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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Uraian Teoritis 

1. Strategi Promosi  

 
Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran, yaitu 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/ 

membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya 

agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan.  

Tjiptono (2004:219) menyatakan bahwa promosi merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu 

produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa 

produk itu akan berguna baginya, maka konsumen tidak akan pernah membelinya. 

Sementara Sistaningrum (2002 : 98) mengungkapkan arti promosi adalah 

suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi ”konsumen aktual” 

maupun ”konsumen potensial” agar mereka mau melakukan pembelian terhadap 

produk yang ditawarkan, saat ini atau dimasa yang akan datang. Konsumen aktual 

adalah konsumen yang langsung membeli produk yang ditawarkan pada saat atau 

sesaat setelah promosi produk tersebut dilancarkan perusahaan. Dan konsumen 

potensial adalah konsumen yang berminat melakukan pembelian terhadap produk 

yang ditawarkan perusahaan dimasa yang akan datang 

Sedangkan menurut Buchari Alma (2007:79)“Promosi adalah suatu bentuk 

komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha 
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menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada 

produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan” 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan 

faktor penting dalam pamasaran, karena dengan melalui kegiatan promosi maka 

perusahaan dapat memberikan informasi mengenai suatu produk atau jasa yang 

diperjual belikan kepada para konsumen 

2. Tujuan Promosi 

Adapun tujuan dari pada perusahaan melakukan promosi menurut Tjiptono 

(2004 :221) adalah menginformasikan (informing), mempengaruhi dan membujuk 

(persuading) serta mengingatkan (reminding) pelangggan tentang perusahaan dan 

bauran pemasarannya.  

Sistaningrum (2002 : 98) menjelaskan tujuan promosi adalah empat hal, yaitu 

memperkenalkan diri, membujuk, modifikasi dan membentuk tingkah laku serta 

mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. Pada 

prinsipnya antara keduanya adalah sama, yaitu sama-sama menjelaskan bila 

produk masih baru maka perlu memperkenalkan atau menginformasikan kepada 

konsumen bahwa saat ini ada produk baru yang tidak kalah dengan produk yang 

lama.  

Setelah konsumen mengetahui produk yang baru, diharapkan konsumen akan 

terpengaruh dan terbujuk sehingga beralih ke produk tersebut. Dan pada akhirnya, 

perusahaan hanya sekedar mengingatkan bahwa produk tersebut tetap bagus untuk 
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dikonsumsi. Hal ini dilakukan karena banyaknya serangan yang datang dari para 

pesaing 

3. Indikator strategi promosi  
 

Dalam melakukan promosi agar dapat efektif perlu adanya bauran promosi, 

yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis 

kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan antara lain : 

Kotler dan Keller (2007:98) 

1. Periklanan (Advertising), yaitu bentuk promosi non personal dengan 

menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang 

pembelian. 

2. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling), yaitu bentuk promosi secara 

personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon 

pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembelian. 

3. Promosi Penjualan (Sales promotion), yaitu suatu bentuk promosi diluar 

ketiga bentuk diatas yang ditujukan untuk merangsang pembelian. 

4. Penjualan langsung (Direct marketing), bentuk promosi dengan cara 

memasarkan barang  secara langsunh agar dapat tanggapan langsung dari 

konsumen. 

4.  Pengertian Harga  

Menurut Kotler dan Keller (2007:340) harga didefinisikan sebagai jumlah 

uang yang ditagihkan untuk suatu produk produk atau jasa, lebih luas lagi harga 

adalah jumlah dari nilai yang dipertukarkan dalam nilai jual produk yang 

ditetapkan oleh  perusahaan. 
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Tjiptono (2004:467) harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran 

yang membutuhkan pertimbangan cermat. Ini dikarenakan adanya sejumlah 

dimensi strategik harga dalam hal Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu 

produk. Nilai adalah rasio atau perbandingan antara persepsi terhadap manfaat 

dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk.Harga merupakan 

aspek yang tampak jelas bagi para pembeli. Bagi konsumen yangtidak terlalu 

terlalu paham hal-hal teknis pada pembelian produk otomotif dan elektronik, 

kerap kali harga menjadi faktor yang dapat mereka mengerti. Tidak jarangpula 

harga dijadikan semacam indicator kualitas.Harga adalah determinan utama 

permintaan. Berdasarkan hukum permintaan, besar kecilnya harga mempengaruhi 

kuantitas produk yang dibeli konsumen. Semakin mahal harga, semakin sedikit 

jumlah permintaan atas produk bersankutan dan sebaliknya.Harga berkaitan 

langsung dengan pendapatan dan laba. Harga adalah satu-satunya unsur bauran 

pemasaran yang mendatangkan pemasukan bagi perusahaan yang pada gilirannya 

berpengaruh pada besar kecilnya laba dan pangsa pasar yang diperoleh. Harga 

bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan cepat, dari empatunsurebauran 

pemasaran tradisional, harga adalah elemen yang yang paling mudah diubahdan 

diadaptasikan dengan dinamika pasar.Harga mempengaruhi citra dan strategi 

positioning. Dalam pemasaran produk prestisius yang mengutamakan citra 

kualitas dan eksklusivitas, harga menjadi unsure paling penting.Harga merupakan 

masalah nomor satu yang dihadapi manajer. 

Dari penegrtian diatas disimpulkan bahwa harga merupakan satu-satunya 

elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sedang ketiga elemen 
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lainnya seperti produk, distribusi dan promosi hanya menimbulkan biaya. Harga 

juga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang fleksibel yang dapat 

diubah dengan cepat, tidak seperti ciri khas produk dan saluran distribusi. 

5.  Indikator Harga 

Menurut keller (2007:56) indikator yang terdapat pada harga yaitu sebagai 
berikut:  

 
1. Harga terjangkau, yaitu dimana konsumen membeli suatu produk yang 

memiliki harganya terjangkau sehingga mudah dicapai atau dibeli.  

2. Harga bersaing, yaitu konsumen biasanya membeda-bedakan harga produk 

yang mau dibeli. 

3. Harga sesuai dengan kualitas, yaitu sebelum konsumen memebeli suatu 

produk biasanya konsumen terlebih dahulu memperhatikan kualitasnya, 

sesuai atau tidak kulitasnya dengan harganya. 

4. Potongan Harga adalah Potongan harga yang menarik, sehingga harga 

sesungguhnya lebih rendah dari harga umum. Discount yang diberikan 

harus mempunyai arti yang penting bagi konsumen 

 
6.  Pengertian Minat Beli 

Menurut Simamora (2007:131) minat adalah sesuatu yang pribadi dan 

berhubungan dengan sikap, individu yang berminat terhadap suatu obyek akan 

mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku 

untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut. Menurut Kotler dan Keller 

(2009:156) mengenai minat beli timbul setelah adanya proses evaluasi alternatif 
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dan di dalam proses evaluasi, seseorang akan membuat suatu rangkaian pilihan 

mengenai produk yang hendak dibeli atas dasar merek maupun. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:181 ) minat beli konsumen adalah sebuah  

perilaku konsumen dimanan konsumen mempunyai keinginan dalam membeli 

atau memilih suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, 

menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkansuatu produk. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:186) konsumen mempunyai keinginan untuk me  

mbeli suatuproduk berdasarkan pada sebuah merek.  

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen 

 Swastha dan Irawan (2008) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat membeli berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila seseorang merasa 

senang dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat 

minat membeli, ketidakpuasan biasanya menghilangkan minat ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi minat, yaitu :  

1. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan seseorang 

dapat diperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan yang ingin dicapainya, 

aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu senggangnya, dan lain-lain. 

2. Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang mempunyai sosial 

ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya daripada 

yang mempunyai sosial ekonomi rendah. 

3. Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana seseorang menggunakan 

waktu senggangnya. 
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4. Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan minat 

pria, misalnya dalam pola belanja. 

5. Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan orangtua akan 

berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas benda dan seseorang. 

Sedangkan menurut Kotler  (2007) terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

minat beli seseorang dalam proses pengambilan keputusan pembelian, yaitu 

situasi tidak terduga (Unexpected situation) dan sikap terhadap orang lain 

(Respect to Others) 

8. Indikator Minat Beli 

Menurut Ferdinand (2002:129), minat beli dapat diidentifikasi melalui 

indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

2. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain. 

3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya 

dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya. 

4. Minta eksploratif, minan ini menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu 
No Peneliti Judul       Variabel          Hasil 

Penelitian 
  1 Muhammad 

Fakhru Rizky Nst 
UMSU 
2014 

Pengaruh strategi 
promosi dan 
harga terhadap 
minat beli 
Perumahan 
obama PT. 
Nailah Adi 
Kurnia Sei 
Mencirim Medan 

1. Strategi 
promosi 

2. Harga 
3. Minat beli 

Hasil uji 
menunjukan bahwa 
strategi promosi 
dan harga 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap minat beli 
Perumahan obama 
pt. Nailah adi 
kurnia Sei 
mencirim medan 

2 Ahmad Ferhat 
Universitas 
lampung 
2014 

Pengaruh 
Kualitas Produk 
Dan Harga 
Terhadap Minat 
Beli Pada 
Produk Value 
Plus Di 
Hypermart 
Bandar 
Lampung  

 

1. Kualitas 
produk 

2. Harga 
3. Minat beli 

Hasil menunjukan 
bahwa kualitas 
produk dan harga 
berpengaruh secara 
positif dan 
signifikan terhadap 
Minat Beli Pada 
Produk Value Plus 
Di Hypermart 
Bandar Lampung  

 
 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah hasil pemikiran yang bersifat kritis dan 

memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang akan dicapai. Dalam kerangka 

konseptual ini dimana peneliti membuat suatu sketsa mengenai gambaran 

bagaimana peranan strategi promosi dan harga terhadap minat beli konsumen, 

karena hal ini sangat penting sebagai bahan masukan untuk melihat secara jelas 

karakteristik variabel yang akan diteliti nantinya. 
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Gambar : 2.2 Kerangka Konseptual 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang 

kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan 

(Kuncoro:2003,48).  Sesuai dengan perumusan masalah yang ditetapkan, maka 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

1. Strategi promosi berpengaruh terhadap minat beli konsumen pakaian bayi 

merek snobby pada PT. Putra Raja Sejahtera Medan. 

2. Harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen pakaian bayi merek 

snobby pada  PT. Putra Raja Sejahtera Medan. 

3. Strategi promosi dan harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen 

pakaian bayi merek snobby pada  PT. Putra Raja Sejahtera Medan. 

 

 

 

 

 

Strategi Promosi 
(X1) 

Harga 
(X2) 

      Minat Beli 
             (Y) 
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