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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan

sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi

kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.(Kotler dan Keller, 2008 : 5)

Menurut American Marketing Association, pemasaran diartikan sebagai hasil

prestasi kerja kegiatan usaha yang langsung berkaitan dengan mengalirnya barang

atau jasa dari produsen ke konsumen. (Assauri, 2007 : 4 )

Pengertian lain adalah yang menyatakan pemasaran sebagai usaha untuk

menyediakan dan menyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada orang-orang

yang tepat pada tempat dan waktu serta harga yang tepat dengan promosi dan

komunikasi yang tepat. (Assauri, 2007 : 5 )

Menurut maynard and beckman dalam bukunya principles of marketing

menyatakan bahwa marketing berarti segala usaha yang meliputi penyaluran barang

dan jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi.(Alma,2011:1)

Menurut (Stanton, 2004:43), mengemukakan bahwa pemasaran adalah sistem

keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukan untuk merencanakan, menentukan

harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat

memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial.

Pemasaran adalah Suatu proses sosial manajerial yang di dalamnya individu

dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan
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menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak

lain. (Kotler, 2004:9)

Menurut (Stanton, 2007:18) Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan

bisnis yang dirancang untuk merancanakan, menentukan harga, promosi dan

mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai

pasar sasaran serta tujuan perusahaan.

Dari pengertian tersebut dapat diberikan suatu gambaran bahwa pemasaran itu

merupakan suatu sistem keseluruhan kegiatan terpadu. Kegiatan sudah dimulai

sebelum produk ada yaitu sejak ide tentang suatu produk muncul dam masih

berlangsung setelah produk terjual. Jadi, tujuan pemasaran adalah mencapai

penjualan yang menguntungkan dalam jangka panjang, dengan cara memuaskan

kebutuhan dan keinginan pembeli sedemikian rupa sehingga akan menjadi

langganan.

Berdasarkan dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah

kegiatan yang saling berhubungan yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan

harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen

dimana kegitan-kegiatan tersebut dibatasi oleh sumber daya yang tersedia dalam

perusahaan.

2.2 Konsep Pemasaran

Pengusaha yang sudah mulai mengenal bahwa pemasaran merupakan faktor

penting untuk mencapai sukses bagi perusahaannya. Konsep pemasaran bertujuan

untuk memberikan kepuasan terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen dengan
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mendapatkan sejumlah laba, maka seluruh kegiatan dalam perusahaan yng menganut

konsep pemasaran harus diarahkan.

Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa

pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi

kelangsungan hidup perusahaan (Swastha, 2008: 17)

Menurut (Sunyoto, 2012:29) Konsep pemasaran adalah merupakan orientasi

manajemen yang menentukan bahwa kunci pencapaian tujuan organisasi terdiri dari

kemampuan organisasi perusahaan menentukan kebutuhan dan keinginan pasar yang

ditujuh dan kemampuan organisasi tersebut memenuhinya dengan kepuasan yang

diinginkan secara lebih efektif dan efisien dari para pesaing. Konsep pemasaran

mengandung tiga dasar pokok, yaitu :

1. Perencanaan dan operasinya berorientasi pada kebutuhan dan keinginan

pelanggan atau konsumen

2. Semua aktivitas pemasaran dilaksanakan secara terkoordinir atau terpadu

(integrated marketing)

3. Tujuan akhirnya adalah memenuhi atau mencapai tujuan perusahaan dan

berusaha memberikan kepuasan semaksimal mungkin pada pelanggan.

Konsep pemasaran adalah suatu falsafah manajemen dalam bidang pemasaran

yang berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan konsumen dengan didukung oleh

kegiatan pemasaran terpadu yang diarahkan untuk memberikan kepuasan konsumen

sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Jadi konsep pemasaran merupakan orientasi perusahaan yang

menekankan bahwa tugasa pokok perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan
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keinginan pasar, dan selanjutnya memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut

sehingga dicapai tingkat kepuasan langganan yang melebihi dari kepuasan yang

diberikan oleh para saingan. (Assauri, 2007 : 81)

Menurut (Kotler, 2004: 21) konsep pemasaran adalah Pencapaian sasaran

organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan

penyampaian kepuasan yang didambakan itu secara lebih efektif dan efisien

dibanding pesaing.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa sebenernya proses pemasaran

terjadi atau dimulai sejak sebelum barang itu di produksi. Bagi perusahaan perlu

kiranya menerapkan konsep pemasaran, karena konsep pemasaran merupakan

falsafah perusahaan. Bagi perusahaan yang mengikat konsep pemasaran tidak hanya

sekedar menjual barang saja, tetapi lebih dari pada itu, dimana perusahaan harus

memperhatikan konsumen beserta kebutuhannya. Jadi, konsep pemasaran ini menitik

beratkan pada kebutuhan dan keinginan pembeli.

2.3 Pengertian Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran secara umum memiliki tugas merangsang Permintaan

Produk dan Jasa perusahaan. Manajemen mempengaruhi tingkat, waktu dan

komposisi permintaan untuk membantu perusahaan mencapai sasaran.

a. Manajemen Pemasaran adalah analisis perencanaan, implemintasi, dan

pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun,

mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran

demi mencapai tujuan organisasi.(Kotler dan Amstrong, 2004 : 16)
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b. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan

mendapatkan, menjaga serta menumbuhkan pelanggan dengan

menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasi nilai pelanggan yang

unggul. Definisi ini menyadari bahwa manajemen pemasaran adalah

proses yang mencakup analisis, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

juga mencakup barang, jasa serta gagasan berdasarkan pertukaran dan

tujuannya adalah memberikan kepuasan bagi pihak yang terlibat.(Kotler,

2004 : 26)

Tugas manajemen pemasaran adalah mempengaruhi tingkat, waktu dan

komposisi permintaan untuk membantu perusahaan mencapai sasarannya.

2.4 Pengertian Penjualan

Kegiatan penjualan merupakan suatu bagian dari pemasaran yang ditunjukan

untuk mengadakan pertukaran suatu produk dari produsen ke konsumen yang

mencari keuntungan atau laba.

Penjualan adalah terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan

permintaan (Demand), menemukan si pembeli, negosiasi harga dan syarat-syarat

pembayaran. (Assauri,2007 : 23)

Penjualan adalah memindahkan posisi pelanggan ke tahap pembelian (dalam

proses pengambilan keputusan) melalui penjualan tatap muka. (Tjiptono, 2008:249)

Menurut (Winardi dan Dodi, 2008; 143) penjualan merupakan suatu proses

dimana penjual memastikan, mengaktifkan, dan memuaskan kebutuhan dan
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keinginan pembeli agar dicapai manfaat baik bagi penjual maupun pembeli yang

berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah pihak.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya suatu perusahaan mempunyai

tujuan dibidang penjualan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perusahaan harus

berusaha memasarkan produknya seluas mungkin. Bagi perusahaan, pada umunya

mempunyai tiga tujuan utama  dalam penjualannya, yaitu: (Swasta dan Irawan,

2005:404)

1. Mendapatkan laba

2. Menunjang pertumbuhan perusahaan

3. Mencapai volume penjualan tertentu

Dalam melaksanakan fungsi penjualan, maka terdapat adanya tahap-tahap

tersebut secara keseluruhan merupakan proses terjadinya pejualan hingga mendapat

tujuan yaitu menetapkan jumlah penjualan yang sebanyak-banyaknya dengan cara

paling efisien guna mencapai  profit yang maksimal.

Dari definisi yang telah dikemukan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting. kegiatan

pemasaran sangat bergantung pada penjualan. Apabila suatu perusahaan belum

mampu menjual produknya maka perusahaan tersebut belum mencapai tujuan dari

pemasaran.

Kegiatan penjualan merupakan bagian dari pemasaran, yang ditujukan untuk

mengadakan pertukaran terhadap suatu produk dari produsen ke konsumen. Konsep

penjualan adalah suatu orientasi manajemen yang menganggap konsumen akan

melakukan atau tidak melakukan pembelian produk-produk organisasi atau
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perusahaan didasarkan atas pertimbangan usaha-usaha nyata yang dilakukan untuk

menggugah atau mendorong minat akan produk tersebut. Jadi yang ditekankan dalam

konsep ini adalah asumsi bahwa konsumen sama sekali tidak akan membeli atau

tidak akan membeli dalam jumlah yang cukup terhadap produk

organisasi/perusahaan, kecuali apabila organisasi atau perusahaan tersebut berusaha

semaksimal mungkin untuk merangsang mereka terhadap produk yang ditawarkan.

Yang secara implisit terkandung dalam pandangan konsep penjualan ini adalah :

(Assauri, 2007 : 76)

1. Konsumen mempunyai kecenderungan normal untuk tidak melakukan

pembelian produk yang tidak penting (not essential).

2. Konsumen dapat didorong atau dirangsang untuk membeli lebih banyak

melalui berbagai peralatan atau usaha-usaha yang mendorong pembelian.

3. Tugas organisasi adalah untuk mengorganisasi bagian yang berorientasi

pada penjualan sebagai kunci untuk menarik dan mempertahankan atau

membina langganan.

2.5 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penjualan

Dalam usaha penjualan, adakalahnya penjualan perusahaan tidak mencapai

target atau tujuan yang telah direncanakan. Volume penjualan dari waktu kewaktu

bisa saja mengalami fluktasi sesuai dengan kondisi pasar dan perusahaan itu sendiri.

Menurut (Kotler, 2008 : 24) pada umumnya faktor yang mempengaruhi volume

penjualan adalah sebagai berikut : Produk, Harga, Promosi, Saluran Distribusi dan

Pelayanan. Sedangkan menurut (Sutojo, 2004:36) faktor yang mempengaruhi
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penjualan pada suatu perusahaan adalah sebagai berikut : Produk, Harga, promosi,

pelayanan dan sales skill.

a. Produk (Product)

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.(Tjiptono,

2008 : 95)

Menurut (Tjiptono, 2008 : 96) dalam merencanakan penawaran atau

produk, pemasar perlu memahami lima tingkatan produk yaitu :

1. Produk utama atau inti (core benefit) yaitu manfaat yang sebenarnya

dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk.

2. Produk generik, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi

produk yang paling dasar (rancangan produk minimal agar dapat

berfungsi). Contohnya, hotel merupakan suatu bangunan yang

memiliki banyak ruangan untuk disewakan.

3. Produk harapan  (expected product), yaitu produk formal yang

ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal

(layak) diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Sebagai contoh, tamu

hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih, sabun dan handuk, air

ledeng, telepon, lemari pakaian dan ketenangan.

4. Produk pelengkap (augmented product), yakni berbagai atribut

produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan,

sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan
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dengan produk pesaing. Misalnya, hotel bisa menambahkan fasilitas

TV, shampo, bunga bunga segar, check-in yang cepat, check-out yang

cepat, pelayanan kamar yang baik, dan lain lain.

5. Produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang

mungkin dikembangkan untuk suatu produk dimasa mendatang.

Misalnya hotel menambahkan fasilitas layanan Internet, perekam

video dengan kaset videonya, sepiring buah-buahan segar, dan

sebagainya.

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk

mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan yang dapat

memuaskan keinginan atau kebutuhan. (Daryanto, 2011:49)

Maka dari itu, perusahaan harus bisa mengatur produk sedemikian rupa

hingga selalu  memenuhi keinginan konsumen. Perusahaan dapat mengatur

bentuk warna, kualitas dan kemasan supaya produk tersebut memenuhi selera

pembeli. Konsep produk tidak terbatas  pada benda-benda fisik saja.

Segala sesuatu yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan dapat

dinamakan produk. Disamping barang dan jasa, termasuk juga manusia, tempat

organisasi, kegiatan dan gagasan.

Setiap perusahaan hendaknya dapat memilih secara tepat jenis barang dan

jasa apa yang akan diproduksi atau diperdagangkan. Apabila pemilihan

tersebut tidak dapat maka penjualan barang dan jasa tersebut akan mengalamin

kesulitan.
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1. Produk adalah merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke

suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. (Kotler, 2004

: 314)

2. Produk adalah sesuatu yang di tawarkan ke pasar untuk diperhatikan,

dimiliki, digunakan atau dikonsumsi yang bisa memuaskan kebutuhan

atau keinginan . itu mencakup objek fisik, jasa, orang , tempat,

organisasi dan ide. Sedangkan produk jasa adalah aktivitas atau

manfaat yang ditawarkan untuk dijual secara esensial tidak berwujud

dan tidak menghasilkan kepemilikan atas apapun. (Kotler, 2007:8)

b. Harga (Price)

Harga adalah salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan

pendapatan, unsur lainnya menghasilkan biaya. (Kotler, 2005 : 36).

Hal ini dibenarkan oleh (Tjiptono, 2008:151) harga merupakan satu-

satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau

pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur pemasaran lainya

(produk, promosi, distribusi) menyebabkan timbulnya biaya ( pengeluaran).

Dalam pemasaran pada umumnya berkaitan langsung dengan masalah

harga suatu produk. Apakah harga sudah sesuai dengan kualitas produk?

Berapakah harga yang harus sesuai? Jika penentuan atau penetapan harga tidak

sesuai dengan kondisi produk, tentu saja akan menjadi masalah bagi pemasar.

Misalnya harga yang ditetapkan terlalu mahal atau terlalu murah untuk produk

dengan kualitas tertentu. Jika penetapan harga produk terlalu mahal, tidak



19

sesuai dengan kualitasnya, konsumen akan cenderung akan meninggalkanya

dan mencari produk sejenis lainnya.

Perencanaan harga yang tepat sangat penting bagi suksesnya penawaran

suatu produk. Harga dari produk yang ditawarkan kepada konsumen berkaitan

dengan nilai dan manfaat yang diperoleh dari produk tersebut. Dalam

prateknya variabel harga mempunyai pengaruh terhadap kemampuan

perusahaan, karena harga memepunyai pengaruh terhadap kemampuan

perusahaan dalam berkompetisi dengan perusahaan lainnya dan juga dalam

bagian pasar. Selain itu, harga juga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan,

laba dan volume penjualan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus

mengatur  harga jual sedemikian rupa sehingga konsumen sanggup

membelinya, harga tersebut harus fleksibel, tidak bersifat kaku sehingga

mudah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

Menurut (Tjiptono, 2008 : 152 ) harga memiliki peranan utama dalam

proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan

informasi.

a. Peranan alokasi harga yaitu fungsi harga dalam membantu para

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas

tertinggi diharapkan berdasarkan daya beli. Dengan demikian adanya

harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara

mengalokasikan cara belinya pada berbagai barang dan jasa. Pembeli

membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian

memutuskan alokasi yang dikehendaki.
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b. Peranan informasi harga yaitu fungsi harga dalam membidik konsumen

mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Hal ini terutama

bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk

menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang

sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas

yang tinggi.

c. Promosi (Promotion)

Salah satu bentuk komunikasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah

dengan melaksanakan kegiatan promosi yang bertujuan untuk

memperkenalkan, meyakinkan dan membujuk konsumen untuk membeli

produk yang ditawarkan.

Dapat dikatakan bahwa promosi merupakan salah satu alat komunikasi

yang bersifat membujuk agar konsumen tertarik dengan produk-produk yang

ditawarkan atau yang dipasarkan dan diharapkan dapat terjadi transaksi

penjualan.

Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang

meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Tujuan promosi ialah

memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon

konsumen. (Alma, 2011 : 179)

Promosi adalah sesuatu bentuk komunikasi pemasaran, yang dimaksud

dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran  yang berusaha

menyebarkan informasi, mempengruhi atau membujuk, dan atau mengingatkan
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pasar sasaran atas perusahaan dan produk agar bersedia menerima, membeli

dan loyal pada produk tersebut yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan

(Tjiptono, 2008 : 219).

Adapun Pengertian lain Menurut (Lupiyoadi dan Hamdani 2006 : 120).

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat

penting yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa.

Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara

perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk

mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa

sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

Berdasarkan pendapat tesebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

promosi adalah usaha-usaha  yang dilakukan oleh perusahaan untuk

mempengaruhi konsumen dengan jalan menyediakan informasi yang bersifat

persuasi untuk mempengaruhi pasar dam memperoleh respon.

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan

membujuk serta meningkatkan konsumen yang menjadi pasar sasaran. Secara

rinci tujuan promosi menurut (Tjiptono, 2008:221) bahwa tujuan aktivitas

promosi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menginformasikan (informing) dapat berupa :

a. Menginformasikan produk baru kapada pasar

b. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk

c. Menyampaikan perubahan harga dan pasar

d. Menjelaskan cara kerja produk
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e. Menginformasikan jasa-jasa yangdisediakan

f. Meluruskan kesan yang salah

g. Mengurangi ketakutan dan kekhawatiran

h. Membangun citra perusahaan

2. Membujuk pasar sasaran (persuasing) untuk :

a. Membentuk pilihan merk

b. Mengalihkan pilihan ke merk lain

c. Merubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk

d. Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga

e. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan salesman

3. Mengingatkan (reminding) dapat terdiri dari :

a. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan butuhkan

pembeli dibutuhkan dalam waktu yang dekat

b. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk

perusahaannya

c. Menjaga agar ingatan pembeli pertama jatuh pada produk

perusahaannya.

Berdasarkan tujuan promosi tersebut, maka kegiatan promosi berkaitan

dengan upaya untuk mengarahkan seseorang agar dapat mengenal produk

perusahaan, lalu memahaminya, berubah sikap, menyukai dan akhirnya

membeli dan selalu ingat akan produk terebut.



23

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama aktivitas

promosi adalah Menginformasikan, membujuk serta mengingatkan pelanggan

sasaran.

d. Pelayanan

Pelayanan merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam

pemasaran. Pelayanan yang baik akan membuat konsumen merasa puas

sehingga terciptalah pelanggan. Layanan adalah kegiatan-kegiatan yang

dilakukan perusahaan kepada pelanggan yang telah membeli produknya

(Tjiptono, 2004:94).

Pelayanan yang diberikan dengan sebaik-baiknya diharapkan dapat

memuaskan pelanggan, pada tahap selanjutnya diharapkan dapat menarik

pelanggan sebanyak mungkin serta dapat mempertahankan pelanggan yang

sudah ada. Hal tersebut perlu dilakukan oleh perusahaan karena sifat

pelanggan adalah dinamis. Peranan pelayanan sangat mempengaruhi terjual

atau tidaknya produk yang ditawarkan perusahaan. Karena konsumen ingin

memperoleh produk itu bukan hanya disebabkan oleh harga dan kualitas

produk saja namun juga dipengaruhi oleh pelayanan.

Oleh karena itu perusahaan harus dapat mengetahui pelayanan yang

bagaimana yang diinginkan calon pembeli dan pelayanan yang bagaimana

pula yang ditawarkan para pesaing. Pelayanan yang mungkin diberikan oleh

perusahaan sangat bervariasi, tergantung pada jenis produk yang akan

dipasarkan, yang antara lain mencakup hal-hal berikut:
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1. Nasehat-nasehat atau petunjuk cara penggunaan baarang dan

perawatannya.

2. Pelayanan keluhan pembeli dan pelanggan

3. Penyediaan suku cadang

4. Menyediakan pelatihan bagi operator

5. Pemberian garansi atau jaminan

Pelayanan yang baik dan memuaskan merupakan suatu nilai tambahan

bagi perusahaan dan dapat menaikkan citra dan image dimata konsumen.

Pelayanan yang baik atau bermutu menurut wyekof seperti yang dikutip

oleh (Tjiptono, 2008 : 141) dapat terangkum dalam suatu produk pelayanan

yang dikenal dengan nama service Excelence yaitu:

1. Keamanan

2. Kenyamanan

3. Keramahan

4. Ketepatan waktu

e. Kemampuan penjualan (Sales Skill)

Sales skill (keahlian menjual) adalah suatu keahlian yang harus dikuasai

oleh salesman untuk menciptakan proses penjualan yang berhasil ada yang

berpendapat keahlian ini merupakan bakat yang dibawa sejak lahir dan

adapula yang berpendapat semua orang dapat menjadi ahli dalam penjualan

jika berusaha keras belajar dan memperaktekannya dalam kehidupan sehari-

hari. (Swastha, 2008 : 47)
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Salesman Skill merupakan salah satu modal penting yang harus dimiliki

oleh seseorang yang bekerja atau bertugas sebagai marketer. Orang yang

melakukan pemasaran memang membutuhkan skill yang baik, hal ini tentunya

agar mereka tidak cepat putus asa, lemah mental dan sebagainya saat

mendapatkan berbagai respon dari konsumen.

Menjual selalu diartikan bahwa harus ada transaksi yang melibatkan

“uang” sebagai alat pembayaran, tetapi sebenarnya pengertian penjualan lebih

jauh dari pada itu. Penjualan pada hakekatnya merupakan kegiatan

memberikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan tertentu.

Berdasarkan pengertian itu, maka seseorang yang mengemukakan idenya

kepada orang banyak dengan harapan tertentu, dianggap sebagai penjualan

ide, persoalan berikutnya, apakah sesuatu yang dijual itu laku atau tidak, itu

masalah lain. Berhasil (laku) tidaknya penjual sangat ditentukan oleh strategi-

strategi yang diterapkan. Oleh karna itu ada dua hal yang penting dikuasai

oleh seorang salesman yaitu : strategi penjualan dan manajemen penjualan.

(Keaagen, 2007 : 212)

Untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga penjual atau agen haruslah

memiliki pengetahuan yang luas, tidak memaksa pembeli dan memberi kesan

yang baik kepada pembeli. Bidang-bidang dibawah ini telah dicoba dan diuji

untuk penyusunan spesifikasi tenaga penjualan (Sales Skill):
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1. Kemampuan intelektual, dilihat dari kecerdasan umum, daya menilai

dan daya kreasi yang perlu untuk mengenal, memperkenalkan dan

menerapkan gagasan-gagasan baru.

2. Keterampilan bergaul, dalam pekerjaan menjual sifat terpenting

adalah kemampuan bergaul dengan orang banyak dan dapat

mengetahui kebutuhan dan keinginan mereka.

3. Kedewasaan, sales skill harus dapat menyesuaikan diri pada

pekerjaannya, kemampuan untuk melaksanakan rencana jangka

panjang, berhubungan dan sikapnya terhadap wewenang, mengerti

dengan objektif keramahan dan kekuatan sendiri dan cukup stabil

menghadapi peran dalam pekerjaan menjual.

4. Motivasi, memiliki motivasi yang tinggi dalam pekerjaan dan

mandiri

5. Kemampuan spesifik, memiliki kemampuan teknik dan profesional

spesifik serta memiliki pengalaman

6. Kondisi kerja, memiliki kondisi kerja yang baik

2.6 Pandangan Islam tentang Pemasaran dan Penjualan

a. Pemasaran

Al-Quran dan sunnah Rosulullah merupakan pedoman bagi manusia dalam

rangka segala aspek, termasuk bidang ekonomi tidak luput dalam kajian islam.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam merupakan tuntutan kehidupan dan

memiliki nilai ibadah, hal ini sesuai dengan firman allah SWT :
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Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jual beli adalah sebagai

berikut : Penjelasan dalam surat An-nisa’ ayat 29 :

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan sesuka sama suka di antara

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesunggguh Allah

adalah Maha penyayang kepadamu”.

b. Penjualan

Jual beli dalam islam adalah satu-satunya aktivitas ekonomi yang paling

disukai Allah SWT. Namun demikian bukan berarti semua aktifitas jual beli

hukumnya halal dan diridhai Allah SWT. Jika barang yang diperjual belikan

adalah barang-barang yang halal dan baik, kemudian akad jual beli juga

dilakukan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak, maka hal tersebut

dibenarkan oleh Islam. Namun jika aktifitas jual beli yang dilakukan

melanggar aturan-aturan yang dibenarkan dalam islam sedangkan barang yang

diperjual belikan adalah barang yang mengandung unsur haram, maka Islam

melarang hal tersebut.
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Di dalam Al-Qur’an sendiri telah banyak diterangkan dan disinggung

menenai aktifitas muamalah jual beli dan larangan akan memakan riba,

sebagaimana yang telah Allah terangkan dalam Al-qur’an Surat Al-baqarah

ayat 275 sebagai berikut :

Artinya : “ Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali
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(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni

neraka; mereka kekal di dalamnya”.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang penjualan telah dilakukan oleh peneliti terdahulu

diantaranya yang dilakukan oleh Nopri naldi pada tahun 2009 dengan judul “

Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan produk Susu Merk Vitalac pada

PT. Tiga Raksa Satria pekanbaru”. Dengan hasil penelitian itu menunjukan

bahwa:

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa harga, pelayanan, saluran distribusi

dan promosi berpengaruh signifikan terhadap penjualan pada PT. Tiga raksa satria

pekanbaru dimana didapatkan Fhitung 31,684 > Ftabel 2,493 sedangkan nilai Adjusted

R Square sebesar 0,543 hal ini menunjukkan bahwa harga, pelayanan, distribusi, dan

promosi secara keseluruhan memberikan pengaruh sebesar 54,3% terhadap penjualan

produk susu merk vitalac pada PT. Tiga raksa satria pekanbaru sedangkan sisanya

sebesar 45,7% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam

penelitian.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan terjadinya penyimpangan antara

harga yang ingin di capai dengan realisasi penjualan. Hubungan erat dengan kegiatan

penjualan yang dilakukan seperti harga, pelayanan, saluran distribusi dan promosi

penjualan.
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh M. Fadli pada tahun 2010 dengan

judul: “ Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan sepeda motor merek TVS

pada PT. Tri Dharma Jaya Pekanbaru”. Dengan hasil penelitian menyimpulkan:

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan populasi

sebanyak 100 responden, penelitian ini menggunakan metode accidental sampling

yaitu pengambilan sampelnya berdasarkan kebutuhan. Analisis yang digunakan

analisis kuantitatif, untuk mengetahui besarnya variabel terikat, digunakan model

regresi linear berganda yaitu Y= 7.226 + 0.284 X1 + 0.107 X2 + 0.096 X3 + 0.080 X4

+ 0.138 X5 + e.

Penelitian ini juga menunjukan bahwa promosi, produk, harga, sistem

pembelian dan sales skill berpengaruh signifikan terhadap penjualan pada PT. Tri

Dharma Jaya Pekanbaru dimana didapatkan Fhitung 12,240 > Ftabel 2,311 sedangkan

nilai Adjusted R Square sebesar 0,601 hal ini menunjukkan bahwa , produk, harga,

sistem pembelian dan sales skill secara keseluruhan memberikan pengaruh sebesar

60,1% terhadap penjualan produk sepeda motor merek TVS pada PT. Tri Dharma

jaya Pekanbaru. Sedangkan sisanya sebesar 39,9% adalah di pengaruhi oleh variabel

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2.8 Kerangka Berpikir Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat adanya variabel bebas (Independen) dan variabel

terikat (Dependen). Untuk lebih jelasnya hubungan antara variabel independen dan

variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada kerangka

berpikir pada gambar II.1 dibawah ini.
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Produk (X1)

Sumber : Sutojo (2004 : 36)

2.9 Hipotesis

Sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang telah dikemukakan serta

untuk menjadi landasan kerja dalam penelitian ini, maka penulis mencoba

mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut:

1. H1. Diduga faktor Produk (X1) secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap penjualan (Y) sepeda motor merek honda pada PT. HOHO di

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Harga (X2)

Promosi (X3)
Penjualan

Pelayanan (X4)

Sales skill (X5)
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2. H2. Diduga faktor harga (X2) secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap penjualan (Y) sepeda motor merek honda pada PT. HOHO di

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

3. H3. Diduga faktor Promosi (X3) secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap penjualan (Y) sepeda motor merek honda pada PT. HOHO di

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

4. H4. Diduga faktor Pelayanan (X4) secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap penjualan (Y) sepeda motor merek honda pada PT. HOHO di

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

5. H5. Diduga faktor Sales skill (X5) secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap penjualan (Y) sepeda motor merek honda pada PT. HOHO di

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

6. H6. Diduga faktor Produk, Harga, Promosi, Pelayanan dan Sales skill (X)

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penjualan (Y) sepeda

motor merek honda pada PT. HOHO di Kecamatan Ukui Kabupaten

Pelalawan.

2.10 Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian  ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependent :

Penjualan (Y)

2. Variabel Independent :

a. Produk (X1)
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b. Harga  (X2)

c. Promosi (X3)

d. Pelayanan (X4)

e. Sales skill (X5)

Tabel II.1 Konsep Operasional Penelitian

Variabel Pengertian Indikator

Penjualan

(Y)

Adalah memindahkan posisi

pelanggan ke tahap pembelian

(dalam proses pengambilan

keputusan) melalui penjualan

tatap muka.

1. Saluran distribusi

2. Harga

3. Ketersediaan jumlah

produk

4. Garansi produk

5. Kualitas

Produk

(X1)

Adalah merupakan segala sesuatu

yang dapat ditawarkan ke suatu

pasar untuk memenuhi keinginan

atau kebutuhan. (Kotler, 2004 :

314)

1. Inovasi produk

2. Kualitas produk

3. Jaminan

4. Harga produk

Harga

(X2)

Merupakan satu-satunya unsur

bauran pemasaran yang

memberikan pemasukan atau

pendapatan bagi perusahaan,

sedangkan ketiga unsur

1. Harga persaingan

2. Kondisi keuangan

konsumen

3. Potongan harga

4. Kesesuaian harga dengan
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pemasaran lainya (produk,

promosi, distribusi) menyebabkan

timbulnya biaya (pengeluaran).

kualitas produk

5. Harga yang terjangkau

Promosi

(X3)

Promosi adalah sejenis

komunikasi yang memberi

penjelasan yang meyakinkan

calon konsumen tentang barang

dan jasa. Tujuan promosi ialah

memperoleh perhatian, mendidik,

mengingatkan, dan meyakinkan

calon konsumen. (Alma, 2011 :

179)

1. Periklanan

2. Promosi bersifat

persuasive

3. Pameran

4. Potongan Harga

Pelayanan

(X4)

Merupakan salah satu unsur yang

terpenting dalam pemasaran.

Pelayanan yang baik akan

membuat konsumen merasa puas

sehingga merasa puas sehingga

terciptalah pelanggan. Layanan

adalah kegiatan kegiatan yang

dilakukan perusahaan kepada

pelanggan yang telah membeli

produknya (Fandy Tjiptono,

1. Pelayanan yang baik

2. Mampu menangani

keluhan

3. Kenyamanan

4. Pelayanan yang tepat

waktu/cepat
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2004:94).

Sales Skill

(X5)

Adalah suatu keahlian yang harus

dikuasai oleh salesmen  untuk

menciptakan proses penjualan

yang berhasil ada yang

berpendapat keahlian ini

merupakan bakat yang dibawak

sejak lahir dan adapula yang

berpendapat semua orang dapat

menjadi ahli dalam penjualan jika

berusaha keras belajar dan

memperaktekannya dalam

kehidupan sehari-hari.

1. Tingkat kemampuan

sales

2. Dapat dipercaya dan

jujur

3. Mampu berkerja secara

Tim

4. Tanggung jawab yang

tinggi


