
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Uraian Teoritis  

2.1.1. Pengertian Pemasaran dan Kebijakan Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan 

oleh para pengusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, berkembang 

dan untuk mendapatkan laba. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan bisnis, tergantung 

kepada keahlian mereka di bidang pemasaran, produksi, keuangan maupun bidang 

lain. Selain itu tergantung pada kemampuan mereka dalam mengombinasikan fungsi-

fungsi tersebut agar perusahaan berjalan lancar. Agar dapat berhasil, pemasaran harus 

memaksimalkan penjualan yang menghasilkan laba dalam jangka panjang. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2003:7) menyatakan bahwa pemasaran adalah 

suatu proses sosial dan manajerial yang dengan individu-individu dan kelompok-

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan 

menciptakan dan mempertemukan produk-produk dan nilai sama lain. 

Ada lima filosofi pemasaran yang mendasari cara organisasi melakukan 

kegiatan-kegiatan pemasarannya (Kotler dan Armstrong, 2003:20) yaitu : 

a. Konsep Produksi 

Konsep produksi berpendapat bahwa pelanggan akan menyukai produk yang 

tersedia dan harganya terjangkau. Oleh karena itu, manajemen harus berusaha 

keras untuk memperbaiki produksi dan efesiensi distribusi. 
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b. Konsep Produk 

Konsep produk berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang 

mempunyai mutu terbaik, kinerja terbaik, dan sifat paling inovatif. Jadi, organisasi 

harus mencurahkan energy untuk terus-menerus melakukan perbaikan produk. 

c. Konsep Penjualan 

Gagasan yang menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk suatu 

organisasi dalam jumlah cukup kecuali jika organisasi tersebut melakukan usaha 

penjualan dan promosi berskala besar. Konsep ini biasanya dilakukan pada barang 

yang tidak dicari, barang yang oleh pembeli biasanya tidak terpikir untuk dibeli. 

Industri tersebut harus mahir melacak calon pelanggan dan menjual manfaat 

produk tersebut kepada mereka. 

d.  Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi 

terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan 

kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dari pada pesaingnya.  

Menurut Sunarto (2006:4) menyatakan pemasaran adalah proses sosial yang 

didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain. 

Menurut Simamora (2001:7) mendefinisikan pemasaran berarti bekerja 

dengan pasar untuk melakukan pertukaran untuk memuaskan atau memenuhi 

kebutuhan dan keinginan orang. 

Universitas Sumatera Utara



Bagian penting dalam pemasaran adalah kebijaksanaan bauran pemasaran 

(marketing mix). Kotler (2004:123) menyatakan : Marketing mix mendeskripsikan 

suatu kumpulan alat-alat yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi 

penjualan.  

Kebijakan pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan 

yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni : produk, struktur 

harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi. Kotler (2004:123) menyatakan 

umumnya empat pokok kebijaksanaan pemasaran yang disebut dengan 4P, yaitu : 

Product (produk), Price (harga), Place (tempat), Promotion (promosi). 

Dari keseluruhan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

terdiri dari variabel-variabel kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan promosi, 

dan kebijakan distibusi. 

2.1.2.  Kebijakan Produk 

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memperoleh perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi 

keinginan atau kebutuhan, meliputi benda fisik, jasa, orang, organisasi, ide atau 

gagasan. 

Dalam kebijaksanaan produk, termasuk perencanaan dan pengembangan 

produk, perlu adanya suatu pedoman untuk mengubah produk yang ada (produk yang 

sama jenisnya dengan model baru), membuat produk baru (yang benar-benar baru), 

atau produk tiruan yang baru bagi perusahaan tetapi baru bagi pasar. Selain itu 

keputusan juga perlu diambil menyangkut masalah pemberian merk, pembungkusan, 

warna dan kebijaksanaan pelayanan. 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu keputusan produk, antara lain:  

a. Atribut Produk 

Atribut produk adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pembeli pada 

saat membeli produk, meliputi : 

1. Kualitas Produk 

Kualitas adalah kemampuan suatu produk untuk memenuhi fungsi-fungsinya. 

Kualitas produk barang ditentukan oleh faktor-faktor : 

1) Kinerja : karakteristik fungsi dasar produk 

2) Penampilan fisik : bentuk yang dihasilkan 

3) Kehandalan : kekonsistenan suatu produk dapat digunakan 

4) Ukuran standar : bahan baku produk terbuat dari bahan-bahan menurut 

ukuran tertentu 

5) Daya tahan : umur teknik dan umur ekonomi produk 

6) Tingkat pelayanan : Kecepatan dan kemudahan dalam mendapatkan 

pelayanan baik sebelum maupun sesudah penjualan 

7) Keindahan : segi estetika dari bentuk fisik produk 

8) Kualitas relatif : merupakan akibat dari kurangnya pengetahuan 

pembeli akan ciri produk yang dibeli sehingga pembeli mengukur 

kualitas produk dari segi harga, merk, iklan, reputasi perusahaan  

 

Produk-produk yang memiliki ciri-ciri diatas dapat dikategorikan sebagai 

suatu produk yang berkualitas yang dapat menciptakan kepuasan konsumen dan 

menunjang tingkat penjualan perusahaan. 
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2. Fitur Produk 

Sebuah produk yang pada dasarnya sama, bisa berbeda kalau kelengkapan 

fungsinya (fitur) berbeda. Apabila suatu produk dapat memiliki variasi / ciri-ciri khas 

dibandingkan produk lainnya maka produk tersebut akan dapat bertahan di pasaran 

dan dapat menarik minat konsumen melakukan pembelian. Sehingga para pemasar 

perlu menentukan fitur apa yang diberikan pada suatu produk sebab fitur merupakan 

salah satu cara untuk membedakan produk dari produk pesaing. 

3. Desain Produk 

 Desain yang bagus berkontribusi kepada manfaat yang diberikan produk dan 

menjadi daya tarik produk tersebut, sehingga dapat menarik perhatian konsumen, 

memperbaharui minat konsumen, menurunkan biaya, dan mengkombinasikan 

berbagai variasi produk kedalam pasar . 

b. Merek 

Merek adalah nama, tanda, simbol, desain atau kombinasinya, yang ditujukan 

untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau layanan suatu penjual dari 

barang dan layanan penjual lain. Melalui merek dagang yang terkenal maka produk 

perusahaan mendapat skala prioritas di benak konsumen sehingga akan menciptakan 

brand awareness (kesadaran terhadap merek) yang akan meningkatkan volume 

penjualan semakin tinggi bagi perusahaan.  

1. Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Nilai suatu merek berdasarkan seberapa kuat merek tersebut mempunyai 

loyalitas merek, kesadaran konsumen akan nama merek, kualitas yang dipersepsikan, 

asosiasi merek, dan berbagai asset lainnya seperti paten, merek dagang, dan hubungan 

jaringan distribusi. 
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2. Pemilihan Nama Merek 

Nama merek yang baik dapat menambah keberhasilan yang besar pada 

produk. Akan tetapi, menemukan nama merek yang terbaik  merupakan tugas yang 

sulit. Hal tersebut dimulai dengan meninjau produk dan manfaatnya, pasar sasaran, 

dan strategi pemasaran yang disarankan secara cermat. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam suatu pemilihan merek antara lain: 

a. Nama merek harus mencerminkan tentang manfaat dan kualitas produk 

yang ditawarkan. 

b. Nama merek harus mudah diucapkan, didengar, dibaca, diingat, singkat 

dan sederhana. 

c. Nama merek harus memiliki kesan yang berbeda dari merek-merek yang 

sudah ada. 

d. Nama merek mudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing dan tidak 

mengandung konotasi negative dalam bahasa asing. 

e. Nama merek harus bisa didaftarkan dan mempunyai kekuatan hukum.  

3. Sponsor Merek 

Perusahaan mempunyai empat pilihan sponsor. Produk dapat diluncurkan 

dengan menggunakan merek perusahaan pembuat (merek nasional), merek pribadi 

(disebut juga sebagai merek toko atau distributor), merek lisensi dan merek bersama. 

4. Strategi Merek 

Ada empat pilihan strategi merek yaitu : 

a. Merek Baru (New Brand) 
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Perusahaan dapat menciptakan merek baru ketika memasuki kategori 

produk baru, jika tidak ada merek milik perusahaan itu yang tepat bagi 

produk yang baru tersebut. 

b. Perluasan Lini (Line Extension) 

Penggunaan nama merek yang sukses untuk memperkenalkan hal-hal baru 

ke kategori produk tertentu dengan menggunakan merek yang sama. Hal-

hal baru tersebut misalnya rasa, bentuk, warna, bahan tambahan atau 

ukuran kemasan yang baru. 

c. Perluasan Merek (Brand Extension) 

Penggunaan merek yang telah berhasil untuk meluncurkan produk baru 

atau modifikasi ke kategori baru. 

d. Aneka Merek (Multi Brand) 

Penggunaan merek baru untuk kategori produk lama. Melalui pendekatan 

ini, sebuah perusahaan bisa memiliki beberapa merek untuk kategori 

produk yang sama. 

c. Kemasan 

Kemasan adalah wadah atau bungkus yang dirancang dan diproduksi oleh 

perusahaan untuk suatu produk. Kemasan yang didesain dengan bagus mampu 

menciptakan nilai tersendiri bagi konsumen serta arti promosional bagi produsen. 

d. Label 

Fungsi-fungsi label antara lain : 

1) Mengidentifikasi produk atau merek (label identifikasi) 

2) Menggolongkan produk 
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3) Menjelaskan beberapa hal tentang produk seperti siapa pembuatnya, 

dimana dibuat, waktu pembuatan, isi, cara penggunaan. 

4) Sebagai alat promosi 

 

2.1.3.  Kebijakan Promosi 

a. Pengertian Promosi 

 Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk 

meninformasikan, membujuk atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang 

dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga (Simamora,2001:285). 

 Menurut Sastradipoera (2004:187), promosi adalah setiap upaya marketing 

yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau meyakinkan para konsumen 

actual atau potensial mengenai kegunaan suatu produk atau jasa dengan tujuan untuk 

mendorong konsumen baik melanjutkan atau memulai pembelian produk atau jasa 

perusahaan pada harga tertentu. 

Adapun tujuan promosi antara lain : 

1) Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial 

2) Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit 

3) Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan 

4) Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar 

5) Membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing 

6) Membentuk citra produk dimata konsumen sesuai dengan yang diinginkan 
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b.   Bauran Promosi 

 Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada 

untuk suatu produk yang sama agar hasil dari kegiatan promosi yang dilakukan dapat 

memberikan hasil yang maksimal. 

 Ada lima metode promosi (Simamora, 2001:294) yaitu : 

1. Periklanan (Advertising) 

   Segala bentuk penyajian dan promosi bukan pribadi menenai gagasan, barang, 

atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Periklanan merupakan salah satu alat 

penting yang digunakan suatu perusahaan untuk melancarkan komunikasi persuasif 

terhadap pembeli dan masyarakat.  

 Tujuan periklanan yang terutama adalah menjual atau meningkatkan penjualan 

barang, jasa atau ide. Adanya kegiatan periklanan sering mengakibatkan terjadinya 

penjualan dengan segera, meskipun banyak pula penjualan yang baru terjadi pada 

waktu mendatang.  

2.   Penjualan Perorangan (Personal Selling) 

 Merupakan interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan 

tujuan melakukan pembelian. 

 Adapun manfaat metode penjualan perorangan antara lain : 

1) Berhadapan langsung : memungkinkan kontak langsung dan interaktif antara 

dua atau lebih orang. Setiap pihak dapat menelaah kebutuhan pihak lain secara 

langsung dan membuat keputusan dengan segera. 
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2) Persahabatan : penjualan personal memungkinkan bertumbuhnya hubungan 

antar pribadi, mulai hubungan bisnis sampai pada hubungan pribadi yang 

dekat. Dengan demikian dapat membina hubungan jangka panjang dengan 

para pelanggannya. 

3) Respon : penjualan personal mengkondisikan pembeli dalam situasi wajib 

mendengarkan penjelasan sales.  

3.  Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

Merupakan upaya sadar untuk meningkatkan dan memelihara hubungan-

hubungan organisasi dengan public seperti para karyawan, pelanggan, persero, 

masyarakat setempat dan serikat buruh. 

Adapun kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dalam organisasi 

antara lain : 

1) Menciptakan dan memelihara hubungan yang intensif dengan para karyawan 

pada seluruh lapisan, termasuk menejer puncak, menejer menengah, menejer 

terdepan, dan karyawan pelaksana. 

2) Menciptakan dan memelihara hubungan dengan para pemilik atau para persero 

yang memiliki saham-saham yang diterbitkan oleh perusahan. 

 

Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luar organisasi 

antara lain : 

1) Menciptakan dan memelihara hubungan yang menyenangkan dengan 

masyarakat umum. 
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2) Menciptakan dan memelihara hubungan yang menyenangkan dan mempunyai 

makna bagi kepentingan jangka panjang dengan para pelanggan. 

3) Menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan media massa, 

termasuk periodical (surat kabar, majalah, dan jurnal), radio, dan televise. 

4) Menciptakan dan memelihara hubungan dengan lembaga-lembaga 

pemerintahan dari segala tingkatan birokrasi. 

 

Metode promosi yang menggunakan jasa-jasa hubungan masyarakat perlu 

dikembangkan, karena merupakan sejenis pelatihan bagi karyawan yang terlibat 

dalamkegiatan promosi agar mereka mengenal, memahami, dan mendekati public 

sehingga mereka mempunyai kemampuan professional dalam menciptakan dan 

memelihara hubungan yang serasi antara organisasinya dan public tersebut. 

4. Promosi Penjualan (Public Relation) 

 Promosi penjualan adalah metode promosi yang ditujukan untuk memperoleh 

respons pembelian konsumen sesegera mungkin dengan cara memberikan rangsangan 

melalui : kupon, kontes, hadiah, potongan harga, bonus dan benefit lainnya. 

 Adapun manfaat promosi penjualan yaitu : 

1) Komunikasi : dengan metode ini, perhatian konsumen dapat diperoleh 

sehingga lebih mudah memberikan informasi produk. 

2) Isentif : metode ini memberikan berbagai insentif yang merupakan nilai bagi 

konsumen. 

3) Undangan : metode ini mengandung undangan agar konsumen bertindak 

segera. 
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5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Merupakan kombinasi dari berbagai metode promosi yang ditujukan langsung 

kepada pasar sasaran dan berusaha untuk memperoleh respon langsung.  

Ada 4 (empat) keunggulan pemasaran langsung, yaitu : 

1) Non public : pesan dialamatkan kepada orang-orang tertentu. 

2) Customized : pesan dapat disesuaikan untuk menarik individu-individu yang 

dituju. 

3) Up to date : pesaan dapat disiapkan secara singkat untuk dikirimkan kepada 

individu. 

4) Interaktif : pesa dapat diubah berdasarkan respon seseorang. 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bauran Promosi 

1. Jumlah dana yang digunakan untuk promosi 

Jumlah dana yang tersedia merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

bauran promosi. Perusahaan yang memiliki dana yang lebih besar, kegiatan 

promosinya akan lebih efektif dibandingkan dengan perusahaan yang hanya 

mempunyai sumber dana lebih terbatas. 

2. Sifat pasar 

Beberapa sifat pasar yang mempengaruhi bauran promosi meliputi : 

1) Luas pasar secara geografis 

Perusahaan yang hanya memliki pasar local sering mengadakan kegiatan 

promosi yang berbeda dengan perusahaan yang memiliki pasar nasional atau 

internasioanl. Bagi perusahaan yang memiliki pasar lokal menggunakan 
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personal selling mungkin sudah cukup, tetapi bagi perusahaan yang 

mempunyai pasar nasional harus juga menggunakan periklanan. 

2) Kosentrasi pasar 

Kosentrasi pasar dapat mempengaruhi strategi promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan terhadap jumlah calon pembeli, jumlah pembeli potensial yang 

berbeda-beda dan konsentrasi secara nasional. Perusahaan yang hanya 

memusatkan penjualannya pada satu kelompok pembeli, akan menggunakan 

alat promosi yang berbeda dengan perusahaan yang memusatkan penjualannya 

pada semua kelompok pemeli. 

3) Jenis pembeli 

Strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan juga dipengaruhi oleh objek 

atau sasaran dalam kampanye penjualannya, apakah pembeli industri, 

konsumen rumah tangga atau pembeli lainnya.  

4) Jenis produk 

Strategi promosi yang akan dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh jenis 

produknya, apakah barang konsumsi atau industri.  

2.1.4. Volume Penjualan 

 Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-

rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan 

pemebeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. 

  Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan, karena dari penjualan 

dapat diperoleh laba serta suatu usaha memikat konsumen yang diusahakan untuk 
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mengetahui daya tarik mereka sehingga dapat mengetahui hasil produk yang 

dihasilkan.  

 Volume penjualan memiliki arti penting yaitu besarnya kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan secara efektif oleh penjualan untuk mendorong agar konsumen 

melakukan pembelian. Dan tujuan dari volume penjualan ini adalah untuk 

memperkirakan besarnya keuntungan yang diterima dengan menjual produk kepada 

konsumen serta biaya yang sudah dikeluarkan. 

 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan : 

1. Kualitas barang 

 Turunnya mutu barang dapat mempengaruhi volume penjualan, jika barang 

yang diperdagangkan mutunya menurun dapat menyebabkan pembelinya yang sudah 

menjadi pelanggan dapat merasakan kecewa sehingga mereka bisa berpaling kepada 

barang lain yang mutunya lebih baik. 

2. Selera konsumen 

Selera konsumen tidaklah tetap dan dapat berubah setiap saat, bilamana selera 

konsumen terhadap barang-barang yang kita perjualkan berubah maka volume 

penjualan akan berubah. 

3. Servis terhadap pelanggan 

Merupakan faktor penting dalam usaha memperlancar penjualan terhadap 

usaha dimana tingkat persaingan semakin tajam. Dengan adanya servis yang baik 

terhadap para pelanggan sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. 
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4. Persaingan menurunkan harga jual 

 Potongan harga dapat diberikan dengan tujuan agar penjualan dan keuntungan 

perasahaan dapat ditingkatkan dari sebelumnya. Potongan harga tersebut dapat 

diberikan kepada pihak tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. 

5. Modal 

Akan sulit apabila barang yang dijuak belum dikenal oleh calon pembeli, atau 

apabila lokasi pembeli jauh dari tempat penjual. Dalam keadaan seperti ini, penjual 

harus memperkenalkan terlebih dahulu barang tersebut atau membawa barang 

tersebut ketempat pembeli. Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya 

sarana serta usaha, seperti : alat transport, tempat peragaan baik didalam perusahaan 

maupun didalam perusahan, usaha promosi, dan sebagainya. Semua ini hanya dapat 

dilakukan apabila penjualan memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk itu. 

6. Kondisi Organisasi Perusahaan 

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian 

tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang orang-orang tertentu/ahli dibidang 

penjualan. 

7. Faktor Lain 

Faktor-faktor lain, seperti : periklanan, peragaan, kampanye, pemberian 

hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk melaksanakannya diperlukan 

sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi perusahaan yang bermodal kuat, kegiatan ini 

secara rutin dapat dilakukan. Sedangkan bagi perusahaan kecil yang  mempunyai 

modal relative kecil, kegiatan ini lebih jarang dilakukan. 
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Ada pengusaha yang berpegangan pada suatu prinsip bahwa “paling penting 

membuat barang yang baik”. Bilamana prinsip tersebut dilaksanakan, maka 

diharapkan pembeli akan kembali membeli lagi barang yang sama. Namun, sebelum 

pembelian dilakukan, sering pembeli harus diransang daya tariknya, misalnya dengan 

memberikan bungkus yang menarik atau dengan cara promosi lainnya. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

  Darma Manalu (2008), “Analisis Pengaruh Kebijakan Produk dan Promosi 

terhadap Volume Penjualan Sepatu Pada Pengrajin Sepatu Di Kecamatan Medan 

Denai Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

kebijakan produk dan promosi terhadap volume penjualan sepatu pada pengrajin 

sepatu di Kecamatan Medan Denai – Medan dan untuk mengetahui faktor paling 

dominan yang mempengaruhi volume dominan sepatu pada pengrajin sepatu di 

Kecamatan Medan Denai – Medan. Sampel penelitian sebanyak 245 pengrajin sepatu 

pada 6(enam) kelurahan di Kecamatan Medan Denai dengan menggunakan metode 

purposive sampling (tahun 2007-2008) sehingga jumlah sampel (n) = 71 pengrajin. 

Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara kebijakan 

produk dan kebijakan promosi secara bersama-sama terhadap volume penjualan, dan 

secara parsial kebijakan promosi lebih dominan daripada kebijakan produk terhadap 

volume penjualan. Artinya kebijakan promosi lebih besar pengaruhnya untuk 

meningkatkan volume penjualan dibandingkan dengan kebijakan produk. 

Fitriani (2009), “Peranan Bauran Promosi Dalam Meningkatkan Volume 

Penjualan Mobil Honda Pada PT. Istana Deli Kejayaan (Honda IDK 2) Medan. 

Sampel penelitian sebanyak 840 konsumen yang membeli mobil pada PT. Istana Deli 

Kejayaan Medan dengan menggunakan metode random sampling (tahun 2009) 

sehingga jumlah sampel (n) = 89 konsumen. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa 
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variabel periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan dan publisitas secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan pada PT. Istana Deli Kejayaan 

(Honda IDK2) Medan. 

2.3. Kerangka Konseptual 

Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-

rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan 

pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba atau penjualan 

merupakan sumber hidup suatu perusahaan, karena dari penjualan dapat diperoleh 

laba serta suatu usaha memikat konsumen yang diusahakan untuk mengetahui daya 

tarik mereka sehingga dapat mengetahui hasil produk yang dihasilkan (Simamora, 

2001:8). 

Volume penjualan dapat dijabarkan sebagai umpan balik dari kegiatan 

pemasaran yang dilaksanakan oleh perusahaan. Penjualan mempunyai pengertian 

yang bermacam-macam tergantung pada lingkup permasalahan yang sedang dibahas. 

Penjualan dalam lingkup kegiatan, sering disalah artikan dengan pengertian 

pemasaran. Penjualan dalam lingkup ini lebih berarti tindakan menjual barang atau 

jasa. Kegiatan pemasaran adalah proses pemberian kepuasan kepada konsumen untuk 

mendapatkan laba (Kotler dan Amstrong, 2003:5). 

 Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memperoleh perhatian, permintaan, pemakain atau konsumsi yang dapat memenuhi 

keinginan atau kebutuhan, meliputi benda fisik, jasa, orang, organisasi, idea tau 

gagasan. Dalam kebijakan produk, termasuk perencanaan dan pengembangan produk, 

perlu adanya suatu pedoman untuk mengubah produk yang ada (produk yang sama 

jenisnya dengan model baru), membuat produk baru (yang benar-benar baru), atau 
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produk tiruan yang baru bagi perusahaan tetapi baru bagi pasar. Selain itu keputusan 

juga perlu diambil menyangkut masalah pemberian merk, pembungkusan, warna dan 

kebijakan pelayanan (Kotler dan Amstrong, 2003:346).  

Promosi adalah bagian dari komunikasi yang terdiri dari pesan-pesan 

perusahaan yang didesain untuk menstimulasi terjadinya kesadaran, ketertarikan, dan 

berakhir dengan tindakanpembelian yang dilakukan oleh pelanggan terhadap produk 

dan jasa perusahan (Kotler, 2004:22). 

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa penilaian volume penjualan 

dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan produk dan promosi : 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber :  Simamora (2001:29), diolah penulis 

    Gambar 2.1. Gambar Kerangka Konseptual 
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2.4.  Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukan maka hipotesis 

penelitian ini adalah: “Kebijakan produk dan promosi berpengaruh terhadap volume 

penjualan PT. Fadira Prima Semesta Medan”. 
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