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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Pemasaran 

Definisi manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012) adalah 

tindakan penyususan fungsi-fungsi pemasaran supaya kegiatan barter atau 

pengiriman barang atau jasa dari produsen ke konsumen dapat berjalan dengan 

baik. Istilah pada manajemen pemasaran dikenal dengan bauran pemasaran 

(marketing mix). Bauran pemasaran adalah sistem pemasaran strategis yang 

mampu dikendalikan berupa barang, harga, distribusi, dan promosi yang 

digabungkan oleh perusahaan agar mendapatkan respon konsumen. 

Secara sederhana dalam perusahaan, tujuan utama pemasaran adalah 

untuk meningkatkan keuntungan dengan membuat strategi sstrategi penjualan. 

Definisi pemasaran lebih cenderung dikenal sebagai proses pengenalan barang 

atau jasa yang dipasarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Aspek-aspek 

pemasaran meliputi public relation, personal selling, sales promotion, sales 

promotion, direct marketing, dan advertising. 

Advertising dapat diartikan sebagai suatu strategi promosi dengan cara 

membagikan informasi suatu produk atau jasa dalam bentuk media televisi, 

Koran, majalah, brosur, sponsorship, dan lain sebagainya. Tujuan dengan adanya 

penerapan Advertising adalah agar masyarakat mengenal produk atau jasa yang 

sedang dipasarkan oleh perusahaan.  

Pendapat penulis bedasarkan definisi diatas manajemen pemasaran adalah 

tahap-tahap penyusunan strategi pemasaran agar dapat menciptakan barang atau 
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jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan tujuan perusahaan. Menurut 

Kotler dan Keller (2015) “proses sosialisasi dari setiap individual dan grup untuk 

mencapai tujuan bersama melalui produksi, menawarkan, dan memperjual belikan 

produk dan jasa”. Menurut AMA (Asosiasi Pemasaran Amerika) yang dikutip 

oleh Kotler dan Keller (2015) “pemasaran adalah sebuah aktivitas, perancangan 

institusi dan proses untuk memproduksi, komunikasi, pengiriman dan 

menawarkan barang dan jasa kepada konsumen, klien, mitra dan komunitas secara 

luas”. 

 

2.2 Tujuan Promosi 

Tujuan promosi adalah menarik perhatian, menyampaikan informasi,  dan 

meningkatkan penjualan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Tujuan promosi 

menurut Kotler dan Armstrong (2013), yaitu: 

1. Menyampaikan informasi 

Menyampaikan informasi produk, harga, dan informasi lainnya kepada 

pelanggan, tidak adanya informasi membuat pelanggan tidak mengetahui 

produk yang akan ditawarkan oleh perusahaan. 

2. Mempengaruhi pelanggan 

Promosi mempengaruhi pelanggan adalah dengan cara menyampaikan 

informasi produk yang bisa membuat pelanggan merasakan bahwa mereka 

membutuhkan produk yang sedang di tawarkan. 

3. Membuat image yang menarik 

Jenis Promosi ini membuat produk atau promosi yang menarik supaya bisa 

menarik pelanggan untuk membeli produk yang di tawarkan, seperti 
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membuat bungkusan produk dan slogan yang bisa menarik perhatian 

pelanggan. 

2.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2010) adapun tujuan pembuatan atau penyusunan 

laporan keuangan adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini.  

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini.  

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu.  

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.  

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.  

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode.  

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 

2.4 Komponen Laporan Keuangan  

Menurut Ikatan Akutansi Keuangan (2011) tentang penyajian laporan 

keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-

komponen sebagai berikut:  
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1. Laporan Posisi Keuangan, adalah suatu laporan keuangan yang 

menampilkan posisi komponen aktiva, kewajiban, dan modal dalam kurun 

waktu tertentu. Elemen-elemen laporan posisi keuangan terdiri dari: 

a. Aktiva lancar  

b. Aktiva tidak lancar  

c. Aktiva lainnya  

d. Hutang lancar  

e. Hutang jangka panjang  

f. Ekuitas 

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif, adalah laporan yang mewakili suatu 

usaha untuk mengukur hasil bersih dari operasi suatu perusahaan pada 

periode tertentu. Laporan laba rugi disusun berbasis akrual dibandingkan 

dengan basis kas. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban 

selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan (matching 

concept). Elemen-elemen laporan laba rugi adalah:  

a. Pendapatan, merupakan tambahan aset yang bersal dari kegiatan 

utama perusahaan.  

b. Beban, merupakan pengorbanan untuk memperoleh pendapatan 

tersebut. 

c. Other income & expense, merupakan tambahan aset atau 

pengorbanan selain dari kegiatan utama.  

d. Discontinued operation, seperti pemberhentian bisnis.  
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3. Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab 

perubahan ekuitas dari jumlah awal periode menjadi jumlah ekuitas pada 

akhir periode.  

4. Laporan Arus Kas, yaitu laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan 

keluar. Informasi arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai 

laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan 

kas atau setara kas dan menilai kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan kas tersebut.  

5. Catatan atas laporan keuangan, merupakan laporan yang memberikan 

penjelasan lebih lanjut dengan item-item yang ditampilkan dalam laporan 

keuangan, seperti gambaran kebijakan akuntansi perusahaan, dan 

penggunaan metode pada perusahaan. 

 

2.5 Jenis-Jenis Promosi 

Terdapat lima jenis promosi utama menurut Kotler dan Armstrong (2014), 

yaitu : 

1. Periklanan 

Periklanan adalah suatu jenis presentasi promosi barang atau jasa yang di 

bayar oleh sponsor tertentu.  
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2. Personal Selling 

Personal selling terdiri dari interaksi antara penjual dan pelanggan dengan 

tujuan agar dapat membuat penjualan dan menjaga hubungan dengan 

pelanggan.   

3. Public Relation 

Fungsi public relation adalah membangun hubungan baik dengan berbagai 

kalangan supaya bisa membangun image perusahaan yang baik,dan dapat 

mengatasi berita dan kejadian yang dapat mencemarkan nama baik 

perusahaan. 

4. Sales promotion 

Sales promotion adalah insentif jangka pendek maupun panjang agar dapat 

meningkatkan pembelian atau penjualan produk atau jasa 

5. Direct marketing 

Direct marketing merupakan cara pemasaran yang memakai media online 

atau iklan agar mendapatkan respon yang segera dan membangun 

hubungan baik dengan pelanggan. Direct marketing biasa menggunakan 

promosi dengan cara memasang iklan di televisi, telepon, situs perusahaan, 

email, dan sarana lainnya yang dapat berkomunikasi dengan pelanggan. 

 

2.6 Karakteristik Jasa 

Menurut Kotler dan Armstrong, jasa memiliki empat karakteristik utama 

yang dapat mempengaruhi rancangan program yaitu : 
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1.  Tidak Berwujud 

Jasa merupakan hal yang tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, 

dicium, atau menggunakan indra lainnya sebelum jasa itu dibeli. Hal 

tersebut membedakan jasa dengan hasil produksi berupa barang dari 

perusahaan. 

2 Bervariasi 

Jasa sangat banyak variasinya karena jasa selalu tergantung pada siapa 

yang menyediakan dan kapan hal itu terjadi serta dimana jasa itu 

dilakukan. 

3 Tidak Terpisahkan 

Jasa tidak terpisahkan dari penyedia pelayanan atau jasanya, baik orang-

orang maupun mesin. 

4 Tidak Tahan Lama 

Suatu jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan dalam jangka waktu 

yang lama. Tidak tahan lamanya jasa tidak jadi masalah bila permintaan 

tetap. 

 

2.7 Karakteristik Laporan Keuangan  

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi 

dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Menurut Ikatan Akutansi 

Indonesia (2012) terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:  

1.   Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk 
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maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk 

mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, 

informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan 

keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa 

informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai 

tertentu.  

2.   Relevansi 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki 

kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai 

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini 

atau atau masa mendatang, menegaskan, atau mengkoreksi hasil evaluasi 

mereka di masa lalu. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu 

seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan 

dan kinerja masa mendatang dan hal-hal lain yang langsung menarik 

perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan 

harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, 

informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun 

demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat 

ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan 

peristiwa masa lalu.  
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3. Dapat diandalkan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi 

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian 

yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika 

hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan 

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.  

4.   Dapat dibandingkan atau komparabilitas 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja 

keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan 

antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran 

dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang 

serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar 

periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. 

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah 

bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi 

yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan 

kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dapat 

mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk 

transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari 

satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. 
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