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ABSTRAK

Promosimerupakan salah satuvariabeldalam bauran pemasaran
yang sangatpenting dilaksanakanoleh perusahaan dalam memasarkan
produk jasa. Kegiatan promosibukan saja berfungsi sebagai alat
komunikasiantara perusahaandengankonsumen,melainkanjugasebagai
alatuntukmempengaruhikonsumen dalam kegiatan pembelian atau
penggunaanjasasesuaidengankeinginandankebutuhannya.

Tujuandaripenelitinainiadalahuntukmengetahui promosi yang
selamainidijalankanolehCV.DutaBaritoBanjarmasin.Untukmengetahui
jenispromosiapakah yang tepatuntukmeningkatkanvolumepenjualan
produklampitrotanpadaCV.DutaBaritoBanjarmasin.

JenisPenelitianiniadalahmetodedeskriptifkualitatifkarenaingin
memberikangambaranpadaCV.DutaBaritoBanjarmasinyangbertujuan
untukmengetahuisejauhmanakebijaksanaanpromosiyangdilakukanoleh
CV.DutaBaritoBanjarmasin.

Hasildaripenelitianadalahperiklanan(Advertising)belum maksimal
karenaIklanyangmemberikaninformasi,Iklanmembujuk,Iklanpengingat,
Iklan pemantapan, kemudian promosi penjualan belum memberikan
potonganharga,publisitasdanhubunganmasyarakatbelum memberikan
bantuanpadamasyarakatsekitardanmembantupengusahakeciluntuk
menjualkanproduklampitrotan,informasidarimulutkemulutmendapatkan
informasihanyadariorang lain,pemasaranLangsung belum melakukan
DirectMailMailOrder,DirectResponse,DirectSelling,Telemarketing,Digital
Marketing.

KataKunci:Promosi,PenjualanProdukLampitRotan
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ABSTRACT

Promotionisoneofthevariablesinthemarketingmixthatisvery
importanttobeimplementedbycompaniesinmarketingserviceproducts.
Promotionalactivities notonlyfunction as a means ofcommunication
between companies and consumers,butalso as a toolto influence
consumersintheactivitiesofbuyingorusingservicesinaccordancewith
theirwantsandneeds.
Thepurposeofthisresearchistofindoutthepromotionsthathavebeen
carriedoutbyCV.BaritoBanjarmasinAmbassador.Tofindoutwhattypeof
promotionisrighttoincreasethesalesvolumeofrattanmatsproductson
CV.BaritoBanjarmasinAmbassador.

Thistypeofresearchisaqualitativedescriptivemethodbecauseit
wantstoprovideanoverview ontheCV.BaritoBanjarmasinAmbassador
whoaimstodeterminetheextenttowhichpromotionpoliciescarriedoutby
CV.BaritoBanjarmasinAmbassador.

TheresultsoftheresearcharethatAdvertising(Advertising)isnot
maximalbecauseAdsthatprovideinformation,Advertisingpersuade,Ad
reminders,Consolidation ads,then sales promotions have notprovided
discounts,publicityandpublicrelationshavenotprovidedassistanceto
surroundingcommunitiesandhelpedsmallentrepreneurstosellproducts
rattanmats,wordofmouthinformationgetsinformationonlyfrom other
people,Directmarketing has notdone DirectMailMailOrders,Direct
Response,DirectSelling,Telemarketing,DigitalMarketing.

Keywords:Promotion,SalesofRattanLampProducts
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PENDAHULUAN

Peningkatan volume

penjualan bagi perusahaan

merupakan ukuran keberhasilan

kegiatan pemasaran perusahaan.

Peningkatan volume penjualan

berartibahwaprodukyangmereka

pasarkan mampu menarik

konsumen untuk mencoba dan

akhirnyamenjadipelanggansetia

produktersebut.Salah satu cara

yang bisa meningkatkan volume

penjualan adalah menjalankan

promosi semaksimal mungkin.

Promosi merupakan komunikasi

yang dibangun oleh perusahaan

dengankonsumenuntukmenarik

perhatian mereka, sehingga

tertanam dalam benak mereka

bahwa produk yang ditawarkan

oleh perusahaan memiliki

keunggulan-keunggulan dibanding

produk sejenis yang ditawarkan

perusahaanlain.

CV.DutaBaritoBanjarmasin

merupakan perusahaan yang

bergerakdalam bidang penjualan

produk lampit rotan. Produk-

produkyangdipasarkanoleh CV.

Duta Barito Banjarmasin meliputi

produktikarataukarpetSaburina,

dianyam darikulitrotan dengan

benang nilon dengan mesin

khusus.Disetiapsisikarpetdiberi

lesdarianyamanplastik,kemudian

tikar rotan atau lampit biasa

disebuttikarAmuntaiyaitudibuat

dengan tangan.Sebagian besar

bahanbakudanpilihananyaman

darirotan dengan benang besar

yang kuatproduktersebutdapat

berupakarpetdansajadahuntuk

sholat.

Kualitas produk yang

dipasarkan CV. Duta Barito

Banjarmasin sangatbaik,karena

mengandungbahanrotandengan

kualitastinggi.Sekaranginiproduk

anyaman rotan sangat sulit

mendapatkan bahan baku,tetapi

masalah yang terjadipada CV.

Duta Barito Banjarmasin adalah

dalam beberapa tahun penjualan

mengalamipenurunandiakibatkan

persaingan bisnis di mana

banyaknya produk yang dijualdi
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masyarakat yang harganya

terjangkausedangkanhargalampit

rotanmasihagakmahalwalaupun

lampitrotanmempunyaicirikhas

tersendiri dibandingkan dengan

produk lain,disamping itu juga

kurangnyapromosiyangdilakukan

perusahaan sehingga orang

beranggapan bahwa produksi

lampitrotansudahtidakadalagi

karenabahanyangsangatsulitdi

dapat sehingga orang banyak

beralih kepada produk karpet

berbahan benar wol maupun

plastikyangharganyaterjangkau

Salah satu faktor yang

dapat meningkatkan penjualan

adalah dengan melakukan

kebijakan promosiyang efektif.

Perusahaan selama inimenurut

pengamatan penulis belum

melakukan promosi secara

optimal, karena hanya

menggunakan promosi berupa

brosur yang disebarkan kepada

konsumen.

Berdasarkan uraian di atas

maka dalam penelitian ini

digunakan judul : Analisis

Kebijakan PromosiDalam Usaha

Meningkatkan Volume Penjualan

Produk Lampit Rotan Pada CV

DutaBaritoBanjarmasin

MetodePenelitian

Jenis Penelitian ini

adalahmetodedeskriptifkualitatif

karena ingin memberikan

gambaran pada CV.Duta Barito

Banjarmasinyangbertujuanuntuk

mengetahui sejauh mana

kebijaksanaan promosi yang

dilakukan oleh CV.Duta Barito

Banjarmasin

HasildanPembahasan

1.Promosi Yang Selama Ini

DijalankanOlehCVDutaBarito

Banjarmasin

CV Duta Barito Banjarmasin

merupakan perusahaan yang

bergerakdalam bidang penjualan

produk lampit rotan. Produk-

produkyang dipasarkan oleh CV

Duta Barito Banjarmasin meliputi

produkSaburinatikarataukarpet

Saburina,dianyam darikulitrotan

dengan benang nilon dengan

mesinkhusus.Disetiapsisikarpet

diberiles darianyaman plastik,

kemudian tikarrotan atau lampit
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biasadisebuttikarAmuntaiyaitu

dibuatdengan tangan.Sebagian

besar bahan baku dan pilihan

anyaman dari rotan dengan

benang besaryang kuatProduk

tersebutdapatberupakarpetdan

sajadahuntuksholat

Kualitas produk yang

dipasarkan CV Duta Barito

Banjarmasin sangatbaik,karena

mengandung bahanrotandengan

kualitastinggidanjugasekarang

ini bahan rotan sangat sulit

mendapatkanbahanbaku.Tetapi

masalahyangterjadipadaCVDuta

Barito Banjarmasin adalah dalam

beberapa tahun penjualan

mengalamipenurunandiakibatkan

persaingan bisnis di mana

banyaknya produk yang dijualdi

masyarakat yang harganya

terjangkausedangkanhargalampit

rotanmasihagakmahalwalaupun

lampitrotanmempunyaicirikhas

tersendiri dibandingkan dengan

produk lain,disamping itu juga

kurangnyapromosiyangdilakukan

perusahaan sehingga orang

beranggapan bahwa produksi

lampitrotansudahtidakadalagi

karenabahanyangsangatsulitdi

dapat sehingga orang banyak

beralih kepada produk karpet

berbahan benar wol maupun

plastikyangharganyaterjangkau.

Berikutadalahdatapenjualandari

CVDutaBaritoBanjarmasin.

Promosiyang selama ini

sudahdilakukanolehperusahaan

adalah dengan membagikan

brosur kepada pelanggan yang

hanyadilakukanpadawaktu-waktu

tertentu saja tanpa melakukan

analisadansurveyterlebihdahulu

sehinggahasilnyatidakefektip.

Salah satu faktor yang

dapat meningkatkan penjualan

adalah dengan melakukan

kebijakan promosiyang efektif.

Perusahaan selama inimenurut

pengamatan penulis belum

melakukan promosi secara

optimal.

2.Jenis PromosiApakah Yang

Tepat Untuk Meningkatkan

Volume Penjualan Produk

LampitRotan Pada CV Duta

BaritoBanjarmasin

Berdasarkan dari hasil

penelitian CV Duta Barito
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Banjarmasin belum mampu

mengeksploitasi sepenuhnya

kesempatan kemungkinan baik

daripenjualan lampitrotan yang

ditawarkankepadakonsumendan

kebijakanpromosi,dimanaakhir-

akhirinipenjualan lampitrotan

kalahbersaingdenganproduklain

yangmemaksamanajemenharus

melakukan terobosan baru dan

pembenahan sarana dan

prasarananya.

Oleh sebab itu pihak

perusahaan perlu mengantisipasi

masalah tersebut dengan

meningkatkan pelayanan serta

mengefektifkan kebijaksanaan

pemasaran maka pihak

manajemen perlu menyusun

strategipromosigunamengetahui

keadaanpasardimasayangakan

datang dan inidapatditetapkan

langkah-langkah kebijaksanaan

promosiselanjutnya.Upaya-upaya

yang dapat dilaksanakan oleh

pihakperusahaanadalahsebagai

berikut:

1)Advertising

Dalam memasarkan produk

ataujasasupayaBrandataunama

produkrotanbisadikenal,Greader

pastitahubahwaadvertisingpasti

digunakan oleh sebuah

perusahaan. Advertising ini

Greader biasa digunakan untuk

memperkenalkansuatuprodukke

masyarakat atau untuk

meningkatkan jumlah tingkat

penjualanproduktersebut

2)KebijakanPromosi

Setelah menganalisa yang

terjadipada perusahaan dagang

yang khusus menjual produk

lampit rotan, maka dapatlah

ditentukan alternatif pemecahan

ituyaitudengancaramenggiatkan

kegiatanpromosi

3)PersonalSelling

Personal selling merupakan

tombak suatu perusahaan untuk

mencapai tujuannya dalam

mencapai hasil penjualan.

Berdasarkanhasilpenelitianpada

CV Duta Barito Banjarmasin.

Penerapan Personal Selling

(PenjualanPribadi)sebagaisalah

satumediakomunikasiyangtepat

dalam strategi pemasaran

perusahaanyangdilakukandengan

tepat sasaran oleh calon
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pelangganuntukmencapaisuatu

target yang dipenuhi. CV Duta

Barito Banjarmasin harus

menerapkan kepada pelanggan

selaku bagian terpenting dalam

prosespenjualanjasaagarselalu

fokus terhadap penjualan jasa

yang sudah ditetapkan sebagai

tugasseorangpersonalselling

4)SalesPromotion

(1)Pemeran

Promosi bertujuan

menyebarkaninformasimengenai

produk atau jasa untuk menarik

minatkonsumenagarmembelinya.

Di mana hal itu bermaksud

menggaet konsumen baru agar

penjualan dan profit meningkat.

Manfaatyangdidapattentu,selain

produk atau jasa dikenal oleh

masyarakatluas,adanyapromosi

selaku produsen atau distributor

mengharapkan kenaikan pada

angka penjualan,hal ini dapat

dilakukan oleh bagian penjualan

untuk melakukan promosi atas

produknyaagardikenaldandibeli

olehpengguna

(2)Demontrasi

Di dalam sebuah

demontransi,pelangganataucalon

pelanggan CV Duta Barito

Banjarmasin akan melihat cara

prosedur pengiriman sampai

diterima oleh konsumen, di

mana produk jasa yang

ditawarkan CV Duta Barito

Banjarmasinbanyak manfaatnya

untuk jasapengiriman sehingga

pelanggan CV Duta Barito

Banjarmasinbisalebihbanyak

5)Publicity

Promosiadalah halyang

paling penting dilakukan oleh

perusahaan untukmenyampaikan

nilaidarijasanya.Socialmarketing

(pemasaran sosial)  ditampilkan

pertamakali pada tahun 1971,

 adalah suatu konsep dan upaya

stategi pihak public relations;

“Untukmengubahperilakupublik”.

Pemasaransosialadalahstrategi

untuk mengubah perilaku yang

mengkombinasikan elemen-

elemen terbaik pendekatan

tradisionaldan perubahan sosial

dalam sebuah kerangka karya

perencanaan dan pelaksanaan
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terintegrasi sertamemanfaatkan

kemajuan teknologi komunikasi

danketerampilanpemasaran.Hal

inidapatdilakukan oleh bagian

penjualan untuk melakukan

promosi atas produknya agar

dikenaldandibeliolehpengguna

6)DirectMarketing

Perkembangan teknologi

tranportasidan komunikasitelah

banyakmemberikanpeluanguntuk

optimalnya direct marketing.

Teknologi komunikasi

memungkinkan pemasar untuk

menggunakan berbagai macam

saluransehinggabisamenjangkau

target pembeli atau pelanggan

secaralebihluasdanmudah.

(1)PenjualanTatapMuka

Penjualandenganlangsung

bertemudengancalonpembeli.Ini

bisa dilakukan untuk individu

tunggal atau kelompok. Ada

sejumlah produk dan jasa yang

dikenal sangat intensif dalam

menggunakan pendekatan ini,di

antaranya adalah:penjualan oleh

agen asuransi, saham dan

sejumlah produk yang dikenal

dipasarkansecaraMLM.Selainitu

banyak juga produk lain yang

dipasarkan dalam format tatap

langsungdenganmengelardemo

penggunaan, misalnya seperti

produk kompor atau produk-

produkhomeappliancelainnya.

(2)Melaluiemail

Directmarketing juga bisa

dilakukan melalui email, dan

karenanya sering disebut direct

mail, yaitu berupa pengiriman

penawaran kepada individu-

individu baik melalui surat

konvensionalmaupun elektronik.

Untuk pengiriman surat

konvensioanal,pemilikbrandatau

pemasar seringkalibekerjasama

dengankantorpos,DHLatauTIKI-

JNE.Bisa juga dilakukan melalui

Fax atau varian-varian teknologi

barusepertivoicemail.

(3)Telemarketing

Yangberikutnyadancukup

nge-trendadalahtelemarketingdi

manainimenjadisaluranfavorite

pemasaran langsung untuk

menawarkan barang atau jasa

pada targetpelanggan,baik itu

yang murni digawangi oleh

pemasar maupun yang sudah
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diotomatisasi.

(4)PemasaranOnline

Ada lagisaluran pemasaran

online di mana para pemasar

menjalankan kegiatan pemasaran

langsungnyasecaraonline,baikitu

dalam formatetalasi,iklan yang

didesain untuk penawaran

langsung, maupun penetrasi di

group-groupatausosialmedia.Ke

depan,situasinya mungkin lebih

berkembanglagi

7)VolumePenjualan

Hendaknya perusahaan

memberikan harga yang

terjangkau karena harga

merupakan suatu cara bagi

seorangpenjual/perusahaanuntuk

membedakan penawarannya dari

para pesaing dan juga

mempengaruhimarketshare-nya.

Perusahaan dalam hal ini

mempunyaiempattujuan usaha

yang dapatdiraih melaluiharga,

yaitu bertahan hidup,

memaksimalkan laba jangka

pendek, unggul dalam bagian

pasar,danungguldalam kualitas

produk

Penutup

Kesimpulan

1)CV Duta Barito Banjarmasin

merupakan perusahaan yang

bergerak dalam bidang

penjualanproduklampitrotan.

Produk-produkyangdipasarkan

oleh CV Duta Barito

Banjarmasin meliputi produk

Saburina tikar atau karpet

Saburina,dianyam dari kulit

rotan dengan benang nilon

denganmesinkhusus.

2)Beberapa faktor yang

mengakibatkan volume

penjualanlampitrotanmenurun

yaitu perusahaan belum

melakukan kebijaksanaan

promosipenjualanlampitrotan

dengan maksimaldariproduk

lampitrotan yang ditawarkan

kepada para konsumen dan

perusahaan belum

mengoptimalkan langkah

pemasarannyadenganmelalui

promosiproduklampitrotan.

3)Langkah yang diambil dari

masalahtersebutadalahantara

lain dengan cara peningkatan

pelayanan seperti,pemberian

discount,namundemikianhasil
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yang diperoleh belum sesuai

dengan apa yang diharapkan,

oleh karena perlu adanya

evaluasi terhadap

kebijaksanaan promosi yang

telahdilakukandanjugadalam

bentuk periklanan seperti

telepon directori, periklanan

bisnis,suratkabar,periklanan

co-op,periklananpointofsale,

dan iklan elektornik untuk

mencari pelanggan baru

dalam haliniadalahdengan

melakukan kebijaksanan

promosi.

Saran

1)Guna meningkatkan jumlah

penjualanproduklampitrotan

yang selama ini mengalami

penurunan,maka perusahaan

hendaknya lebih

mengefektifkan kegiatan

promosiuntuk meningkatkan

penjualan lampit rotan. Dan

perusahaan hendaknya

menggunakan promosi

periklanan. Dengan iklan ini

pengeluaran dapat dilakukan

seluas-luasnya pada

masyarakat baik dalam arti

horizontal maupun vertikal,

tetapi agar iklan-iklan yang

dilakukan ini dapat berhasil

dengan baik dalam arti

mengenai sasaran dengan

biaya yang sekecilmungkin,

makakitadapatmemilihcara

yang terbaik dari berbagai

alternatif.Iklan bisadilakukan

melaluiIG,WA,Facebook,atau

saranaonlineberbayarsebagai

mediapromosidenganalasan

biaya relatif ringan,IG,WA,

Facebook bisa menjangkau

kepada masyarakatluas dan

penyiaran yang berulangkali.

Selain itu pengiklanan lewat

mediasuratkabarjugadapat

digunakan sebagaisalah satu

sarana promosi yang tepat

karenabiayayangrelatifringan,

dan surat kabar juga dapat

menjangkau berbagailapisan

masyarakatluas.

2)Untuk penelitian selanjutnya

dapat dimanfaatkan untuk

pedoman sebagai bahan

penelitian selanjutnya dalam

bidangpromosi.

3)Hendaknya perusahaan harus
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lebihkretifdalam memasarkan

suatuproduk,konseppromosi

harusbenar-benardikuasaidan

dijalankan dengan baik,serta

perusahaan membuka diri

untuk mau mendengarkan

keluhaan atau ketidakpuasaan

konsumen terhadap produk

tersebut supaya kita bisa

memperbaiki danmemberikan

kepuasanterhadapkonsumen

REFERENSI

Arens, dalam Abideen, 2011,
Marketing Communications
Orchestra: Harmonisasi
Iklan, Promosi, dan
MarketingPublicRelations.
Bandung: Examedai
Publishing.

Asri, 2003, Pengaruh Bauran
Promosi Terhadap
Hasil Penjualan pada
Perusahaan Jasa
Angkutan kapal Laut
(EMKL) di Kota
Banjarmasin.

Basu Swastha DM dan Irawan
dalam Angipora,2012,

Djaslim Saladin,2013,Strategidan
Kebijakan Perusahaan.
Bandung:GanecaExcat.

Effendi,2012,StrategiPemasaran,
Bandung:Angkasa.

FandyTjiptono,2014,Manajemen
Pemasaran Internasional,
Jilid 1.Vol4.Jakarta :
PenerbitSalemba.

Husein,2002,PengantarEkonomi
Perusahaan,Yogyakarta:
Liberty.

Kamila,2013,Organisasi:Proses
Struktur Perilaku. Edisi
Lima,Jakarta:Erlangga.

Pusat Bahasa Departement
Pendidikan Nasional,
2005. Kamus Umum
Bahasa Indonesia.
Jakarta:BalaiPustaka.

KotlerdanGaryA.dalam Sindoro,
2010, Manajemen
Pemasaran diIndonesia,
EdisiKe Satu dan Dua,
Jakarta:SalembaEmpat.

Kotler dalam Sindoro, 2000,
AnalisisPengaruhBauran
Promosi terhadap
Keputusan Pembelian
Jasa di Lembaga
Pendidikan Speaking
Karawang. Jurnal
Manajemen.Vol.10.No.3
April2013.h.1149-1159.

Kasali, 2007, Pemasaran Bank.
Jakarta:PrenadaMedia.

Lamb, Hair, Mc-Daniel, 2011,
Understanding Business.
NewYork:McGraw-Hill.

Lupiyoadi & Hamdani, 2006,
Manajemen Pemasaran



10

Jasa Teori dan Praktik.
Jakarta:SalembaEmpat.

Lamb, Hair, Mc-Daniel, 2012,
EffectiveAdvertisingAndIts
Influence on Consumer
Buying Behavior.European
Journal of Business and
Management. ISSN 2222-
1905 (Paper) ISSN 2222-
2839 (Online)Vol3,No.3.
p.55-65.

PeterSalim danYenniSalim,2002,
Komunikasi Pemasaran
StrategidanTaktik.Jakarta:
GhaliaIndonesia.

Philip Kotler, 2007, Strategi
Pemasaran. Yogyakarta :
AndiYogyakarta.

Prasgunanto,2006,TotalQuality
Service.Yogyakarta:Andi.

.


