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Pengertian Promosi

Promosi adalah upaya atau cara untuk memberitah

ukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tu

juan menarik calon konsumen untuk membeli atau

mengkonsumsinya



Tujuan promosi

Tujuan utama dari promosi adalah mengi

nformasikan, mempengaruhi dan memb

ujuk, serta mengingatkan pelanggan sas

aran tentang perusahaan dan bauran pe

masarannya.



Bentuk bauran promosi

Meskipun secara umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang sama, tetap bentuk-
bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-
tugas khususnya. Beberapa tugas khusus itu atau sering disebut bauran promosi (promotion 
mix, promotion blend, communication mix) adalah :

• Personal selling ,

• Mass Selling, terdiri atas periklanandan publisitas,

• Promosi penjualan,

• Public relations (hubunganmasyarakat),

• Direct marketing.



PERSONAL SELLING

Personal selling adalah
komunikasi langsung (tatap
muka) antara penjual dan calon
pelanggan untuk
memperkenalkan suatu produk
kepada calon pelanggan dan 
membentuk pemahaman
pelanggan terhadap produk
sehingga mereka kemudian akan
mencoba dan membelinya.



PERSONAL SELLING
Aktivitas personal selling memiliki beberapa fungsi
yaitu :
1. Prospecting, yaitu mencari pembeli dan menjalin

hubungan dengan mereka.

2. Targeting, yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu
penjual demi pembeli.

3. Communicating, yaitu memberi informasi mengenai
produk perusahaan kepada pelanggan.

4. Selling, yakni mendekati, mempresentasikan dan 
mendemonstrasikan, mengatasi penolakan, serta
menjual produk kepada pelanggan.

5. Servicing, yakni Memberikan berbagai jasa dan 
pelayanan kepada pelanggan.

6. Information gathering, yakni melakukan riset dan 
intelijen pasar.

7. Allocating, yaitu menentukan pelanggan yang akan
dituju



MASS SELLING

Mass Selling merupakan
pendekatan yang 
menggunakan media 
komunikasi untuk
menyampaikan informasi
kepada khalayak ramai
dalam satu waktu. Ada 
dua bentuk utama mass 
selling, yaitu periklanan
dan publisitas.



MASS SELLING
Periklanan adalah seluruh proses yang meliputi
penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan iklan.

Iklan memiliki empat fungsi utama, yaitu :
1. menginformasikan khalayak mengenai seluk

beluk produk (informative),

2. mempengaruhi khalayak untuk membeli
(persuading), dan

3. menyegarkan informasi yang telah diterima
khalayak (reminding), serta

4. menciptakan suasana yang menyenangkan
sewaktu khalayak menerima dan mencerna
informasi (entertainment).



MASS SELLING

Periklanan

Iklan merupakan salah satu
bentuk promosi yang paling 
banyak digunakan perusahaan
dalam mempromosikan
produknya. Paling tidak ini
dapat dilihat dari besarnya
anggaran belanja iklan yang 
dikeluarkan setiap perusahaan
untuk merek-merek yang 
dihasilkannya (lihat Tabel).

No Merek
Anggaran

iklan
No Merek

Anggaran

iklan

1 Pepsosent 28.755 11 Cap kaki tiga 14.603

2 Sunsilk 25.066 12 Vicks 14.490

3 (Mobil) Suzuki 20.955 13 (Motor) Suzuki 13.700

4 Susu Bendera 20.694 14
Taman impian

jaya ancol
13.193

5 Biuti 20.272 15 (Motor) Honda 12.600

6 Sampoerna 19.588 16 Dancow 12.666

7 Rinso 18.366 17 Bimoli 12.339

8 Bodrex-Bodrexin 18.288 18 ABC 12.044

9 Gudang garam 15.748 19 Bentoel 11.991

10 Toyota 15.068 20 Indovision 11.593

Tabel : 20 Pengiklan terbesar tahun 1995 
( dalam milyar rupiah )



di Situbondo :
Pertigaan jalan
argopuro, jalan
basuki rahmat dan 
jalan ke banyuwangi



MASS 
SELLING

Publisitas

Publisitas adalah bentuk penyajian dan penyebaran
ide, barang dan jasa secara non personal, yang
mana orang atau organisasi yang diuntungkan
tidak membayar untuk itu. Publisitas merupakan
pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung
dalam suatu produk untuk membentuk citra produk
yang bersangkutan.

Publisitas adalah penempatan berupa artikel, 
tulisan, foto, atau tayangan visual yang sarat nilai
berita baik karena luar biasa, penting, atau
mengandung unsur-unsur emosional, kemanusiaan, 
dan humor) secara gratis dan bertujuan untuk
memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, 
orang, orang, atau suatu institusi yang biasanya
dilakukan melalui penerbitan umum.



MASS SELLING

Publisitas

Dibandingkan dengan iklan, publisitas mempunyai kredibilitas yang lebih baik, 
karena pembenaran (baik langsung maupun tidak langsung) dilakukan oleh 

pihak lain selain pemilik iklan. Di samping itu karena pesan publisitas 
dimasukkan dalam berita atau artikel koran, tabloid, majalah, radio, dan 

televisi, maka khalayak tidak memandangnya sebagai komunikasi promosi.
Publisitas juga dapat memberi informasi lebih banyak dan lebih terperinci 

daripada iklan. Namun demikian karena tidak ada hubungan perjanjian 
antara pihak yang diuntungkan dan pihak penyaji, maka pihak yang 

diuntungkan tidak dapat mengatur kapan publisitas itu akan disajikan atau 
bagaimana publisitas tersebut disajikan. Selain itu publisitas tidak mungkin 

diulang-ulang seperti iklan. Oleh karena itu, kini publisitas biasanya 
merupakan bagian dari departemen humas perusahaan.



PROMOSI PENJUALAN

Promosi penjualan adalah bentuk
persuasi langsung melalui
penggunaan berbagai insentif
yang dapat diatur untuk
merangsang pembelian produk
dengan segera dan/atau
meningkatkan jumlah barang yang 
dibeli pelanggan



PROMOSI PENJUALAN
Melalui promosi penjualan, perusahaan
dapat :

❖menarik pelanggan baru,

❖mempengaruhi pelanggannya untuk
mencoba produk baru,

❖mendorong pelanggan membeli lebih
banyak,

❖menyerang aktivitas promosi pesaing,

❖meningkatkan impulse buying (pembelian
tanpa rencana sebelumnya), atau

❖mengupayakan kerja sama yang lebih erat
dengan pengecer



Jenis promosi 

penjualan
Tujuan Keunggulan Kelemahan

Jenis promosi 

penjualan
Tujuan Keunggulan Kelemahan

Kupon Merangsang permintaan
Mendorong dukungan 

pengecer

Konsumen menunda 

pembelian
Sampel

Mendorong konsumen 

mencoba produk baru

Resiko kecil bagi 

konsumen yang 

mencoba produk

Biaya tinggi bagi 

perusahaan

Deals 

Meningkatkan hasrat 

konsumen untuk mencoba 

produk membalas tindakan 
pesaing

Mengurangi resiko 

konsumen

Konsumen menunda 

pembelian, mengurangi 

product value

Trading stamps
Mendorong pembelian 

ulang

Membantu dalam 

menciptakan loyalitas

Biaya tinggi bagi 

perusahaan

Premium 

(diskon)
Membentuk goodwil

Konsumen menyukai 

barang yang gratis atau 

memperoleh potongan 
harga

Konsumen membeli 

hanya karena diskonnya 

bukan karena 
produknya

Point-of-

purchase 

displays

Mendorong konsumen 

untuk mencoba produk, 

memberikan in-store 
support untuk alat promosi 

yang lain

Memberikan 

penampilan produk 

yang baik

Sulit meminta pengecer 

untuk menempatkan 

produk pada tempat 
yang ramai dilalui 

pelanggan

Kontes 

Meningkatkan pembelian 

konsumen, membentuk 

business inventory

Mendorong keterlibatan 

konsumen terhadap 

produk

Memerlukan pemikiran 

kreatif dan analisis
Potongan rabat

Mendorong pelanggan 

untuk membeli, 

menghentikan penurunan 
penjualan

Efektif untuk 

merangsang 

permintaan

Mudah ditiru, 

mengurangi perceived 

product value

Undian 

(sweeptakes)

Mendorong konsumen 

untuk membeli lebih 

banyak, meminimumkan 
perilaku berganti-ganti

Konsumen lebih sering 

menggunakan produk 

dan menyimpannya

Penjualan menurun 

setelah masa undian 

berakhir

Tabel Alternatif Sales promotion



PROMOSI PENJUALAN

Promosi penjualan yang dilakukan oleh penjual dapat dikelompokkan berdasarkan 
tujuan yang ingin dicapai. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Customer promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 
merangsang/ mendorong pelanggan untuk membeli.

2. Trade promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 
mendorong/merangsang pedagang grosir, pengecer, eksportir, dan importir 
untuk memperdagangkan barang/jasa dari sponsor.

3. Sales-force promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 
memotivasi armada penjual.

4. Business promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 
memperoleh pelanggan baru, mempertahankan kontak hubungan dengan 
pelanggan, memperkenalkan produk baru, menjual lebih banyak kepada 
pelanggan lama, dan mendidik pelanggan.



PUBLIC 
RELATIONS

Public relations merupakan upaya 
komunikasi menyeluruh dari suatu 
perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, 
opini, keyakinan, dan sikap berbagai 
kelompok terhadap perusahaan tersebut.



Public relations didefinisikan sebagai fungsi manajemen yang
menilai sikap publik, menentukan kebijaksanaan seseorang
atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan
dan melakukan program kegiatan untuk meraih pengertian dan
dukungan publik.

Berdasarkan definisi ini ada tiga sifat public 
relations yang utama.
❖Pertama, kredibilitas tinggi, di mana artikel dan 

berita di media massa lebih dipercaya daripada
iklan.

❖Kedua, offguard yakni public relations dapat
menjangkau pihak-pihak yang menghindari
wiraniaga atau iklan.

❖Ketiga , dramatization yaitu public relations 
memiliki potensi untuk mendramatisasi
suatuperusahaan atau produk tertentu

PUBLIC RELATIONS



PUBLIC RELATIONS
Kegiatan-kegiatan public relations meliputi hal-hal berikut :

• Press Relation, Tujuan hubungan dengan pers adalah untuk memberikan
informasi yang pantas/layak dimuat di surat kabar agar dapat menarik
perhatian publik terhadap seseorang, produk, jasa, atau organisasi.

• Product Publicity, Aktivitas ini meliputi berbagai upaya untuk
mempublikasikan produk-produk tertentu.

• Corporate Communication, Kegiatan ini mencakup komunikasi internal dan 
eksternal, serta mempromosikan pemahaman tentang organisasi.

• Lobbying, Lobbying merupakan usaha untuk bekerja sama dengan pembuat
undang-undang dan pejabat pemerintah sehingga perusahaan
mendapatkan informasi-informasi penting yang berharga. Bahkan
kadangkala juga dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan yang akan
diambil.

• Counseling, Aktivitas ini dilakukan dengan jalan memberi saran dan 
pendapat kepada manajemen mengenai masalah-masalah yang berkaitan
dengan publik dan mengenai posisi dan citra perusahaan.
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Direct marketing adalah sistem pemasaran yang 
bersifat interaktif, yang memanfaatkan satu atau
beberapa media iklan untuk menimbulkan respon
yang terukur dan atau transaksi di sembarang lokasi. 
Dalam direct marketing, komunikasi promosi ditujukan
langsung kepada konsumen individual, dengan tujuan
agar pesan-pesan tersebut ditanggapi konsumen yang 
bersangkutan, baik melalui telepon, pos atau dengan
datang langsung ke tempat konsumen



Saluran Utama Direct Marketing 
(Pemasaran Langsung)

Pemasar langsung dapat menggunakan banyak
saluran untuk menjangkau calon pembeli dan 
pelanggan.

Saluran ini terdiri dari :

• penjualan tatap muka,

• pemasaran direct mail,

• pemasaran melalui catalog,

• telemarketing,

• TV dan media dengan tanggapan langsung
lain,

• pemasaran melalui kios, dan

• saluran online.
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