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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Promotion Mix  

Promosi adalah bentuk  komunikasi pemasaran artinya sebuah teknik 

memasarkan sebuah produk atau jasa dengan berusaha meneyebarkan 

informasi, membujuk/mempengaruhi dan menciptakan ingatan target pasar 

atas  produk atau jasa yang dimilikinya agar bersedia menerima ,membeli dan 

loyal pada produk atau jasa yang ditawarkan . 

Menurut Gitosudarmo, (2000) Promosi adalah sebuah aktivitas yang 

ditujukan untuk mempengaruhi pelanggan agar mereka dapat  kenal akan 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian 

mereka menjadi puas lalu mereka beli produk tersebut. 

Dalam hal ini tujuan promosi sudah jelas yaitu untuk mempengaruhi 

konsumen dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian 

.promosi tidak hanya sekedar mengkomunikasikan ataupun menyebarkan 

informasi akan tetapi komunikasi juga diharapkan mampu membuat 

suasana/keadaan dimana para pelanggan  memilih dan mempunyai produk . 

Selain  itu promosi juga dapat menambah value suatu barang dengan 

penyebaran informasi kepada konsumen, promosi, dapat memberikan 

informasi baik tentang barangya, harganya hingga kualitas dan kelebihan yang 

dimiliki produk atau jasa yang ditawarkan. Tanpa adanya promosi maka kita 

sebagai pemilik usaha tidak bisa menyampaikan informsi tersebut sehingga 

produk atau jasa ynag kita tawarkan sulit untuk  dikenal, dan pastinya akan 

berdampak pada jumlah konsumen yang menggunakan jasa tersebut.  
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Menurut Chunnawaladan sethia, (1994) Bauran promosi meliputi hal 

hal berikut termasuk advertising, public relation, sales promotion, direct 

marketing, personal selling.  

Menurut beltc at al, (2004:166) ada lima jenis bauran promosi yang   

dijabarkana seperti dibawah ini: 

2.1.1 Advertising 

Menurut fill, (2006) Iklan  adalah bentuk komunikasi massa non 

personal yang menawarkan tingkat kontrol yang sangat baik bagi mereka yang 

bertanggung jawab untuk merancang dan menyampaikan pesan iklan  

Menurut wright, (2004) Pesan dapat dikirimkan dengan  cara dan gaya 

tertentu yang telah disepakati padawaktu yang sesuai dengan persyaratan 

manajemen,penggunaan iklan secara teratur dapat menjadi penting untuk 

membuat dan mempertahankan kepribadian merek ketika bekerjasama dengan 

elemen lain dari bauran promosi,iklan memainkan peran penting dalam 

pengembangan keungulan kompetitif.dipasar konsumen,iklan adalah bentuk 

komunikasi yang dominan untuk banyak organisasi. 

 2.1.2  Direct Marketing 

Menurut de pelsmacker et al, (2001) Direct marketing memiliki 

filososfi dasar yaitu untuk mempertimbangkan setiap pelanggan menjadi 

investasi.dengan mengidentifikasi setiap pelanggan berarti bahwa seseorang 

dapat menargetkan komunikasi yang paling tepat dengan cara yaqng interaktif 

pelanggan secara pribadi diatangani dan mampu merespon sehingga 

perusahaan dapat menyesuasikan penawaran dengan kebutuhan pelanggan 

bedasarkan data yang telah disimpan dalam database dari transaksi  

Menurut fill, (2006) Direct berarti menggunakn media langsung yaitu 

surat, katalog, telephone, internet, pers, dan poster. tidak melalui  perantara 
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seperti dealer, pengecer, atau sales staff. tidak ada saluaran media yang yang 

mendominasi pekerjaaqn mereka .ini adalah alat yang digunakan untuk 

menciptakan dan mepertahankan komunikasi pribadi dengan pelanggan, 

pelanggan potensial dan pemangku kepentingan yang lainya. 

2.1.3 Personal Selling 

Menurut fill, (2006) Ini adalah alat yang paling penting dari bauran 

komunikasi pemasaran untuk mewakili perusahaan sebagai penjual pribadi 

dan tenaga penjual yang merupakan faktor penting dalam pembentukan citra 

perusahaan.ada kemungkinan umpan balik dan evaluasi pesan yang telah 

dikirim sehingga pesan pesan pribadi ini dapat dimodifikasikan dan diabuat 

lebih pribadi daripada lat komunikasi lainnya. Dipasar pesonal selling  

menjadi penghubung untuk menyediakan hubungan antarakebutuhan 

organisasi dan kebutuhan pelanggan mereka.tanpa penjualan pribadi 

komunikasi perusahaan hanya lewat media massa. 

Menurut Kotler, (2000) menyatakan bahwa personal selling adalah alat 

yang berguna untuk komunikasi denga pembeli sekarang daqn calon 

pembeli.penjualan pribadi melibatkan komunikasi dua arah antara penjual dan 

pembeli yang dirancang untuk mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. 

 

2.1.4 Sales promotion  

Menurut fill, (2006) Jika iklan digunakan untuk menciptakan brarnd 

value,promosi penjualan memberikan ajakan untuk bertindak .ikaln dan 

penjualan saling melengkapi karean iklan berusaha bekerja sama dalam 

jangka panjang untuk menciptakan kesadaran, sementara promosi penjualan 

bekerja dalam jangka pendek untuk menciptakan penjualan. Seperti iklan 

promosi penjualan juga adalah bentuk komunikasi non pribadi tetapi memiliki 

kemamapuan yang lebih besar untuk ditargetkan pada audiens yang lebih 

kecil . 
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2.1.5 Public Relation  

Menurut fill, (2006) ,hubungan masyarakat berkaitan dengan 

manajemen hubungan antara organisasi dengan para pemangku kepentingan 

mereka. 

Menurut de pelsmacker et al, (2001) Ini adalah upaya untuk 

membangun dan mempertahan kan hubungan baik ,berbagi pemahaman dan 

niat baik dengan kelompok sasaran tertentu(mereka yang mempegaruhi 

pendapat tentang perusahaan ,tetapi mereka bukan target pasar perusahaan) 

khalayak atau pemangku kekuasaan. ini digunakan untuk menutup 

kesenjangan antara bagaimana publik meilhat organisasi dan bagaimana 

organisasi  dilihat oleh publik . 

2.2 Branding position 

Perusahaan ataupun Badan usaha tidak bisa melayani semua 

pelanggan yang ada di pasar yang meiliki tuntutatan dan standard kebutuhan 

yang berbeda beda. oleh karena itu perusahaaan harus bisa 

mengidentifikasikan segmen pasar yang dapat dilayaninya dengan sangat 

efektif dengan membeda bedakan segemen yang sesuai dengan usaha yang 

kita jalani dan menentukan posisi yang ingin dibentuk dalam benak konsumen 

(positioning).proses perusahaan dalam mengidentifikasi berbagai hal yang 

sering disebut STP atau  segmentation,Targeting,Positioning. 

Dan yang menjadi sasaran perusahanan jasa dari proses ini adalah 

untuk menciptakan dan mepertahankan keunikan merek didalam benak 

konsumen yang menjadi targetnya. 
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2.2.1 Segementasi  

Menurut Swastha dan Handoko, (1997) berpendapat bahwa 

segmentasi adalah sebuah kegiatan mengkotak kotakan pasar  yang bersifat 

homogen. 

Menurut pride &ferrel, (1995) adalah  suatu proses pembagian pasar 

secara keseluruhan menjadi kelompok pasar yang terdiri dari orang yang 

realtive memiliki kebutuhan atas produk yang serupa, dengan begitu 

segmentasi dapat disimpulkan sebagai sebuah proses memilih pasar atau 

mengkotak ngotakan kedalam berbagai kelompok yang memiliki kebutuhan 

yang sama atau serupa. perusahaan tidak bisa menciptakan pasar tetapi 

memilih pasar yang akan di jadikan target ,pengelompkokan biasanya 

berdasarkan : Geografik, Demografik, Psikorafik, Perilaku    

Syarat syarat segemntasi pasar adalah  

1. Measuberlity adalah ciri  atau sifat tertentu pada pembeli harus dapat 

diukur atau dapat dicermati. 

2. Accesibility yaitu suatu keadaan dimana perusahaan secara efektif 

memusatkan (mengarahkan) usaha pemasaran pada segmen yang 

terpilih.  

3. Substantiability yaitu   segmen pasar harus  luas atau cukup potensial  

agar dapat dipertimbangkan program pemasaranya. 

  2.2.2 Targeting  

Perusahaan kini memiliki cabang cabang untuk memiliki konsumen 

yang berbeda karena menyeleksi menjangkau pasar, mereka memahami 

bahwa mereka harus fokus untuk melayani beberapa macam  pelanggan saja. 

terlalu banyak jenis pelanggan akan membuat tidak fokus untuk memenuhi 
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kebutuhan pelanggan karena setiap segmen memiliki keinginan dan 

kebutuhan yang bervariatif hal ini lah yang menjadi bahan pertimbangan 

perusahan untuk mengambil target pasar tertentu saja 

Menurut Tjiptono dan Candra, (2012) proses mengevaluasi dan 

memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling potensial untuk 

di penuhi kebutuhanya dengan strategi pemasaran spesifik perusahaan. 

Menurut Kotler dan Amstrong, (2008) sekelompok pembeli yang 

mempunyai kebutuhanya atau karakteristik yang sama untuk menjadi tujuan 

promosi perusahaan. 

Targeting adalah persoalan bagaimana memilih ,menyeleksi 

menjangkau pasar .targeting adlaah kelanjutan dari segmentasi pasar yaitu 

beberapa target pasar yang telah dipilih akan menjadi fokus kegiatan 

pemasaran ,proses targeting mencerminkan bahwa perusahaan harus 

menidentifikasi pelanggan yang menjadi fokusnya. 

Dalam menentukan segmen pasar memperhatikan pola pola seperti 

berikut ini : 

1.Differensiasi segmen  

Bidang usaha yang membedakan segemen pasar,dan meneyediakan produk 

atau jasa sendiri menurut segmen yang ada. 

2.Undifferensiasi segmen  

Bidang usaha yang tidak membedakan segmen pasar dengtan kata lain 

menganggap semua pasar sama. 

3.Consentrate marketing  

Perusahaaan yang melayani kerbutuhan konsumen tertentu,karena masing 

masing segmen punya kebutiuhan yang bervariatif. 
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4.Market coverage strategy  

Strategi dengan menggunakan membership serta produk tidak dijual bebas 

sehingga dapat mempermudah konsumen dan produsen. 

2.2.3 Positioning  

Dan tahapan terkahir adalah positioning yaitu suatu usaha 

menempatkan brand perusahaan pada alam bawah sadar konsumen dengan  

ciri yang bisa di bedakan dengan produk lain, dengan kata lain poitioning 

adalah cara pemasar dalam menumbuhkan citra, persepsi, imajinasi atas 

produk yang ditawarkan melauli proses komunikasi. positioning bukan 

menempatkan produk untuk kelompok tertentu tapi mengusahakan agar citra 

produk tertanam dalam pikiran  segmen yang telah di pilih . 

Menurut Kotller dan Keller, (2006:262) adalah cara produk dan merek 

atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan 

produk, merek atau organisasi pesaing oleh pelanggan saat ini maupun calon 

pelanggan. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa positioning adalah sebuah 

persepsi konsumen atas produk ataupun jasa yang di dapatkannya, atau 

sebuah ukuran atas kualitas jasa dan produk tertentu sehingga ketika 

konsumen menemui barang atau jasa yang sejenis yang muncul di benak 

konsumen adalah nama brand yang dikenalnya, sepereti fenomena air 

kemasan di indonesia yang disebut aqua padahal air minum kemasan itu 

memiliki banyak brand .  
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2.2.3 Positioning  

Dan tahapan terkahir adalah positioning yaitu suatu usaha 

menempatkan brand perusahaan pada alam bawah sadar konsumen dengan  

ciri yang bisa di bedakan dengan produk lain, dengan kata lain poitioning 

adalah cara pemasar dalam menumbuhkan citra, persepsi, imajinasi atas 

produk yang ditawarkan melauli proses komunikasi. positioning bukan 

menempatkan produk untuk kelompok tertentu tapi mengusahakan agar citra 

produk tertanam dalam pikiran  segmen yang telah di pilih . 

Menurut Kotller dan Keller, (2006:262) adalah cara produk dan merek 

atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan 

produk, merek atau organisasi pesaing oleh pelanggan saat ini maupun calon 

pelanggan. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa positioning adalah sebuah 

persepsi konsumen atas produk ataupun jasa yang di dapatkannya, atau 

sebuah ukuran atas kualitas jasa dan produk tertentu sehingga ketika 

konsumen menemui barang atau jasa yang sejenis yang muncul di benak 

konsumen adalah nama brand yang dikenalnya, sepereti fenomena air 

kemasan di indonesia yang disebut aqua padahal air minum kemasan itu 

memiliki banyak brand .  
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