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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Definisi Pemasaran 

 Pemasaran berperan penting untuk menaikkan penjualan perusahaan. 

Secara umum, pemasaran dikenal mengandung unsur penawaran dan penjualan 

produk. Namun, lebih dari itu, pemasaran mengandung proses analisa  dan 

evaluasi atas keinginan konsumen yang berujung pada terciptanya produk yang 

dapat memuaskan konsumen tersebut. 

  Menurut Kotler dan Armstrong (2014:27) mengartikan pemasaran sebagai 

proses di dalam sebuah perusahaan untuk menciptakan nilai dan membangun 

hubungan yang kuat dengan pelanggan, agar dapat menangkap nilai-nilai dari 

pelanggan mereka. 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, makna dari para ahli pemasaran yaitu cara 

sistem  berdasarkan cara  yang diberikan kepada usaha utuk memenuhi kepuasan 

yang inginkan oleh pelanggan, agar usahanya bisa memperoleh keuntungan sesuai 

keinginan.  

2.2  Pengertian Promosi  

Promosi merupakan suatu kegiatan dimana perusahaan berupaya untuk 

memasarkan produk tertentu kepada masyarakat / instansi tertentu dengan tujuan 

pemenuhan target penjualan yang sudah ditentukan.  
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Menurut Tjiptono (2014) promosi adalah upaya untuk mengomunikasikan  

informasi suatu produk dengan tujuan membujuk atau mengingatkan pasar sasaran 

agar membeli atau menjadi loyal pada produk tersebut. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2014), promosi mengandung unsur 

pemasaran perusahaan yang bertujuan untuk memberitaukan, mengajak dan 

mengingatkan tentang produk perusahaan. 

Kesimpulannya promosi yaitu kegiatan untuk memasarkan, komunikasi, 

membagikan, membujuk, mengingatkan, memberitaukan, tentang produk yang 

tawarkan perusahaan kepada calon-calon customer/pembeli. 

2.3  Fungsi Promosi  

 Berikut merupakan lima fungsi dari promosi, yaitu :  

1. Informing ( menginformasikan ) 

Yaitu promosi berfungsi menyadarkan dan menginformasikan sebuah produk 

baru lengkap dengan fitur dan manfaatnya serta menciptakan citra sebuah 

perusahaan. 

2. Persuading ( membujuk ) 

Yaitu promosi berfungsi mempengaruhi dan meyakinkan pembeli untuk 

mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. 
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3. Reminding ( mengingatkan ) 

Yaitu promosi berfungsi agar merk perusahaan dapat diingat dalam jangka 

waktu yang lama. Hal ini memungkinkan dampak promosi di masa lalu dapat 

muncul saat timbul kebutuhan akan jenis produk tersebut. 

4. Adding value ( menambah nilai ) 

Inovasi, penyempurnaan kualitas, dan bagaimana mengubah persepsi 

konsumen merupakan tiga cara dasar untuk menambah nilai suatu produk. 

5. Assisting ( Upaya Pendamping ) 

- Iklan merupakan bagian dari promosi 

- Promosi membantu perwakilan penjualan.  

- Iklan sebagai pengawas dan penilaian awal atas produk-produk yang 

dijual sebelum kontak langsung dengan pelanggan yang dirasa prospektif.  

2.4  Analisa Bauran Promosi 

Komponen-komponen dalam bauran promosi terdiri dari: 

2.4.1 Periklanan 

  Adalah penyajian promosi nonpersonal, ide terhadap produk 

perusahaan, melalui media lain untuk menyalurkan informasi. Informasi yang 

diberikan berupa informasi tentang manfaat produk, harga produk, serta  

kelebihan produk dengan produk lain.  
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2.4.2  Penjualan perseorangan (personal selling) 

          Adalah bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan calon 

konsumen, tidak hanya untuk melakukan penjualan namun juga agar mampu 

mendirikan hubungan yang harmonis. 

2.4.3  Promosi penjualan (Sales promotion) 

    Adalah cara perusahaan memasarkan produk yang dipromosikan 

dengan penempatan tujuannya untuk mengembangkan penjualan dan 

menambah jumlah konsumen dalam waktu target yang diharapkan. 
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