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Promosi Penjualan (Sales Promotion)

Promosi Penjualan adalah rangsangan jangka pendek

untuk merangsang pembelian atau penjualan suatu produk

atau jasa. Menurut Sofyan Assauri (1999:255) Promosi

Penjualan adalah: "Kegiatan-kegiatan di luar penjualan

perseorangan, periklanan, dan publisitas yang menstimulasi

pembelian oleh konsumen dan keefektifan dealer, misalnya

pameran, pertunjukan, demontrasi serta berbagai kegiatan

penjualan luar biasa yang bukan kerja rutin biasa.

Menurut Basu S. (1999) Istilah penjualan sering

digunakan secara sinonim dengan istilah promosi meskipun

yang dimaksud promosi. Penjualan hanya meliputi kegiatan

pemindahan barang/jasa atau penggunaan penjual saja, dan

tidak terdapat kegiatan periklanan atau kegiatan lain yang

ditujukan untuk mendorong permintaan. Jadi, penjualan

hanya merupakan bagian dari kegiatan promosi.

Sedangkan menurut Indriyo G. (1994) promosi

penjualan adalah merupakan kegiatan perusahaan untuk

menjajakan produk yang dipasarkannya sedemikian rupa

sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya dan

bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu

maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen.
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Menurut Lamb, Hair dan McDaniel (2001) promosi

penjualan adalah kegiatan komunikasi pemasaran, selain

dari pada periklanan, penjualan pribadi, dan hubungan

masyarakat, dimana insentif jangka pendek memotivasi

konsumen dan anggota saluran distribusi untuk membeli

barang atau jasa dengan segera, baik dengan harga yang

rendah atau dengan menaikkan nilai tambah.

Sasaran promosi penjualan biasanya lebih

mempengaruhi perilaku dibandingkan dengan sikap.

Pembelian segera adalah tujuan dari promosi penjualan,

terlepas bentuk apapun yang diambil. Karena itulah,

kelihatannya lebih masuk akal ketika merencanakan suatu

kampanye promosi penjualan untuk target pelanggan

sehubungan dengan perilaku umum. Misalnya, apakah

konsumen loyal terhadap produk anda atau terahadap

produk pesaing anda? Apakah konsumen akan berpindah

merek guna mencari kesepakatan yang lebih baik? Apakah

konsumen hanya akan membeli produk paling kurang

mahal saja, tidak peduli apapun? Apakah konsumen

membeli setiap produk ketegori produk sama sekali? (Lam,

Hair dan McDaniel, 2001).
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Promosi penjualan terdiri dari kumpulan kiat insentif

yang berbeda-beda, kebanyakan berjangka pendek,

dirancang untuk mendorong pembelian yang lebih cepat

dan/atau lebih besar dari suatu produk/jasa tertentu oleh

konsumen atau pelanggan tersebut (Kotler, 2000).

Menurut Teguh Budianto dan Fandy C. (1997) promosi

penjualan alat promosi yang merupakan perangsang bagi

konsumen untuk segera melakukan pembelian, umumnya

bersifat jangka pendek. Promosi penjualan dapat bersifat

individu maupun non individu. Berdasarkan sasarannya,

promosi penjualan dapat diklasifikasi menjadi:

1. Promosi konsumen, misalnya produk sampel, kopun

berhadiah, hadiah langsung, potongan harga, jaminan,

garansi, pelayanan purnajual, demostrasi, dan

sebagainya.

2. Promosi dagang, misalnya kredit pembelian, hadiah

pembelian, periklanan bersama, pajangan bersama,

kontes penjual, dan sebagainya.

3. Promosi bisnis, misahiya sponsor pertunjukkan,

demostrasi dan peragaan dalam pertunjukkan dagang,

kontes penjualan, hadiah penjualan dalam tebakan dan

permainan dan sebagainya.



Prepared by Ridwan Iskandar Sudayat, SE.

Promosi Penjualan ini dalam banyak hal dapat

membantu produsen, di antaranya di dalam hal:

1. Memperkenalkan produk baru.

2. Menambah pemakaian atau persediaan para penyalur

dan dealer atau pedagang besar (distributor).

3. Menarik pelanggan baru.

4. Menanggulangi kegiatan para pesaing.

5. Meringankan akibat penurunan penjuaian, karena

pengaruh musim.

6. Membantu untuk mermgankan tugas bicara berupa

"sales talk" dari pramuniaga perusahaan.

Tujuan Promosi Penjualan Secara Luas

Tujuan penggunaan Promosi Penjualan secara luas adalah:

1. Meningkatkan tindakan pcmbelian yang dilakukan oleh

konsumen akhir.

2. Meningkatkan usaha dan intensitas penjualan para

reseller dan para penjual.
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Tujuan Promosi Penjualan :

1. Tujaun promosi penjualan intern.

Salah satu tujuan promosi penjualan adalah untuk

mendorong karyawan lebih tertarik pada produk dan

promosi perusahaan. Adapun tujuan internalnya

adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan

moral karyawan, melatih karyawan, kerjasama, serta

semangat bagi usaha promosinya. Promosi penjualan

juga menambah dan melengkapi kegiatan-kegiatan

bagian humas dengan memberikan beberapa peralatan

dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan

program humas internal. Sebagai contoh: slide, filim,

brosur, dan selebaran.

2. Tujuan promosi penjualan perantara.

a. Usaha-usaha promosi penjualan dengan perantara

(pedagang besar, pengecer, lembaga perkreditan,

dan lembaga jasa) dapat dipakai untuk

memperlancar atau mengatasi perubahan-perubahan

musiman dalam pesanan, untuk mendorong jumlah

pembelian yang lebih besar, untuk mendapatkan

dukungan yang luas dalam saluran terhadap usaha

promosi, atau untuk memperoleh tempat serta ruang

gerak yang lebih baik.
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b. Untuk mengatasi fluktuasi yang bersifat musiman

dalam pesanan, misalnya ditawarkan kepada

perantara dua unit gratis apabila ia membeli 10 unit,

atau memberika potongan musiman 25%. Teknik

promosi semacam ini dapat mendorong jumlah

pembeh'an yang lebih besar.

3. Tujuan promosi penjualan konsumen.

Promosi penjualan konsumen dapat dilakukan untuk

mendapatkan orang yang bersedia mencoba produk

baru, untuk meningkatkan volume per penjualan

(seperti, mendapat potongan 20% apabila membeli satu

produk), untuk mendorong penggunaan baru dari

produk yang ada, untuk menyaingi promosi yang

dilakukan oleh pesaing dan untuk mempertahankan

penjualan. Jadi, promosi penjualan perusahaan yang

ditujukan pada konsumen dapat dibedakan ke dalam

dua kelompok, yaitu:

a. Kegiatan yang ditujukan untuk mendidik atau

memberitahukan konsumen,

b. Kegiatan yang ditujukan untuk medorong para

konsumen.


