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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

1.1 Definisi Pemasaran 

Banyak masyarakat mengartikan pemasaraan adalah sebuah kegiatan yang 

dilakukan untuk manwarkan dan mempromosikan produk ataupun layanan jasa 

yang di miliki kepada orang lain ataupun ke perusahaan lain. Dimana diadakan 

promosi perusahaan tersebut harus mempunyai target yang akan dituju. 

Pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan pasti juga mempertimbangkan 

kebutuhan dan keingan konsumen saat ini. Perusahaan sendiri harus menciptakaan 

strategi penawaraan yang tepat agar dapat menarik minat konsumen. 

Kotler(2016), pemasaraan ialah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sehingga terciptanya 

keseimbangan terhadapa perusahaan dengan konsumen.  

Menurut Suparyanto & Rosad(2015), pemasaran adalah senbuah proses 

menganalisa, merencanakan, mengatur dan mengelola program dimana mencakup 

dalam penetapan produk, harga, dan promosi yang dapat menguntungkan 

perusahaan dan konsumen. 

 

1.2 Tujuan Promosi 

Tujuan perusahaan dibuat nya promosi baik usaha mikro kecil menengah 

ataupun perusahaan adalah agar konsumen mengetahui produk yang di tawarkan 

serta meningkatkan penjualan sebanyak-banyaknya. 

Adapula tujuan promosi bagi produsen adalah sebuah kegiatan yang 

dilakukan untuk memberikan informasi sebuah jasa atau produk, membujuk 

konsumen untuk membeli dan mengingatkan kepada konsumen agar tidak lupa 

terhadap jasa ataupun produk tersebut. Kemudian tujuan promosi terhadap 

konsumen adalah sebuah komunikasi antara produsen dan konsumen untuk 

melakukan kegiatan penjelasan jasaq atau produk yang ditawarkan agar 

meningkatkan volume pembeliaan. 
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Menurut Kotler(2016), adalah mempromosikan kegunaan dan membujuk 

konsumen agar tertarik membeli produk yang ditawarkan.Menurut Basu dan 

Irawan  sikap yang diciptakan untuk menarik minat konsumen dengan jasa atau 

produk yang ditawarkan merupakan tujuan promosi, dan juga menjanjikan nilai 

serta kualitas, memegang ketersediaan produk yang tersedia dan mencukupi 

kepuasaan pelanggan. 

 

1.3 Bauran Promosi  

Menurut Kotler(2016), bauran promosi merupakan sebuah alat yang 

dikombinasi untuk promosi oleh perusahaan agar dapat meraup target untuk 

mencapai target perusahaan, sehingga produk yang ditawarkan dapat dikenal oleh 

masyarakat secara luas.  

 

1.4 Jenis – Jenis Bauran Promosi  

Bauran promosi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik minatbeli 

konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, dimana 

promosi tersebut untuk menjalik hubungan baik antar konsumen. Jenis- Jenis dari 

bauran promosi yaitu : 

1. Advertising 

Advertising atau iklan adalah sebuah kegiatan yang biasanya perusahan gunakkan 

untuk memperkenalkan dan serta menawarkan produk yang di pasarkan.  

2. Sales Promotion 

Merupakan sebuah kegiatan untuk menyampaikan produk yang ditawarkan. 

3. Personal Selling  

Merupakan komunikasi secara langsung kepada konsumen atau calon pelangan 

mengenai produk yang di tawarkan. Misalnya seperti agen, sales promotion girls. 

4. Public Relation  

Public Relation bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar perusahaan dengan 

pelanggan. 

5. Digital Marketing 

Seiring berkembangnya zaman sangat mempengaruh promosi pada peusahaan, 

maka perusahaan sendiri harus melakukan pemasaran melalui media internet. 
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Dimana media internet banyak digunakkan dalam segala kalangan dan mudah 

digunakkan dimanapun anda berada.Salah satu media yang digunakan oleh 

Blessed Butik yaitu instagram dimana instagram sangat mudah untuk digunakkan 

tinggal melihat foto saja dan membaca spesifikasi yang telah ditulis sehingga 

konsumen tidak perlu datang langsung ke toko. 
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