakan untuk menyampaikan pesan adalah bauran promosi. Disebut juga 

bauran promosi karena biasanya pemasar sering menggunakan berbagai jenis 

promosi secara simultan dan terintegrasi dalam suatu rencana promosi produk. 

Menurut Kotler (2016) bauran komunikasi pemasaran total-disebut juga bauran 

promosi merupakan perpaduan khusus antara iklan, penjualan pribadi, promosi 
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penjualan, dan hubungan masyarakat yang digunakan perusahaan untuk meraih 

tujuan iklan dan pemasarannya.  

Menurut Shimp (2015), bauran promosi merupakan kombinasi dari 

penjulanan perorangan, periklanan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat 

yang membantu pencapaian tujuan perusahaan atau dengan arti lain bauran 

promosi merupakan sinergi dari 4 elemen dasar dalam bauran promosi yang 

digunakan dalam proses kegiatan pencapaian tujuan penjualan produk dari 

perusahaan.  

Menurut Kotler dan Keller (2016) bauran promosi merupakan kombinasi 

strategi yang paling baik dari variabel – variabel periklanan, personal selling, dan 

alat promosi lainnya yang kesemuanya mencapai tujuan program penjualan 

perushaan. Dalam pengertian ini bauran promosi dijadikan sebuah strategi 

komunikasi pemasaran dimana setiap langkah strategi dimaksudkan untuk 

penciptaan peningkatan penjualan perusahaan. Bauran promosi adalah kombinasi 

strategi yang paling baik dari unsur-unsur promosi tersebut, (Iklan, Penjualan 

Perorangan, Promosi Penjualan, Hubungan Masyarakat) untuk mencapai tujuan 

perusahaan atau organisasi bisnis yaitu peningkatan jumlah penjualan. Maka 

untuk dapat efektifnya promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, perlu 

ditentukan terlebih dahulu peralatan atau unsur promosi apa 

 

2.2 Tujuan Promosi 

Promosi merupakan alat marketer untuk berkomunikasi dengan pelanggan 

dan pemegang saham. Semua ini harus di kordinasikan dengan benar dan di 

bawah konsep komunikasi marketing yang di gabungkan untuk menyampaikan 

pesan yang jelas dan menarik (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011). Penjualan dan 
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iklan hanyalah bagian dari bauran pemasaran yang lebih besar seperangkat sarana 

pemasaran yang bekerja sama untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan 

menciptakan hubungan dengan pelanggan. Promosi adalah arus informasi atau 

persuasi satu-arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Berikut adalah 

beberapa tujuan dari program promosi; 

1. Memberikan informasi mengenai produk kepada konsumen 

2. Membujuk konsumen untuk melakukan pembelian 

3. Mengingatkan target sasaran yang digunakan apabila pelanggan sasaran 

telah mempunyai sikap positif terhadap penawaran perusahaan. 

 
2.3 Bauran Promosi 

 Menurut Kotler dan Keller (2016), bauran promosi merupakan paduan 

spesifik hubungan masyarakat, iklan, promosi penjualan, penjualan personal, dan 

sarana pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan 

pelanggan. Promotion mix atau bauran promosi adalah kombinasi strategi yang 

paling baik dari unsur-unsur promosi yang digunakan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Unsur-unsur tersebut merupakan alat dari komunikator pemasaran 

perusahaan dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Lima unsur yang 

membentuk komunikasi pemasaran disebut bauran komunikasi pemasaran atau 

bauran promosi, karena merupakan peralatan dari promosi. Alat-alat komunikasi 

yang dapat digunakan perusahaan yaitu advertising (periklanan), personal selling 

(penjualan personal), sales promotion (promosi penjualan), direct marketing 

(pemasaran langsung), dan public relations (hubungan masyarakat). 
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2.3.1.  Advertising 

 Advertising (periklanan) adalah semua bentuk terbayar presentasi 

nonpribadi dan promosi ide, barang, atau jasa dengan sponsor tertentu (Kotler & 

Keller, 2016). Periklanan adalah komunikasi yang dibayar, yang digunakan untuk 

mengembangkan sikap, menciptakan kesadaran dan mengirimkan informasi untuk 

mendapatkan respons dari target pasar. Iklan dapat didefinisikan sebagai sebuah 

pengiriman pesan melalui suatu media yang dibayar sendiri oleh pemasang iklan. 

Iklan bisa membantu mencapai hampir semua sasaran komunikasi. Iklan 

merupakan sarana ampuh untuk membangun kesadaran pelanggan. Iklan tentunya 

harus dapat membujuk, membangun reputasi, dan preferensi kondisi serta 

meyakinkan kepada siapapun yang telah membeli produk tersebut.  Tujuan iklan 

menurut Kotler dan Keller (2016), adalah tugas komunikasi tertentu yang dicapai 

dengan pasar sasaran tertentu selama periode waktu tertentu. Tujuan periklanan 

digolongkan berdasarkan tujuan utama yaitu menginformasikan, membujuk, atau 

mengingatkan. 

 

2.3.2. Personal Selling 

 Menurut Shimp (2015), personal selling adalah presentasi pribadi oleh 

wiraniaga perusahaan untuk tujuan menghasilkan penjualan dan membangun 

hubungan pelanggan. Penjualan personal adalah improvisasi dari penjualan 

dengan menggunakan komunikasi person to person, biasanya dilaksanakan oleh 

sales di bawah naungan manajer penjualan yang mempromosikan produk secara 

langsung pada pasar sasaran. 
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 Personal selling melibatkan interaksi secara langsung antara penjual 

dengan pembeli potensial. Personal selling merupakan alat yang paling efektif 

terutama dalam membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. 

Alasannya adalah karena penjualan pribadi, jika dibandingkan dengan periklanan, 

memiliki tiga manfaat tersendiri yaitu pertama, personal selling mencakup 

hubungan yang hidup, langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih. 

Masing-masing pihak dapat melihat kebutuhan dan karakteristik pihak lain secara 

lebih dekat dan segera melakukan penyesuaian. Kedua, personal selling 

memungkinkan timbulnya berbagi jenis hubungan mulai dari hubungan penjualan 

sampai ke hubungan persahabatan. 

2.3.3.  Sales Promotion 

 Sales promotion (promosi penjualan) adalah insentif jangka pendek untuk 

mendorong pembelian atau penjualan produk atau jasa (Kotler & Keller, 2016). 

Didefinisikan sebagi arahan langsung dimana terjadinya peralihan nilai terhadap 

produk pada kekuatan penjualan, disitribusikan dengan tujuan utama terjadinya 

penjualan secara langsung. Sales promotion adalah sebuah teknik yang memiliki 

potensi sangat signifikan untuk memperbaiki penjualan jangka pendek dan 

efektivitasnya pun dapat diukur. Penggunaan promosi penjualan bisa 

menimbulkan efek besar pada persepsi tentang merek. 

 Sarana promosi penjualan utama menurut Kotler dan Keller (2016), 

meliputi sampel produk (sejumlah produk untuk dicoba), kupon (sertifikat yang 

memberikan penghematan kepada pembeli ketika mereka membeli produk 

tertentu), pengembalian tunai (pengurangan harga terjadi setelah pembelian), 

harga khusus (disebut juga pengurangan harga, menawarkan penghematan harga 
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resmi produk kepada pelanggan), premi (barang yang ditawarkan secara gratis 

atau pada harga murah sebagai insentif untuk membeli produk). 

 

2.3.4.  Direct Marketing 

 Menurut Shimp (2015), Direct marketing (pemasaran langsung) adalah 

hubungan langsung dengan pelanggan individual yang ditargetkan secara cermat. 

Hal ini dilakukan untuk memperoleh respons langsung dan membangun hubungan 

pelanggan yang langgeng – penggunaan surat langsung, telepon, televisi respons 

langsung, e-mail, internet, dan sarana lain untuk berkomunikasi secara langsung 

dengan pelanggan tertentu (Kotler & Keller, 2016). 

  

2.3.5.   Public Relations 

 Menurut Shimp (2015), Public Relations (PR) atau yang lebih dikenal 

dengan istilah hubungan masyarakat diartikan sebagai menjalin hubungan baik 

dengan memberikan kesan baik tentang produk atau jasa pada masyarakat. 

Seorang public relations harus mampu menciptakan opini publik untuk mencapai 

tujuan organisasi. Dalam hubungannya dengan masyarakat, public relations harus 

bisa membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi 

dengan masyarakatnya, serta memperoleh kepercayaan dan goodwill dari mereka. 

Jadi, definisi public relation (PR) adalah seseorang yang profesional dalam 

bidangnya untuk menciptakan opini publik, kepercayaan, dan goodwill serta 

penetapan kebijaksanaan dalam pencapaian tujuan organisasi dengan secara tepat  

dan secara terus menerus guna membangun dan mempertahankan pengertian 

timbal balik antara organisasi dengan masyarakatnya karena public relation 

merupakan kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. 
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 Menurut Shimp (2015), public relations bertujuan untuk membangun 

hubungan baik dengan berbagai kalangan untk mendapatkan publisitas yang 

diinginkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani atau 

menghadapi rumor, berita, dan kejadian tidak menyenangkan. public relations 

adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi 

kebijakan dan prosedur individual dan organisasi yang punya kepentingan publik, 

serta merencanakan dan melaksanakan program aksi rangka mendapatkan 

pemahaman dan penerimanaan publik.  

 Jadi berdasarkan definisi-definisi tersebut terdapat beberapa inti dari 

public relations yakni : goodwill, kepercayaan, pengertian pada dan dari publik 

sesuatu badan khususnya dan masyarakat umumnya. Dalam public relations 

terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara sesuatu 

badan dan publiknya, usaha untuk memberikan atau menanamkan kesan yang 

menyenangkan, sehingga akan timbul opini publik yang menguntungkan bagi 

kelangsungan hidup badan tersebut. 

 

2.4 Jenis-jenis Promosi 

Tjiptono (2014), mengatakan bahwa unsur bauran promosi terdiri dari 2 

(dua) perangkat utama, yaitu: 

1. Periklanan (advertising) 

Periklanan merupakan semua penyajian promosi produk atau jasa yang 

dilakukan untuk memperoleh dan memuaskan pelanggan. Periklanan 

menjadi salah satu bentuk promosi yang sering digunakan oleh perusahaan 

untuk mempromosikan atau menawarkan produk kepada pelanggan. 

2. Promosi penjualan (sales promotion) 
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Promosi penjualan merupakan berbagai intensif jangka pendek untuk 

mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. 

Dalam promosi yang di lakukan untuk menekan agar pelanggan membeli 

produk atau jasa dengan melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan 

seperti pameran, demontrasi, pertunjukan serta promosi lainnya. 
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