
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Periklanan (advertising) 

1. Pengertian Periklanan (advertising) 

Periklanan adalah penggunaan media untuk memberitahukan kepada 

konsumen tentang sesuatu dan mengajak mereka melakukan sesuatu. Dari mata 

seorang konsumen, iklan merupakan suatu sumber informasi atau hanya suatu 

bentuk hiburan. Sedangkan pandangan sosial iklan adalah suatu bentuk jasa suatu 

kelompok masyarakat. Secara umum iklan membantu menjelaskan akan suatu 

produk, sedangkan bagi perusahaan itu sendiri iklan merupakan suatu alat 

pemasar yang sangat penting bagi perusahaan. Untuk lebih jelasnya, pendapat 

beberapa para ahli mengenai advertising (periklanan). 

Menurut Kotler (2005:277) menyatakan bahwa: 

“Iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, 

barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar”. 

Menurut Djaslim Saladin (2002:219) menyatakan bahwa: 

“Advertising adalah salah satu alat promosi, biasanya digunakan untuk 

mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat dimana 

bentuk penyajian iklan ini bersifat non-personal”. 

Menurut Stanton yang dikutip oleh Bilson Simamora (2003:305) menyatakan 

bahwa: 
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“Iklan terdiri dari segala kegiatan yang dilibatkan dalam  mempersentasikan 

sesuatu kepada audiens secara nonpersonal, dengan sponsor yang jelas dan biaya 

suatu pesan tentang produk atau organisasi”. 

Menurut Fandy Tjiptono (2008:225) menyatakan bahwa: 

“Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan 

perusahaan dalam mempromosikan produknya”. 

Dari definisi para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 

karakteristik iklan, yaitu: 

• Pesan bersifat verbal, dapat didengar ataupun visual 

• Sponsor dapat diidentifikasi 

• Diluncurkan melalui satu atau beberapa media 

• Sponsor membayar media yang menampilkan iklan tersebut 

2. AIDA (Attention, interest, desire, action) 

Iklan adalah bagian dari promosi. Untuk melakukan promosi, perusahaan 

harus merancang atau mendesain pesan-pesan menjadi efektif. Idealnya, pesan 

harus mendapat perhatian (Attention), mempertahankan minat (Interest), 

membangkitkan hasrat (Desire), dan meraih tindakan (Action) (kerangka kerja 

dikenal sebagai model AIDA). Banyak dari yang kita temukan bahwa hanya 

sedikit pesan yang membawa konsumen dari kesadaran sampai pembelian, tetapi 

kerangka kerja AIDA menyarankan kualitas pesan baik yang diinginkan (Kotler 

dan Armstrong, 2008:125). 
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Gambar 2.1 Model AIDA 

Sumber : Philip Kotler dan Gary Armstrong. (2008). 
 

Model AIDA merupakan proses pengambilan keputusan pembelian yaitu suatu 

proses psikologis yang dilalui oleh konsumen atau pembeli, prosesnya yang 

diawali dengan tahap menaruh perhatian (Attention) terhadap barang atau jasa, 

kemudian jika berkesan dia melangkah ketahap ketertarikan (Interest) untuk 

mengetahui lebih jauh tentang keistimewaan produk atau jasa tersebut, jika 

intensitas ketertarikannya kuat maka berlanjut ke tahap memiliki hasrat atau 

keinginan (Desire) karena barang atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhannya. Jika hasrat dan keinginannya begitu kuat baik karena 

dorongan dari dalam atau rangsangan persuasif dari luar maka konsumen atau 

pembeli tersebut akan mengambil keputusan membeli (Action to buy) barang atau 

jasa yang di tawarkan. Jadi, tujuan dilakukan promosi adalah untuk menghasilkan 

respons pembelian. Pembelian adalah hasil dari proses pengambilan keputusan 

konsumen yang panjang. Perusahaan harus mengetahui di tahap mana konsumen 
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berada dan ke tahap mana mereka harus digerakkan. Mengacu pada pendapat 

Kotler dan Armstrong (2008:124), konsumen mungkin berada di dalam satu dari 

enam tahap kesiapan pembeli (buyer-readiness stage). Tahap-tahap yang biasa 

dilalui konsumen untuk melakukan pembelian, meliputi kesadaran, pengetahuan, 

rasa suka, preferensi, keyakinan, dan pembelian. Dalam buku Marketing 

Management, terdapat model hierarki respons (hierarchy-of-effects model) yang 

terdiri dari awareness, knowledge, liking, preference, conviction, dan purchase. 

3. Jenis-Jenis  Periklanan 

Djaslim Saladin (2002:133) menggolongkan jenis-jenis periklanan menjadi 

2 kriteria, yaitu : 

a. Berdasarkan Manfaat  

1. Intitutional Advertising, yaitu  periklanan untuk pembentukan citra 

organisasi atau perusahaan dalam jangka panjang. 

2. Brand Advertising, yaitu periklanan untuk pemantapan pada merek 

tertentu dalam jangka panjang. 

3. Classified Advertising, yaitu periklanan untuk penyebaran informasi 

tentang penjualan jasa dan peristiwa. 

4. Sales Advertising, yaitu periklanan untuk pengumuman penjualan 

khusus. 
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b. Berdasarkan Klasifikasi  

1. National Advertising, yaitu periklanan yang dilaksanakan oleh 

produsen dari suatu barang industri maupun barang konsumsi yang 

disebarkan secara nasional maupun regional. 

2. Local Advertising, yaitu periklanan yang dibatasi oleh lingkungan 

geografis. 

3. Consumers Advertising, yaitu periklanan yang ditujukan untuk 

mencapai manufacture lain yang dapat digunakan produk yang telah 

diiklankan.. 

4. Industrial Advertising, yaitu periklanan untuk mencapai manufaktur 

lain yang dapat digunakan produk yang telah di iklankan. 

5. Primary Demand Advertising, yaitu periklanan yang ditujukan untuk 

mempromosikan produk, tanpa menonjolkan merek penjualannya. 

6. Selective Demand Advertising, yaitu periklanan yang ditujukan untuk 

membangkitkan selektif secara jelas, menyebutkan dan mengulangi 

nama merek dari produk tersebut. 

4. Media  Periklanan 

Menurut Kotler (2005:289) yang menyatakan bahwa perencanaan media 

harus mengetahui kemampuan jenis-jenis media utama untuk menghasilkan 

jangkauan, frekuensi dan dampak. Setiap media memiliki keunggulan dan 

keterbatasan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 

Jenis-Jenis Media Utama Periklanan 

Media Keunggulan Keterbatasan 

M
ed

ia
 E

le
kt

on
ik

 

Televisi Menggabungkan gambar, suara 
dan gerakan; merangsang 
indera; 
perhatiantinggi;jangkauan 
tinggi 

Biaya absolut tinggi; 

Kekacauan tinggi; 

paparan   bergerak kilat; 

pemilihan audiens kurang 

Radio Penggunaan massal; 

pemilihan geografis dan 
demografis tinggi; biaya rendah 

Hanya penyajian suara; 

perhatian lebih rendah 

daripada televisi; struktur 

harga tidak standar; paparan 
bergerak kilat 

Telepon Banyak pengguna; peluang 

memberikan setuhan pribadi 

Biaya relatif tinggi kecuali jika 
digunakan sukarelawan 

Internet Pemilihan audiens tinggi; 

kemungkinan interaktif;  

biaya relatif rendah 

Media relatif baru dengan 
jumlah pengguna yang rendah di 
beberapa negara 

M
ed

ia
 C

et
ak

 

Koran Fleksibilitas; ketetapan waktu; 

jangkauan pasar lokal yang baik; 
penerimaan luas; tingkat  

kepercayaan tinggi 

Usia penggunaan pendek; 

mutu reproduksi jelek; 

audiens “terusan” kecil 

Surat langsung  

(direct-mail) 

Audiens terpilih; fleksibilitas; 

 tidak ada persaingan iklan 

dalam media yang sama;  

personalisasi 

Biaya relatif tinggi; citra 

 “surat sampah” 

Majalah Pemilihan geografis dan 

demografis tinggi; kredibilitas 

Perencanaan pembelian iklan 
panjang; sebagian sirkulasi 
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dan gengsi; reproduksi  

bermutu tinggi; usia  

penggunaan panjang; 

penerusan pembacaan baik 

sia-sia; tidak ada jaminan 

posisi 

Reklame luar 

Ruang 

Fleksibilitas; pengulangan 

paparan tinggi; biaya rendah; 

persaingan rendah 

Pemilihan audiens terbatas; 
kreativitas terbatas 

Yellow Pages Liputan local sangat bagus; 

tingkat kepercayaan tinggi; 

jangkauan luas; biaya rendah 

Persaingan tinggi; 

perencanaan pembelian iklan 

panjang; kreativitas terbatas 

Berita Berkala Pemilihan audiens sangat  

tinggi; terkontrol penuh; 

peluang interaktif; biaya relatif 

relatif rendah 

Biaya dapat hilang sia-sia 

Brosur Fleksibilitas; terkendali penuh; 

dapat mendramatisir pesan 

Produksi berlebihan dapat 

menyebabkan biaya hilang 

sia-sia 

 

5. Ciri - Ciri Khas Periklanan 

Menurut Djaslim Saladin (2003:133), terdapat 4 ciri-ciri khas Periklanan 

(Advertising), yaitu: 

1) Penyajian Dimuka Umum (Public Presentation) 

Iklan merupakan suatu sarana komunikasi yang sangat bersifat umum. 
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2) Penerahan Menyeluruh (Pervasiveness) 

Iklan merupakan medium yang diserap secara menyeluruh dan   

memungkinkan pihak perusahaan untuk menanggulangi pesaingnya. 

3) Daya Ungkap Yang Kuat (Expresivenes) 

Iklan memberikan peluang untuk menampilkan perusahaan serta 

produknya dengan cara yang mengesankan dengan penggunaan 

secukupnya, bunyi dan warna secara cerdas. 

4) Kurang Kepribadian (Impresonality)  

Iklan senantiasa bersifat umum, daya meyakinkan dan mengungkapkan 

masih kurang. 

Berdasarkan ke 4 (empat) ciri-ciri khas periklanan tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa, periklanan merupakan suatu saranan komunikasi yang 

bersifat umum yang dapat menampilkan profil dan produk perusahaan dan dapat 

meyakinkan konsumen akan produk tersebut. 

6. Strategi Periklanan 

Menurut Kotler (2005:277) dalam membuat program periklanan 

manajemen pemasaran selalu memulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan 

motif pembeli. Kemudian membuat lima keputusan utama dalam pembuatan 

program periklanan yang disebut 5 M. 

1. Apa tujuan periklanan ? (Mission) 

2. Berapa dana yang digunakan ? (Money) 

3. Apakah pesan yang ingin disampaikan ? (Message) 
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4. Apakah media yang akan digunakan ? (Media) 

5. Bagaimanakah mengevaluasi hasilnya ? (Measurement) 

7. Tujuan Periklanan (mission) 

Tujuan atau sasaran iklan adalah suatu tugas komunikasi tertentu dengan 

tingkat pencapaiannya harus diperoleh dengan audiens tertentu dalam kurun 

waktu tertentu ( Kotler, 2003 : 277 ). 

Menurut Djaslim Saladin ( 2003 : 123 ), tujuan atau sasaran umum dari  

periklanan adalah sebagai berikut : 

 Untuk menyampaikan informasi mengenai produk baru kepasar 

menjelaskan cara kerja dan penggunaan produk serta membangun citra 

perusahaan 

 Untuk membujuk konsumen, dengan cara mengubah persepsi konsumen 

tentang produk yang di iklankan menganjurkan membeli merek tersebut, 

serta membujuk pelanggan untuk membeli. 

 Untuk mengingatkan konsumen bahwa produk itu mungkin akan 

dibutuhkan dalam waktu dekat serta menjaga pelanggan agar selalu ingat 

akan produk atau merek tersebut 

 Untuk pemantapan (penguatan_reinforcement), berusaha meyakinkan para 

pembeli bahwa mereka telah mengambil pilihan yang tepat. 

Hal senada juga disampaikan oleh Shimp (2000:557) yang menyebutkan 

bahwa tujuan iklan adalah : “selain untuk menginformasian (informing), 

mengingatkan (remainding), dan membujuk (persuading) ada dua hal lagi tujuan 
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periklanan yaitu adding value (memberikan nilai tambah ), dan assisting 

(mendampingi) upaya-upaa lain dari perusahaan.” 

Iklan yang informatif (informative advertising) banyak dipakai dalam 

memperkenalkan kategori produk baru. Dalam hal ini, obyektifnya adalah 

memupuk permintaan primer. Iklan yang membujuk (persuasive advertising) 

menadi lebih penting ketika persaingan meningkat, karena tujuan perusahaan 

adalah memupuk permintaan selektif. 

Iklan yang membujuk yaitu iklan yang mampu membandingkan 

(comparison advertising), secara langsung atau tidak langsung merek perusahaan 

dengan satu atau beberapa merek perusahaan lain. Iklan yang mengingatkan 

(remainder advertising) penting untuk produk yang sudah dewasa, iklan itu 

membuat konsumen terus mengingat produk tadi. 

Keempat tujuan tersebut merupakan empat fungsi dalam sebuah iklan. 

Selain menginformasikan produk melalui berbagai media, iklan pun memiliki 

bahasa yang persuasif guna membujuk konsumen untuk bersedia membeli produk 

yang di iklankan lalu mengingatkan serta menguatkan konsumen bahwa produk 

tersebut tepat (sesuai) bagi kebutuhan maupun keinginan konsumen sehingga 

konsumen harus tetap menggunakan produk dengan merek yang di iklankan. 

8. Indikator Periklanan (Advertising) 

AIDA dikenal sebagaimana seorang pemasar merancang pesan yang 

disampaikan dengan kata yang tepat sehingga terjadinya pengambilan keputusan 

akan pembelian produk. Tetapi tidak semua pemasar dapat menyampaikan 
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pesannya dengan baik sehingga terjadinya keraguan pembeli dalam memilih 

kebutuhan dan keinginannya. 

Rancangan pesan tersebut dijelaskan oleh beberapa para ahli dalam 

mengklarifikasikan teori AIDA, sebagai berikut : 

Menurut Tjetjep Djatnika (2007) menjelaskan “Teori AIDA merupakan 

pengambilan keputusan pembelian adalah suatu proses psikologis yang dilalui 

oleh konsumen atau pembeli, prosesnya yang diawali dengan tahap menaruh 

perhatian (Attention) terhadap barang atau jasa yang kemudian jika berkesan dia 

akan melangkah ke tahap ketertarikan (Interest) untuk mengetahui lebih jauh 

tentang keistimewaan produk atau jasa tersebut yang jika intensitas 

ketertarikannya. 

Menurut Kotler dan Armstrong, 2008 menjelaskan “Teori AIDA 

(Attention, Interest, Desire, and Action) merupakan suatu pesan yang harus 

mendapatkan perhatian, menjadi ketertarikan, menjadi minat, dan mengambil 

tindakan. Teori ini menyampaikan akan kualitas dari pesan yang baik”. 

Agar seluruh elemen iklan dapat disampaikan secara tuntas ke konsumen 

hendaknya iklan harus memenuhi AIDA yaitu : 

a. (Atenttion) 

Menimbulkan perhatian pelanggan berarti sebuah pesan harus dapat 

menimbulkan perhatian baik dalam bentuk dan media yang 

disampaikan. Dimana perhatian itu bertujuan secara umum atau 

khusus kepada calon konsumen atau konsumen yang akan dijadikan 

target sasaran. Hal tersebut dapat dikemukan lewat tulisan dan gambar 
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yang menonjol dan jelas, perkataan yang menarik atau mudah diingat, 

dan mempunyai karakteristik tersendiri. Pesan yang menarik perhatian 

merupakan suatu langkah awal bagi perusahaan dimana pesan tersebut 

akan dikenal, diketahui, dan diingat oleh konsumen. Proses tersebut 

bisa dikatakan sebagai proses awareness / kesadaran akan adanya 

produk yang disampaikan ke konsumen. 

b. (Interest)Ketertarikan 

Tertarik, berarti pesan yang disampaikan menimbulkan perasaan ingin 

tahu, ingin mengamati, dan ingin mendengar serta melihat lebih 

seksama. Hal tersebut terjadi karena adanya minat yang menarik 

perhatian konsumen akan pesan yang ditunjukkan. 

c. (Desire) Keinginan 

Pemikiran terjadi dari adanya keinginan. Hal ini berkaitan dengan 

motif dan motivasi konsumen dalam membeli suatu produk. Motif 

pembelian dibedakan menjadi 2, yaitu motif rasional dan emosional. 

dimana motif rasional mempertimbangkan konsumen akan 

keuntungan dan kerugian yang didapatkan. Sedangkan motif 

emosional terjadi akibat emosi akan pembelian produk. 

d. (Action) Tindakan 

Tindakan terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen sehingga 

terjadi pengambilan keputusan dalam melakukan pembeli produk 

yang ditawarkan. 
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 hal tersebut dapat dijadikan indikator untuk menentukan baik  atau tidaknya 

sebuah iklan (Kotler dan Armstrong, 2008:125).  

B. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

1. Pengertian Pemasaran langsung (Direct Marketing) 

Pemasaran langsung (direct marketing) adalah hubungan langsung dengan 

konsumen individual yang ditargetkan secara cermat 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 konsumen tertentu. (Kotler dan 

Armstrong, 2008:117). 

Pemasaran langsung (direct marketing) menurut Marketing Strategy 

(Suyanto. 2007: 219) merupakan sistem pemasaran yang menggunakan saluran 

langsung untuk mencapai konsumen dan menyerahkan barang dan jasa kepada 

konsumen tanpa melalui perantara pemasaran. Untuk menghasilkan tanggapan 

dan / atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. 

Definisi direct maketing menurut Belch dan Belch yang dikutip oleh 

Kennedy dan Soemanagara (2006:26), ”direct marketing is a system of marketing 

by which organizations communicate directly with the target consumer to 

generate a response or transaction.” Belch dan Belch menggambarkan adanya 

suatu hubungan yang sangat dekat dengan pasar sasaran dan memungkinkan 

terjadinya proses komunikasi dua arah. dipahami bahwa komunikasi langsung 

bertujuan untuk memperoleh respons atau transaksi yang terjadi secara langsung 
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dalam waktu singkat. Direct marketing dapat mencapai tujuan itu dengan 

dukungan faktor-faktor lain yaitu : 

 Bahwa pasar sasaran telah mengenal produk dan layanan sebelumnya 

melalui saluran media massa atau media promosi lainnya. 

 Bahwa pasar sasaran yang dituju merupakan hasil penyaringan dari 

proses segmentasi yang selektif, sehingga pasar sasaran yang dipilih 

adalah mereka yang mewakili kedekatan dengan produk dan layanan 

yang ditawarkan. 

 Bahwa pemasar atau komunikator telah menyiapkan informasi yang 

lengkap sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan kemungkinan jawaban 

atas serangkaian informasi mengenai produk dan layanan yang 

ditawarkan (solusi). 

 Bahwa direct marketing juga merupakan sebuah proses yang 

memberikan kesempatan pada pasar sasaran untuk menilai dan 

menimbang suatu informasi atau produk dalam suatu proses 

pengambilan keputusan, memungkinkan proses komunikasi dilakukan 

berulang-ulang. Proses ini biasa disebut proses follow up (follow up 

process). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa direct marketing dilaksanakan 

sebagai cara untuk bertemu dengan konsumen setelah muncul respons dari pasar 

atas informasi produk yang telah disebarkan pada konsumen. Informasi 

disebarkan melalui beberapa cara, yaitu melalui iklan di surat kabar, televisi, 

 
 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



22 
 

majalah, atau media massa lainnya. Tetapi penyebaran informasi juga dapat 

dilakukan melalui pengiriman brosur atau leaflet lewat pos, atau disebut direct 

mail. 

Follow up process merupakan bentuk pendekatan direct marketing, 

melalui direct mail atau melalui telemarketing. Yang dimaksud telemarketing dan 

direct marketing adalah dengan penggunaan fasilitas teknologi tinggi dengan dua 

jenis pasar sasaran, yaitu personal target dan group target. Personal target 

biasanya berbentuk layanan informasi langsung pada pemilik situs jejaringan atau 

e-mail yang tertuju pada personal. disampaikan dengan pemberian informasi 

singkat tentang alat pemuas kebutuhan dan ajakan untuk lebih rinci mempelajari 

kualitas produk dan layanan, manfaat, harga yang dapat dinegosiasikan, dan 

bagaimana memperoleh produk itu. Group target, merupakan follow up yang 

terjadi melalui fasilitas teknologi, dimana tersedia media yang dapat mendukung 

komunikasi personal to group (PTG), dan bentuk teknologi yang memungkinkan 

hal ini terjadi adalah melalui konferensi. (Kennedy dan Soemanagara, 2006:27)  

Follow up dapat terjadi didasarkan pada dua kondisi, yaitu follow up 

dilakukan setelah proses direct mailing, dengan berhubungan langsung pada 

contact person. Hubungan ini dapat berlangsung melalui proses tatap muka dan 

telepon. Follow up dilakukan setelah kunjungan langsung ke pasar sasaran 

potensial, yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan di antara keduanya. Dan 

follow up dilakukan setelah respons atas informasi yang disebar melalui media 

massa atau media lainnya. Proses ini lebih mudah dan lebih efektif karena respons 

muncul disebabkan adanya ketertarikan akan produk dan layanan dalam 
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memenuhi kebutuhan mereka, sehingga terdapat penghematan biaya telepon 

secara langsung. 

2. Elemen dari Pemasaran langsung 

Pemasaran langsung adalah salah satu cara yang paling efektif untuk 

mencapai anda saat ini atau masa depan pelanggan. Meskipun dapat mengambil 

berbagai bentuk dan melayani berbagai tujuan, ada beberapa elemen penting 

untuk setiap kampanye pemasaran langsung berhasil. Elemen-Elemen penting 

tersebut menurut Mary Lou Robert dan Paul D Berger (1999:37) adalah: 

1. Offer 

2. Creative 

3. Media 

4. Timing/Sequence 

5. Customer Service 
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3. Komponen Pemasaran Langsung 

Paul Kluding, Meredith Corporation dalam Tom Duncan (2002: 577-580), 

Komponen pemasaran langsung adalah: 

a. The Offer 

Terdiri dari antara tangible dan intangible, yang dijanjikan oleh 

perusahaan dalam pertukaran uang atau sesuatu lain keinginan / hasrat 

perilaku. Disamping produk pada harga istimewa an offer juga termasuk 

dalam bagian pembayaran, garansi, waktu pengantaran dan segala bayaran 

yang dijanjikan sebaik citra dan asosiasi intangible dengan brand (merek). 

b. Database Targeting 

Database targeting berhubungan dengan kualitas costumernya dan 

prospek database. Tanpa database tidak mungkin dikatakan mana bentuk 

penawaran yang lebih baik dari yang lain. 

c. Respons 

Segala sesuatu yang dikatakan dalam menjawab pesan komunikasi 

marketing. 

d. Fullfilment 

Merupakan distribusi lain dari Direct marketing. 
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4. Indikator Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Pemasaran langsung menurut Kotler dan Keller (2009:174) adalah 

penggunaan telpon dan facsimile, e-mail atau dengan internet untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respons atau dialog dari 

pelanggan dan prospek tertentu. Selanjutnya Kotler dan Keller (2009:175) 

mengemukakan indikator pemasaran langsung dan pemasaran interaktif yang 

dapat dilakukan perusahaan adalah katalog, surat, telemarketing, televisi, surat 

faks, e-mail, blog, dan situs web. 

a. Katalog 

Dalam pemasaran katalog, perusahaan – perusahaan mungkin akan 

mengirimkan catalog dagangan lini lengkap, catalog konsumen untuk barang 

khusus, dan catalog bisnis, biasanya dalam bentuk cetakan tetapi juga 

kadang-kadang CD, video, atau secara online. Keberhasilan bisnis catalog 

bergantung pada kemampuan perusahaan tersebut mengelola daftar piutang 

macet, mengendalikan persediaan dengan hati-hati, menawarkan barang 

dagangan yang bermutu, dan memproyeksikan citra yang jelas.. 

b. Surat 

Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis 

oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup lima hal: sarana 

pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan, alat bukti tertulis, alat 

pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Pada umumnya, dibutuhkan 

perangko dan amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman. Semakin jauh 
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tujuan pengiriman surat maka nilai yang tercantum di perangko harus 

semakin besar juga. 

c. Telemarketing 

Telemarketing adalah penggunaan telepon dan pusat layanan telepon(call 

center) untuk menarik calon pelanggan, menjual kepada pelanggan yang 

sudah ada, dan menyediakan layanan dengan menerima pesanan dan 

menjawab pertanyaan. Telemarketing membantu perusahaan-perusahaan 

menaikan pendapatan, mengurangi biaya penjualan, dan meningkatkan 

kepuasan pelanggan. Terdapat empat jenis telemarketing, seperti : 

1. Tele-penjualan (telesales) 

2. Tele-jangkauan (telecoverage) 

3. Teleprospekting (teleprospecting) 

4. Layanan pelanggan dan dukungan teknis 

d. Televisi 

Menurut Effendy (2002 : 21) yang dimaksud dengan televisi adalah 

televisi siaran yang merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri-

ciri yang dimiliki komunikasi massa, yaitu berlangsung satu arah, 

komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya 

menmbulkan keserampakan, dan komunikasinya bersifat heterogen. 
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e. Faksimile 

Teknologi telekomunikasi terbiasa untuk menyalin dan mengirimkan 

dokumen seperti aslinya ketika menggunakan jaringan telepon menuju mesin 

faks penerima yang kemudian bisa dicetak secara tertulis. 

f. Email 

Kata email merupakan singkatan dari Electronic Mail, yang dalam 

bahasa indonesia memiliki arti 'surat elektronik. Email merupakan sistem 

yang memungkinkan pesan berbasis teks untuk dikirim dan diterima secara 

elektronik melalui komputer atau telepon seluler. 

g. Blog 

Blog singkatan dari web log adalah situs berisi informasi yang 

dipublikasikan di World Wide Web, yakni sistem dokumen hypertext (teks 

yang merujuk pada teks lainnya) yang saling terkait dan bisa diakses melalui 

intenet. 

h. Web 

Website merupakan halaman situs sistem informasi yang dapat diakses 

secara cepat. Website ini didasari dari adanya perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi. Melalui perkembangan teknologi informasi, 

tercipta suatu jaringan antar komputer yang saling berkaitan. Jaringan yang 

dikenal dengan istilah internet secara terus-menerus menjadi pesan–pesan 
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elektronik, termasuk e-mail, transmisi file, dan komunikasi dua arah antar 

individu atau komputer. 

C. Keputusan Pembelian 

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan 

akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan di beli atau tidak 

melakukan pembelian dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan 

sebelumnya. Menurut Kotler (2007 : 34) keputusan adalah sebuah proses 

pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari 

informasi, beberapa penilaian alternatif, membuat keputusan membeli dan 

perilaku setelah membeli yang dilalui konsumen. Pengertian keputusan pembelian 

menurut Schiffman dan Kanuk (2000) adalah suatu keputusan seseorang dimana 

dia memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. 

Menurut Irawan (2002 : 32) Keputusan untuk membeli yang diambil oleh 

pembeli itu sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah kepulusan. Setiap 

keputusan membeli mempunyai suatu struktur sebanyak tujuh komponen 

Komponen-komponen tersebut adalah : 

1) Keputusan tentang jenis produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang jenis produk apa yang 

akan. 
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2) Keputusan tentang bentuk produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli suatu produk 

dengan bentuk tertentu, keputusan tersebut menyangkut ukuran, mutu, 

corak dan sebagainya. 

3) Keputusan tentang merek 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan 

dibeli. 

4) Keputusan tentang penjualnya 

Konsumen harus mengambil keputusan dimana produk yang akan 

dibeli. Apakah ditoko serba ada, supermarket, kios atau tempat lain. 

5) Keputusan tentang jumlah produk Konsumen dapat mengambil 

keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya. 

6) Keputusan tentang waktu pembelian. 

 

Sedangkan menurut Kotler (2007:67) keputusan pembelian adalah tahap 

dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar 

akan membeli. Proses tersebut merupakan sebuah penyelesaian masalah harga 

yang terdiri dari lima tahap. Lima tahap proses keputusan pembelian tersebut 

adalah: 
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Gambar 2.2 Proses Keputusan Pembelian 

a. Pengenalan masalah 

Merupakan tahap pertama di proses keputusan pembelian dimana 

konsumen mengenali masalah atau kebutuhan 

b. Pencarian informasi 

Pada tahap ini konsumen digerakkan untuk mencari lebih banyak 

informasi, konsumen bisa lebih mudah melakukan pencarian informasi 

aktif, ketika lebih banyak informasi diperoleh maka kesadaran dan 

pengetahuan konsumen tentang barang atau jasa akan semakin meningkat. 

c. Penilaian alternaatif 

Konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek-merek 

alternatif dalam himpunan pikiran. 

d. Keputusan pembelian 

Keputusan seorang konsumen untuk mengubah, menangguhkan, atau 

membatalkan keputusan-membeli, banyak dipengaruhi oleh pandangan 

risiko seseorang. Besar kecilnya risiko yang ditanggapi seseorang adalah 

berbeda-beda sesuai dengan besar uang yang dibelanjakan, banyak cirri 

yang tidak pasti, dan tingkat kepercayaan diri konsumen. Seorang 

konsumen mengembangkan kebiasaan tertentu untuk mengurangi risiko, 

Pengenalan 
Masalah Pencarian Evaluasi 

Alternatif Keputusan 
Perilaku 

Pasca 
Pembelian 
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seperti membatalkan keputusan, menghimpun informasi dari teman-teman, 

dan memilih sebuah merek nasional dan memiliki jaminan. 

e. Perilaku pembelian  

Setelah pembelian produk, konsumen akan mengalami suatu tingkat 

kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Jika produk sesuai harapan maka 

konsumen akan puas. Jika melebihi harapa, maka konsumen sangat puas. 

Jika kurang memenuhi harapan maka konsumen tidak puas. Kepuasan atau 

ketidakpuasan konsumen dengan suatu produk akan mempengaruhi 

perilaku selanjutnya. Bila konsumen puas, dia akan menunjukkan 

probabilitas yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. 

2. Indikator Keputusan Pembelian 

 Menurut Kotler (2007:223) indikator dari keputusan pembelian yaitu : 

a. Tujuan dalam membeli sebuah produk. Setiap konsumen atau calon 

pembeli tentunya harus mengetahui tujuan-tujuanya sebelum 

memutuskan untuk membeli produk yang sesuai keinginan dan 

kebutuhanya. 

b. Pemrosesan informasi untuk sampai ke pemilihan merek. Calon pembeli 

atau konsumen biasanya akan mencari informasi tentang produk yang 

akan dibeli agar dapat menyeleksi dan menilai produk dari merek yang 

dipercaya. 

c. Kemantapan pada sebuah produk. Setelah calon pembeli menyeleksi 

produk yang akan dibeli maka calon pembeli merasa yakin terhadap 
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produk yang dipilih nya untuk melakukan pembelian terhadap produk 

tersebut. 

d. Memberikan rekomendasi kepada orang lain. Setelah konsumen merasa 

puas terhadap produk yang telah dibelinya, biasanya konsumen akan 

merekomendasikan produk yang telah digunakan atau dikonsumsi kepada 

orang lain disekitarnya. 

e. Melakukan pembelian ulang. Konsumen yang merasa puas dengan  

produk yang telah dibelinya biasanya akan membeli produk yang sama 

kembali. 

D. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel   Hasil Penelitian 
1 Anis 

Prasetio
wati 
(2013) 

Analisis 
Pengaruh 
Advertising, 
Sales 
Promotion,p
ublic 
Relation, 
Personal 
Selling, dan 
Direct 
Marketing 
Terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Sepeda 
Motor Honda 
Matic di 
Surakarta 

Advertising, 
Direct 
Marketing, 
keputusan 
pembelian. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan dalam uji regresi 
linear berganda bahwa unsur 
yang berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan 
pembelian sepeda motor Honda 
Matik di Surakarta adalah 
variabel advirtising, sales 
promotion, public, relation, dan 
personal selling. Sedangkan 
variabel direct marketing 
berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap keputusan 
pembelian sepeda motor Honda 
Matik di Surakarta. Selain itu, 
dari uji F dihasilkan Fhitung  lebih 
besar dari Ftabel sehingga H0 

ditolak, artinya variabel 
independen secara bersama-
sama merupakan penjelasan 
yang signifikan terhadap 
variabel dipenden. Perhitungan 
R2 dihasilkan nilai sebesar 
0,849. Nilai ini menunjukkan 
secara bersama-sama kelima 
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variabel tersebut mempunyai 
pengaruh terhadap keputusan 
pembelian sebesar 84,9% 
sedangkan sisanya 15,1% 
dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti. Variabel 
yang mempengaruhi secara 
dominan adalah variabel 
advertising (periklanan), yang 
ditunjukkan dengan nilai 
koefisien paling besar 
dibandingkan variabel yang 
lain. 
 
  

2 
 
 
 
 

Adyatma
Arifin 
(2012) 

 

 

 

 

Pengaruh 
Periklanan 
Terhadap 
Keputusan  
Pembelian 
Konsumen 
Pasta gigi 
Pepsodent 
Dikota 
Makassar. 

Periklanan, 
Keputusan 
pembelian. 

Hasil penelitian menunjukan 
bahwa variabel Attention 
dengan thitung(4,606)  
>  ttabel(1,985) dan nilai  
probabilitas 0,000<0,05,  
variabel Interest dengan 
thitung(2,594)  >  ttabel 
(1,985)  dan  nilai  probabilitas  
0,001<0,05,  variabel Desire 
dengan thitung(4,593) > ttabel 
(1,984) dan nilai probabilitas 
0,000<0,05,  dan variabel 
Action dengan  thitung (2,315) > 
ttabel (1,985) dan nilai 
probabilitas 0,001<0,05, 
memiliki pengaruh yang 
signifikan  terhadap  
pengambilan keputusan 
pembelian konsumen pasta gigi  
Pepsdoent di Kota Makassar. 
Kemudian dibandingkan 
dengan  variabel attention 
dalam periklanan berdasarakan 
model iklan AIDA dengan thitung 
(4,606) > ttabel (1,985) dan nilai 
probabilitas 0,000<0,05 
memiliki pengaruh yang paling 
dominan terhadap  pengambilan 
keputusan pembelian konsumen 
pasta gigi Pepsodent di Kota 
Makassar. 
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3 Billy 
Herian 
Sinaga 
(2010) 

 

Pengaruh 
Ekuitas 
Merek dan 
Bauran 
Promosi 
Terhadap 
Keputusan  
Pembelian 
Smartphone 
Merek 
Samsung di 
Kota Medan. 

Kesadaran  
Merek, 
Asosiasi 
Merek, 
Persepsi 
Kualitas, 
Loyalitas 
Merek ,  
Periklanan ,  
Hubungan  
Masyarakat ,  
Penjualan  
Pribadi ,  
Promosi  
Penjualan ,  
dan  
Pemasaran  
Langsung . 

Hasil penelitian ini  
menunjukkan bahwa : (1) 
Variabel Kesadaran Merek,  
Asosiasi  Merek,  Persepsi  
Kualitas,  Loyalitas  Merek,  
Periklanan,  Hubungan  
Masyarakat,  Penjualan  
Pribadi,  Promosi  Penjualan,  
dan  Pemasran  Langsung  
secara simultan (serentak) 
berpengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian.  
(2)  Variabel  Kesadaran  Merek  
secara  parsial  (individu)  
berpengaruh  tidak  
signifikan  terhadap  Keputusan  
Pembelian.  (3)  Variabel  
Asosiasi  Merek  secara  
parsial (individu) berpengaruh 
tidak signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian. (4)  
Variabel Persepsi Kualitas 
secara parsial (individu) 
berpengaruh tidak signifikan  
terhadap  Keputusan  
Pembelian.  (5)  Variabel  
Loyalitas  Merek  secara  
parsial  
(individu)  berpengaruh  tidak  
signifikan  terhadap  Keputusan  
Pembelian.  (6)  
Variabel  Periklanan  secara  
parsial  (individu)  berpengaruh  
tidak  signifikan  
terhadap Keputusan Pembelian. 
(7) Variabel Hubungan 
Masyarakat secara parsial  
(individu)  berpengaruh  tidak  
signifikan  terhadap  Keputusan  
Pembelian.  (8)  
Variabel  Penjualan  Pribadi  
secara  parsial  (individu)  
berpengaruh  signifikan  
terhadap  Keputusan  
Pembelian.  (9)  Variabel  
Promosi  Penjualan  secara  
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parsial  
(individu)  berpengaruh  
signifikan  terhadap  Keputusan  
Pembelian.  (10)  Variabel  
Pemasaran  Langsung  secara  
parsial  (individu)  berpengaruh  
tidak  signifikan  
terhadap Keputusan Pembelian. 

  

E. Kerangka Konseptual 

Sebagian besar konsumen menerima informasi tentang suatu produk atau jasa 

dari orang lain. Konsumen mendapatkan informasi bisa dari teman, saudara, 

keluarga, tetangga, atau teman satu kelompok. Biasanya informasi yang dapat 

dipercaya berasal dari orang yang kita yakini bahwa dia mempunyai informasi 

yang benar, karena selama ini dia bergerak di bidang tertentu yang berkaitan 

dengan informasi yang kita butuhkan. Dengan perkataan lain, orang yang kita 

minta informasinya sudah mempunyai pengalaman yang luas dan ahli dalam 

bidang tersebut. 

Dalam tahapan keputusan pembelian setelah mengetahui dan mengenali 

masalah maka konsumen mencari dan mengumpulkan informasi seakurat dan 

selengkap mungkin tentang produk yang akan dibelinya, dalam informasi ini 

konsumen mendapat informasi dari berbagai media, mulai yang di promosikan 

perusahaan sampai informasi dari pengalaman lain yang pernah menggunakan 

produk tersebut. 

Berdasarkan teori yang telah dibahas sebelumnya maka kerangka konseptual 

dari penelitian ini dapat terlihat sebagai berikut : 
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 Gambar 2.3 Kerangka Konseptual 

F. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan masalah pokok yang dikemukakan, maka 

hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Advertising (periklanan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian smartphone Samsung pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Medan Area. 

H2: Direct Marketing (pemasaran langsung) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas 

Medan Area. 

H3: Advertising (periklanan) dan Direct Marketing (pemasaran langsung) 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian smartphone Samsung pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Program Studi Manajemen Universitas Medan Area. 

PERIKLANAN (X1) 

PEMASARAN 
LANGSUNG (X2) 

KEPUTUSAN 
PEMBELIAN (Y) 

 
 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




