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Pengertian Promosi

Promosi merupakan kegiatan terpenting, yang
berperan aktif dalam memperkenalkan, memberitahukan
dan mengingatkan kembali manfaat suatu produk agar
mendorong konsumen unluk membeli produk yang
dipromosikan tersebut. Untuk mengadakan promosi, setiap
perusahaan harus dapat menentukan dengan tepat alat
promosi manakah yang dipergunakan agar dapat mencapai
keberhasilan dalam penjualan.

Menurut Basu Swastha DM dan Irawan dalam
Angipora (1999), promosi merupakan insentif jangka pendek
untuk mendorong pembelian atau penjualan dari suatu
prodak atau jasa.

Menurut Stanson dalam Angipora (1999), promosi
adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-
variabel periklarian, penjualan personal dan alat promosi
yang lain, yang semuanya direncanakan untuk mencapai
tujuan program penjualan.

Menurut Lamb, Hair, Mc-Daniel (2001), promosi adalah
komunikasi dari para penjual yang menginformasikan,
membujuk, dan mengingatkan pora calon pembeli suatu
produk dalam rangka mempengaruhi pendapat mereka atau
memperoleh suatu respon.

Menurut Fandy Tjiptono (2004), bauran promosi
tradisional meliputi berbagai metode untuk
mengkomunikasikan manfaat jasa kepada potensial dan
aktual.
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Metode-metode tersebut terdiri atas periklanan,
promosi penjualan, penjualan perseorangan dan hubungan
masyarakat.

Promosi menunjuk pada berbagai aktivitas yang
dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan kebaikan
produknya dan membujuk para pelanggan dan konsumen
sasaran untuk membeli produk tersebut. Sehingga dapat
disimpulkan mengenai promosi yaitu dasar kegiatan
promosi adalah komunikasi perusahaan dengan konsumen
untuk mendorong terciptanya penjualan.

Kegiatan promosi dewasa ini dirasakan semakin
penting dan dibutuhkan. Hal ini terjadi karena adanya jarak
antara produsen dan konsumen yang bertambah jauh dan
jumlah pelanggan potensial yang bertambah banyak serta
adanya perantara. Dengan adanya perantara ini maka
perusahaan tidak lagi untuk berkomunikasi dengan
konsumen.

Menurut Drs. Basu Swastha SH dan Irawan (1993),
promosi dipandang sebagai arus informasi atau persuasi
satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau
organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran
dan pemasaran.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
betapapun bermanfaat suatu produk akan tetapi jika tidak
dikenal konsumen, maka produk tersebut tidak akan dibeli,
oleh karena itu perusahaan harus berusaha menciptakan
permintaan atau produk itu dan kemudian dipelihara dan
dikembangkan.
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Beberapa pendapat para ahli mengemukakan tujuan
promosi, yaitu: menurut Drs. Rustam Effendi (1982:235):
1. Menarik pembeli baru
2. Memperluas aktivitas ke pasar-pasar
3. Mengusahakan timbulnya kebutuhan akan barang-barang

baru
4. Memberikan dorongan kepada makelar
5. Mengusahakan dibelinya benda-benda yang kurang laku
6. Mengusahakan adanya dorongan kepada makelar
7. Mengusahakan timbulnya Good Will
8. Menempuh Patronage Motives

Menurut Drs. Basu Swastha DH dan Irawan (1986:341);
1. Modifikasi tingkah laku
2. Memberitahukan
3. Membujuk


