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ABSTRAK

Dijelaskan mengenai  maksud riset  ini  memperdalam analisis  strategi  promosi  produk

PKM Fridday Food and Drink yang bisa meningkatkan penjualannya. Jenis riset ini memakai

pendekatan  kualitatif  memakai  metode  studi  kasus.  Teknik  pengambilan  data  memakai

purposive sampling. Teknik pengumpulan data memakai metode wawancara semi- terstruktur

berjumlah  sepuluh  informan,  terdiri  dari  satu  ketua  PKM,  dua  anggota  PKM,   satu  ahli

marketing dan enam konsumen dari PKM Fridday Food and Drink karena mereka memiliki

informasi  yang  nyata. Adapun  validitas  serta  reliabilitas  penelitian  ini  menggunakan

triangulasi sumber. Dijelaskan bahwa hasil  riset ini  memperlihatkan bahwa PKM Fridday

Food and Drink haruslah melakukan perbaikan serta meningkatkan strategi  promosi  serta

penjualan produk dengan dasar bauran pemasaran. 

Kata kunci: Promosi, Strategi Promosi, Bauran Promosi

PENDAHULUAN

Saat  ini  perkembangan  industri

makanan  serta  minuman  semakin

meningkat,  banyak  produsen  serta

pengusaha  melakukan  ekspansi  bisnis

disektor  ini,  sebagai  acuan bahwa bisnis

makanan  serta  minuman  sangatlah

menjanjikan  dipasar  Indonesia,  sehingga

para  produsen  berfikir  untuk

berkecimpung  disektor  ini  dalam

memperoleh  keuntungan yang maksimal.

Melakukan  pengembangan  bisnis  yang

lebih konsisten sesuai dengan tujuan awal

perusahaan  akan  menjadikan  perusahaan

lebih  terkonsep  serta  menjalankan  visi-

misi  perusahaan  sebagaimana  mestinya.

Binis  saat  ini  akan  berhasil  apabila

mampu bersaing dengan kompetitor yang

ada.  Perlunya nilai  tambah serta  kualitas

produk serta jasa yang memiliki  manfaat
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lebih  akan  disukai  dan  diminati  para

konsumen, Perlu diketahui bahwa Fridday

Food and Drink menjadi salah satu PKM

yang  berlokasi  di  STIE  Mahardhika

Surabaya.  Dijelaskan  Fridday  Food  and

Drink menjual produk dengan bahan baku

singkong, pisang dan jelly. Pada dasarnya

bahan  tersebut  mudah  didapatkan  dan

memiliki  prospek  komersial  yang  baik

apabila  masyarakat  memahami  cara

pengolahannya  menjadi  produk  yang

modern dan berdaya saing. 

PKM  Fridday  Food  and  Drink

memiliki prospek bisnis yang menjanjikan

dipasar  bisnis  makanan dan minuman di

Indonesia.  Dengan  pengolahan  bahan

baku  yang  kreatif  serta  dengan  teknik

yang  modern  diharapkan  mampu

menciptkan  produk  makanan  dan

minuman yang unggul serta berdaya saing

tinggi melawan kompetitor. 

Dalam  mengambangkan  bisnis  ini

memerlukan  ketelatenan  serta  kesabaran

ekstra,  sehingga  bisnis  dapat  berjalan

sesuai  dengan  visi-misi  perusahaan  saat

awal  didirikan,  dalam  mempromosikan

produk  agar  dapat  dikenal  oleh

masyarakat secara luas diperlukan strategi

pemasaran  yang  jitu,  strategi  pemasaran

yang bisa menjangkau konsumen dengan

menawarkan produk yang berkualitas dan

harga terjangkau. Fridday Food and Drink

haruslah  menjalankan  promosi  sesuai

kondisi pasar saat ini, sehingga diperlukan

peningkatan  kemampaun  dalam  promosi

penjualan.  Dalam melaksanakan kegiatan

promosi  haruslah  didasarkan  dengan

konsep yang modern, sehingga konsumen

juga  dapat  tertarik  pada  saat  awal

mengetahui produk yang dijual.

Adapaun  dari  sisi  promosi  produk

selama  ini  telah  memiliki  strategi  yang

dijalankan,  promosi  secara  lansung

dilapangan dengan menawarkan produk ke

konsumen  serta  promosi  melalui  media

online  sebagai  bentuk  memanfaatkan

fasilitas  teknologi  yang  moderen  yang

dapat menjangkau masyarakat secara luas

lebih efektif serrta efisien. 

Dalam menghadapi persaingan dalam

kondisi pasar saat ini dengan produk yang

ditawarkan oleh kompetitor, maka staretgi

promosi  haruslah  dilakukan  dengan

menggunkan  konten  penjualan  yang

menarik, seperti memberikan konten video

riview  keunggulan  produk  yang  dijual

kepada konsumen yang diposting melalui

media sosial. 

Dari  latar  belakang  yang  telah

dipaparkan  terdapat  beberapa

permasalahan, Adapun permaslahan topik

ini  ialah  PKM  Fridday  Food  and  Drink
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menjadi  pendatang  disektor  industri

makanan  ringan,  sehingga  memiliki

kendala  dalam  strategi  promosi  yang

belum sesuai yang berdampak pada belum

maksimalnya  target  penjualan  produk ke

konsumen selama tiga bulan berjalan. Hal

tersebut  dapat  dilihat  pada  data  dibawah

ini.

Tabel 1 Nilai penjualan produk PKM Fridday Food and Drink tahun 2020

Dijelaskan  sesuai  data  diatas

didapatkan  hasil  total  konsumen  PKM

Fridday  Food  and  Drink  baru  mencapai

200 customer, padahal target PKM adalah

mencapai  1000  customer.  Adapaun

mengenai strategi promosi berjalan kurang

maksimal  disebabkan oleh  ketidaktahuan

PKM Fridday Food and Drink mengenai

strategi promosi yang  paling tepat dalam

meningkatkan  penjualan  dan  jumlah

konsumen, sehingga mengakibatkan PKM

belum  maksimal  serta  mencoba  semua

cara  dan  media  promosi  yang  dimiliki

agar  bisnis  tetap  berjalan  serta  tetap

mendapatkan  keuntungan  meskijauh  dari

realita. Oleh  sebab  itu  riset  ini

memerlukan penambahan strategi promosi

melalui  media  publikasi  agar  penjualan

dapat  meningkat.  Menjalankan  strategi

promosi  setiap  waktu  harus  memiliki

konsep yang berbeda, sehingga konsumen

merasa  bahwa  produk  ini  mempunyai

karakteristik yang berbeda dengan produk

diluaran.  Masalah  inilah  peneliti  perlu

melakukan riset yang lebih mendalam lagi

terkait  strategi  promosi   agar  penjualan

dapat meningkat. 

LANDASAN TEORI

Strategi Promosi

Dalam mengimplementasikan strategi

promosi  produk  diperlukan  konsep  yang

matang.  Sehingga  dalam  proses

memaksimalkan  keuntungan  dapat

berjalan  dengan  baik.  Pada  dasarnya

produk  yang  dijual  dengan  keunggulan

bahan  baku  mudah  didapatkan  dan

memiliki  prospek  komersial  yang  baik

serta cara pengolahannya menjadi produk

yang  modern  dan  berdaya  saing  akan

menjadikan  tujuan  perusahan  tercapai.

Promosi  sebagai  alat  penjulan  produk
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serta jasa haruslah mengikuti aturan yang

ada,  sehingga  tidak  terjadi  atau  timbul

masalah dikemudian hari. Perlunya

arahan  dari  pimpinan  perusahaan  dalam

menjalankan  proses  promosi  harus

dijalankan  oleh  para  karayawan.  Seperti

halnya  produk  PKM  yang  saat  ini

dijalankan dalam beberapa bulan haruslah

mengikuti  aturan  promosi  yang  berlaku

saat  ini,  dengan  tetap  memprioritaskan

kualitas  produk  yang  didistribusikan  ke

konsumen.

Promosi dan Bauran Promosi

Promosi  saat  ini  menjadi  unsur yang

sangat  penting  untuk  memberitahukan

serta  menawarkan  produk  serta  jasa

perusahaan  melalui  iklan  kepada

konsumen,  dalam membangun  hubungan

dengan  konsumen  perlu  adanya

kepercayaan  antara  produsen  dengan

konsumen. 

Dalam  proses  pengkomunikasian

penjualan  produk  ke  konsumen  perlu

adanya konsep yang matang. Menjalankan

strategi  promosi  setiap  waktu  harus

memiliki  konsep yang berbeda,  sehingga

konsumen  merasa  bahwa  produk  ini

mempunyai  karakteristik  yang  berbeda

dengan produk diluaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dijelaskan  mengenai  riset  ini

memakai  pendekatan  kualitatif,  dengan

melakukan  pendalaman  data   mengenai

objek yang diteliti.  Adapun metode yang

dipakai yakni studi kasus, sebab masalah

yang diteliti bersifat deskriptif. 

Subjek  Penelitian  dan  Penentuan

Sampel/ Informan

Dijelaskan  bahwa  subjek  riset  ini

yakni  konsumen  yang  pernah  membeli

PKM Fridday Food and Drink, perusahaan

sebagai  agen  distributor  PKM  Fridday

Food  and  Drink.  Peneliti  menentukan

sampel  dengan  non-probability  sampling

yang  bersifat  tidak  memberikan  peluang

yang sama bagi anggota populasi lain.

Metode Pengumpulan Data

Dijelaskan  mengenai  metode

pengumpulan data yakni dengan 2 macam,

antar  lain  dengan  wawancara  serta

dokumentasi,  hasil  wawancara  serta

dokumentasi  selanjutnya  akan  diolah

menjadi  hasil  penelitian  yang  akan

dijabarkan menjadi  lebih luas lagi  sesuai

fakta  dilapangan.  Adapun  sumber  data

primer riset ini berupa hasil dokuemntasi

wawancara  bersama informan.  Mengenai

sumber sekunder diambil dari buku, jurnal

serta teori. 

Validitas dan Reliabilitas
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Dijlelaskan  bahwa riset  ini  memakai

triangulasi  sumber,  dengan  pengecekan

data  yang  telah  didapat  dari  sumber

informan  yang  berbeda  satu  dengan

lainnya.  Hal  tersebut  bertujuan  agar

memperoleh  pandangan  berbeda  antara

satu  dengan  lainnya..  Adapun  uji

realibilitas  dilakukan  melalui  cara  audit

serta menganlisis seluruh kegiatan riset.  

Metode Analisis Data

Dijelaskan  mengenai  analisis  data

memakai  metode  kualitatif  deskriptif.

Data  dikumpulkan  dara  narasumber

kemudian dikelompokkan serta dilakukan

proses  analisis  data  dengan  pengecekan

melalui  triangulasi  data.  Adapun tahapan

akhir yakni dijadikan simpulan mengenai

strategi  pemasaran  yang  sesuai  dengan

kondisi  perusahaan  serta  kondisi  pasar

saat ini, sebab dengan perubahan perilaku

konsumen  juga  akan  mengakibatkan

perubahan  strategi  promosi  yang  tepat

agar  bisa  memaksimalkan  penjualan

produk perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil PKM Fridday Food and Drink

Dijelaskan  bahwa  Fridday  Food  and

Drink  ialah  salah  satu  Program

Kewirausahaan  Mashasiswa  di  STIE

Mahardhika Surabaya. PKM Fridday Food

and Drink  memiliki  prospek bisnis  yang

menjanjikan  dipasar  bisnis  makanan  dan

minuman di Indonesia. 

Dengan pengolahan bahan baku yang

kreatif  serta  dengan teknik yang modern

diharapkan  mampu  menciptkan  produk

makanan dan minuman yang unggul serta

berdaya saing tinggi melawan kompetitor. 

Dalam  mengembangkan  bisnis  ini

memerlukan  ketelatenan  serta  kesabaran

ekstra,  sehingga  bisnis  dapat  berjalan

sesuai  dengan  visi-misi  perusahaan  saat

awal  didirikan,  dalam  mempromosikan

produk  agar  dapat  dikenal  oleh

masyarakat secara luas diperlukan strategi

pemasaran  yang  jitu,  strategi  pemasaran

yang bisa menjangkau konsumen dengan

menawarkan produk yang berkualitas dan

harga terjangkau. Fridday Food and Drink

haruslah  menjalankan  promosi  sesuai

kondisi pasar saat ini, sehingga diperlukan

peningkatan  kemampaun  dalam  promosi

penjualan.  Dalam melaksanakan kegiatan

promosi  haruslah  didasarkan  dengan

konsep yang modern, sehingga konsumen

juga  dapat  tertarik  pada  saat  awal

mengetahui produk yang dijual.

Perlunya  menyikapi  keadaan  pasar

sasaran  saat  ini  harus  dibarengi  dengan

kemampuan  manajemen  bisnis  yang

memadai, wawasan tentang bisnis disektor
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makanan  harus  ditingkatkan,  dengan

menginovasi  produk  diharapkan  mampu

memberikan  ketertarikan  kepada

konsumen  untuk  membelinya,  peruahan

siklus  bisnis  terus  berubah  dengan

berkembangnya  waktu.  Saat  ini  semakin

banyak tantangan di semua sektor industri

yang  harus  disikapi  dengan  profesional

serta dijalankan dengan beberapa strategi

untuk  terus  dapat  memenangkan  pangsa

persaingan.

Evaluasi  Strategi  Promosi  PKM

Fridday Food and Drink

Dijelaskan  sesuai  hasil  riset

memperlihatkan  keunggulan  strategi

promosi  Fridday  Food  and  Drink  yang

telah dijalankan ialah dalam sisi promosi

lewat  media  sosial,  dikarenakan

banyaknya konsumen yang berada diluar

kota,  sehingga  dalam  menjangkau

konsumen  mengandalkan  promosi

berbasis  media  sosial.  Adapun  dari  segi

kelemahan strategi promosi PKM Fridday

Food  and  Drink  yang  telah  dijalankan

ialah  ketika  mengolah  media  promosi

kurang maksimal,  sehingga  menjadi  titik

kelemahan strategi promosi.

Perbaikan  Strategi  Promosi  PKM

Fridday Food and Drink Berdasarkan 8

Model Bauran Promosi 

Dijelaskan  mengenai  bauran

pemasaran  Fridday  Food  and  Drink

haruslah  menjalankan  promosi  sesuai

kondisi pasar saat ini, sehingga diperlukan

peningkatan  kemampaun  dalam  promosi

penjualan.  Dalam melaksanakan kegiatan

promosi  haruslah  didasarkan  dengan

konsep  yang  modern.  Saat  ini  banyak

tercipta alat-alat  teknologi  yang moderen

untuk  mendukung  berkembangnya  suatu

bisnis agar dapat ekspansi lebih luas lagi

kedepannya.  Dalam  memprioritaskan

kepuasan  konsumen  dalam  memperoleh

manfaat dari produk yang ditawarkan bisa

jadi  alternatif  terbaik  untuk

mempertahankan pelanggan.

Acara dan Pengalaman 

Mengenai  bauran  pemasaran  dijenis

ini, produk PKM Fridday Food and Drink

telah  melakukan  beberapa  perencanaan

untuk mengembangkan produk,  beberapa

upaya  serta  unsur  dijalankan  untuk

menjangaku  distribusi  produk  kepada

khalayak  atau  konsumen,  kami  telah

memaksimalkan penjualan melalui strategi

promosi  dengan  media  cetak  seperti

brosur, pamflet dll. Dengan

mengikuti  acara  yang  mengumpulkan

massa  yang  banyak  diharapkan  dapat

memperkenalkan  produk  secara  luas,

seperti  mengikuti  acara  bazar  ataupun
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menjual produk pada acara-acara tertentu.

Kami  memiliki  pengalaman  selama

beberapa  bulan  berjualan  dengan  hasil

sesuai  data  diatas,  diharapkan  dengan

adanya  evaluasi  serta  perbaikan  dapat

meningkatkan  tingkat  kualitas  produk

serta kekuatan memaksimalkan penjualan.

Pemasaran Langsung

Dijelaskan  mengenaii  pemasaran

secara  lansung  dapat  menjangkau

konsumen lebih efektif dilapangan, hal ini

disebabkan  karna  penjualan  secara  tatap

muka akan mempengaruhi  kondisi  minat

beli konsumen, hal tersebut sangat penting

dalam  rangka  menjual  produk  PKM

Fridday  Food  and  Drink  ke  konsumen

secara  luas  serta  maksimal,  sehingga

keuntungan  yang  lebih  besar  juga  bisa

didapatkan.  Selain  itu  dalam  proses

memperoleh pelanggan baru produk yang

dijual  haruslah  memiliki  nilai  tambah

dimata  konsumen,  sebab konsumen akan

menilai  produk  yang  dijual  berdasarkan

manfaaat  yang  telah  diterimanya  dari

produk  tersebut,  sehingga  kita  sebagai

produsen harus selalu melakukan evaluasi

produk  PKM  Fridday  Food  and  Drink

agar  terus  terjaga  kualitasnya.  Adapun

strategi  penjualan  yang  telah  dilakukan

selama ini ialah dengan  mengikuti bazaar

sudah baik dan harus dipertahankan.

Promosi Penjualan

Dalam memperluas jangkauan produk

ke  konsumen  haruslah  memakai  konsep

promosi  yang  efektif  serta  efisien,  hal

tersebut  dikarenkan  mengingat  kondisi

karakteristik  konsumen  yang  berbeda

antara  satu  dengan  lainnya.  Produsen

perlu  mengakali  strategi  promosi  sebaik

mungkin  dalam  meningkatkan  penjualan

produk  PKM  Fridday  Food  and  Drink.

Sebagai  ujung  tombak  keberhasilan

perusahaan  dalam  memperoleh

keuntungan  secara  maksimal  haruslah

terus  mengikuti  trend  saat  ini.  Perlu

diketahui  bahwa  promosi  pemasaran

produk  bisa  berhasil  apabila  mampu

mempengaruhi minat beli konsumen pada

produk  yang  kita  jual.  Saat  ini  banyak

strategi  promosi  yang  modern

bermunculan  beriringan  dengan

banyaknya usaha-usaha diberbagai  sektor

yang mulai berkembang. Bentuk promosi

penjualan  produk  dengan  memberikan

contoh  produk  serta  tester  ditempat

kepada konsumen, cara ini sangat efektif

dalam  mempengaruhi  minat  beli

konsumen  agar  membeli  produk  yang

ditawarkan,  cara  lain  yakni  dengan

memberikan  diskon  kepada  konsumen

yang  membeli  produk  dengan  jumlah

tertentu  sebagai  bentuk  penghargaan
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karena  telah  membeli  produk  jengan

jumlah yang banyak.  Promosi  yang baik

serta sesuai dengan kondisi pasar saat ini

ialah dengan melakukan riset karakteristik

konsumen  yang  semakin  variatif,

kemampuan untuk  memahami  kebutuhan

konsumen  haruslah  tetap  jadi  skala

prioritas.

Pemasaran Interaktif

Pemasaran  jenis  ini  menekankan

penjualan  produk  secara  online  serta

memberikan  pelayanan  tanya  jawab

mengenai  produk  yang  ditawarkan  ke

konsumen,  Promosi  jenis  ini  bisa

menghemat biaya yang dikeluarkan untuk

promosi,  sebab  dengan  mengandalkan

smartphone dan wawasan tentang produk

yang dijual sudah dapat dilakukan secara

instan dan simpel. Dalam

memperkenalkan  produk  melalui  media

sosial  mengandalkan  beberapa  aplikasi

yang telah tersedia saat ini, aplikasi yang

dipakai  dalam  pemasaran  interaktif  juga

memiliki  jangkauan  yang  luas  kepada

masyarakat,  diharapkan  dengan

mengandalkan pemasaran melalui aplikasi

yang  ada  sekarang  produk  bisa  semakin

dikenal  dan menjadi  bahan perbincangan

dikalangan masyarakat umum.

Media social online yang dipilih untuk

ditingkatkan  sebagai  fokus  strategi

promosi  PKM  Fridday  Food  and  Drink

adalah:

a) Instagram

Gambar 1.Instagram PKM Fridday

Food and Drink

Saat  ini  konsumen  lebih  banyak

mengenal produk PKM Fridday Food

and  Drink  melalui  media  sosial

instagram, para konsumen lebih suka

melakukan  reservasi  produk  dengan

aplikasi  ini  sebab  menyediakan  fitur

gambar yang lebih simpel dan elegan,

sehingga  mudah  dipahami.  Dengan

menampilkan  foto  produk  pada

halaman  postingan  serta

menambahkan  keterangan  produk

dibawah  foto  dapat  mempengaruhi

konsumen  untuk  melihat,  membaca

273 Ekomania Jurnal Vol. 6 No. 2 - Desember 2019



hingga  keinginan  untuk  membeli.

Instagram  dianggap  memiliki  fitur

paling  lengkap  menyediakan

visualisasi  yang  moderen  tertentu  di

Instagram.  Konsumen  lebih  suka

gambar  yang  memiliki  konten  yang

menarik,  karna  dari  konten  yang

manarik akan memberikan kesan yang

baik  dibenak  konsumen  untuk

melakukan  keputusan  pembeliaan.

Konsumen  tertarik  dengan  produk

yang memiliki kemasan yang moderen

dan kekinian, hal tersebut didasarkan

dengan  kondisi  psikis  parakonsumen

saat  ini.  Fridday  Food  and  Drink

sendiri  telah  memakai  kemasan

produk  yang  modern  serta  kekinian

untuk menjawab kebutuhan konsumen

yang  berubah-ubah.  Penilaian

konsumen  akan  produk  yang  ingin

dibeli  biasanya  melihat  dari  segi

kemasan,  warna  serta  bentuk  produk

yang  memiliki  desain  unik,  dari

sinilah awal mula konsumen memiliki

ketertarikan  pada  suatu  produk,

dengan memperhatikan dari segi fisik

produk,  konsumen  sudah  dapat

berpresepsi  mengenai  produk  itu

apakah produk itu layak untuk dibeli

serta  dikonsumsi  ataupun  tidak,

sehingga produsen harus bekerja lebih

keras  dalam  meningkatkan  kualitas

desain  serta  rasa  produk  itu  sendiri,

konsumen  juga  memperhatikan

manfaat/khasiat  dari  produk  yang

ditawarkan.

b) WA (Whatsapp Messenger)

Gambar 2.Pemesanan produk

melalui Whatsapp Mesangger (WA)

PKM Fridday Food and Drink

Sebagai  aplikasi  yang

menyediakan layanan pesan singkat, serta

meampilkan fitur status dapat menjadikan

nilai tambah. Alasan utama menggunakan

aplikasi ini karna banyak konsumen yang

aktif  memakainya.  Hal  lain  yang

dipertimbangkan  konsumen  memesan

produk  melalui  pesan  whatsapp  karna

lebih  mudah  dan  simpel.  Sehingga
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pemesanan  bisa  lebh  cepat  dan  barang

bisa cepat sampai. 

Pemasaran dari mulut ke mulut

Pemasaran  mulu  ke  mulut  sangat

direkomendasikan untuk diterapkan dalam

memperkenalkan  produk  ke  konsumen.

Konsumen saat ini sangat senang apabila

telah  memiliki  pengalaman  yang  baik

setalah  membeli  atapun  mengkonsumsi

produk dari produsen, sehingga konsumen

akan  merekomendasikan  kepada  orang

lain, lewat promosi jenis inilah terkadang

penjualan  produk  serta  perluasan  pangsa

pasar  dapat  terjadi  dengan  sendirinya.

Seperti  halnya  penjualan  produk  PKM

Fridday  Food  and  Drink  banyak  yang

dipesan  oleh  konsumen  yang

direkomendasikan  oleh  teman  ataupun

keluarganya  yang  sebelumnya  memiliki

pengalaman  membeli,  oleh  sebab  itu

sebagai  produsen  yang  telah  memiliki

kepercayaan  adari  pelanggan  haruslah

menjaga  komitmen  yang  baik  agar

pelanggan  tetap  memilih  produk  yang

kiita  tawarkan  menjadi  produk  yang

sangat  diminati  oleh  banyak  konsumen,

sehingga  target  penjualan  juga  dapat

tercapai.

Penjualan Personal

Strategi  penjualan  melalui  personal

juga sangat menjanjikan perluasan pangsa

pasar,  sebab  penjualan  jenis  ini

menekankan hubungan timbal balik secara

lansung yang berdampak pada  eksistensi

produk ke konsumen, perlu diketahui juga

penjualan personal juga lebih meyakinkan

konsumen  untuk  membeli  produk  yang

dijual produsen, Fridday Food and Drink

saat ini telah melakukan penjualan secara

personal  cukup  banyak,  hal  tersebut

didasarkan  ats  data  yang  telah  tersedia

diatas.  Penjualan  personal  akan  lebih

efektif apabila bisa dimaksimalkan dengan

skill yang baik, konsumen juiga akan lebih

percaya  dengan  produk  yang  dijual

apabila  dipresentasikan  secara  lansung

keunggulan  produk  yang  tersedia  dari

produk  yang  telah  beredar  dipasaran.

Sebagai  nilai  tambah  haruslah  tetap

menekankan  pada  etika  penjualankepada

konsumen dengan batasan-batasan tertentu

agar  konsumen  juga  tetap  nyaman  saat

mendengarkan  presentasi  kita  tentang

produk yang ditawarkan.

Hubungan Masyarakat dan Publisitas

Dapat dilihat mengenai hasil riset ini

menujukan  bahwa  hubungan  masyarakat

dan publikasi tidak memiliki dampak yang

besar,  sehingga  tidak  dipilih  sebagai

strategi  promosi  produk  ke  masyarakat.

Strategi  ini  memiliki  jumlah  biaya  yang

harus dikeluarkan lebih besardibandingan
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dengan strategi lain yang dapat dilakukan

dengan  maksimal.  Dalam  membangun

bisnis  jangka  panjang  juga  harus

memperhatikan  biaya  promosi  yang

efisien,  sehingga  pendapatan  serta

pengeluaran  harus  lebih  banyak

pendapatan, bisnis tidak bileh mengalami

kerugian  apabila  ingin  bertahan  lama,

maka  dari  itu  memaksimalkan  strategi

promosi yang tepat harus dipilih menjadi

langkah  yang  terus  dilakukan  dan

diperbaiki  kembali  agar  lebih  terencana.

Pencapaian  perusahaan  dengan

memaksimalkan  bauran  pemasaran  yang

sudah  pernah  dilakukan  tetap  konsisten

dijalankan  sampai  benar-benar

membuahkan  hasil  yang  baik.  Saat  ini

penjualan produk Fridday Food and Drink

tidak  semua  strategi  dari  bauran

pemasaran cocok dilakukan dengan bisnis

ini, sehingga pemilihan strategi yang tetap

akan berdmpak pada profit yang maksimal

juga.  Keterbatasan  biaya  promosi  juga

menjadi  unsur  dalam  pengambilan

keputusan  mengenai  strategi  promosi.

Karean sudah terbukti tidak efektif dalam

menjalankan  promosi  maka  strategi

hubungan  masyarakat  serta  publisitas

ditinggalkan  dan  memilih  strategi  yang

benar-benar terbukti.  Masyarakat  saat  ini

sangat  membutuhkan  produk  yang  cara

pemakaian  ataupun  konsumsinya  secara

cepat  atau  instan,  hal  tersebut  karna

karakteristik masyarakat kebanyakan ingin

sesuatu  yang  bisa  lansung  digunakan,

karna kebiasaan inilah kami menciptakan

produk  yang  bisa  lansung  dikonsumsi

setelah dibeli.

Iklan

Dijelaskan mengenai hasil point iklan

tidak  dipilih  sebagai  strategi  promosi

disebabkan tidak  sesuai  dengan kesiapan

produk yang kami jual, iklan memerlukan

biaya  yang  cukup  banyak,  atas  dasar

ketersediaan biaya yang dimiliki, sehingga

memutuskan untuk dalam kjangka waktu

dekat  belum  bersedia  memakai  iklan

sebagai jangkauan promosi ke konsumen,

iklan  sendiri  memiliki  jenis  berbagai

macam,  seperti  halnya  iklan  pada  TV,

Radio  maupun  pada  Digital  eletktronik

media  massa,  untuk  bisa  ekspansi

memperluas  pasar  sasaran  memakai

strategi ini memerlukan biaya yang tinggi

dan mungkin akan digunakan dikemudian

hari  apabila  bisnis  mulai  berkembang

pesat  serta  memperoleh  laba  yang

maksimal.

Implikasi Manajerial

Sebagai  hasil  akhir  yang  bisa

diharapkan dari riset ini yakni terciptanya
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solusi  yang  sesuai  dan  tepat  dalam

menerapkan strategi promosi, kami selalu

berusaha untuk tetap menjaga konsistensi

kualitas produk serta meningkatkan point-

point  yang  masih  belum  maksimal,

dengan keberadaan produk PKM Fridday

Food and Drink juga diharapkan mampu

menambah  jumlah  penyerapan  tenaga

kerja  sebagai  bentuk  dukungan  kepada

pemerintah  untuk  mengurangi  jumlah

pengangguran yang saat ini masih tinggi,

dengan  didirikannya  bisnis  ini  juga

sebagai  wujud  untuk  menambah  jumlah

pengusaha  yang  semakin  hari  semakin

meningkat  jumlahnya,  dengan  semakin

banyaknya  jumlah  pengusaha  juga

berdampak  pada  berputarnya  roda

perekonomian  yang  semakin  membaik,

daya  beli  masyarakat  akan  semakin

meningkat  serta  dapat  mengurangi

dampak  krisis  ekonomi  yang  menjadi

momok  menakutkan  suatu  negara

berkembang,  kami  juga menaruh banyak

harapan  kedepannya  agar  jumlah

konsumen  juga  terus  meninkgat  serta

dibarengi  dengan  peningkatan  jumlah

penjualan  produk  kami.  Pada  dasarnya

segala  bentuk/macam  bisnis  pasti

memiliki  kendala  masing-masing,  seperti

halnya bisnis kami yang terkendala dalam

segi  modal,  jumlah  modal  yang  minim

menjadi  tantangan  tersendiri  untuk  terus

bertahan  dan  mengembangkan  produk

agar lebih variatif dikemudian hari. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai  hasil  pembahan  data  diatas

dapat disimpulkan bahwa strategi promosi

yang  perlu  dilakukan  perbaikan  yakni

pada point mengikuti acara tertentu seperti

bazar  dan  event  untuk  menjangkau

penjualan  ke  konsumen,  selain  itu  juga

perlunya  strategi  pada  penjualan  secara

lansung ke konsumen dengan memberikan

tester  produk  ke  konsumen  untuk

dinikmati  ditempat,  dengan  cara

memberikan diskon pada konsumen yang

membeli  produk  dengan  jumlah  tertentu

sebagai  bentuk  penghargaan  juga  perlu

dilakukan  agar  konsumen  suatu  saat

melakukan pembelian ulang kepada kami.

Selain  itu  dalam  meyakinkan  konsumen

agar  membeli  produk  dari  kami  yakni

dengan  selalu  aktif  update  postingan  di

instagram,  hal  tersebut  dilakukan  agar

konsumen  mengira  bahwa  produk  selalu

terjual dan konsumen lain juga membeli,

ditambah  lagi  dengan  memberikan

testimoni pemesanan di media sosial juga

dapat  mempengaruhi  konsumen  untuk

memutuskan membeli produk kami.
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Saran

Dari hasil riset yang telah didapatkan

peneliti akan terus berusaha meningkatkan

instensitas  penjualan  produk  serta

memperbaiki kualitas produk saat ini agar

lebih baik lagi. Masih adanya hambatan di

segi  strategi  promosi  penjualan  produk

juga  menjadi  catatan  penting  bagi  kami

untuk  memperbaikinya  dikemudian  hari,

sebab  strategi  promosi  menjadi  bagian

penting  dari  bisnis  yang  sedang  kami

jalankan saat  ini.  Perlunya evaluasi  pada

produk yang sedang kami pasarkan yakni

PKM  Fridday  Food  and  Drink  di  setiap

periode  harus  dilakukan,  seperti

menciptakan  inovasi  terbaru  pada

kemasan,  rasa,  maupun  dari  segi  harga

yang  menjadi  sangat  penting  untuk

kemajuan  bisnis  kami,  kami  juga

menerima  masukan  ataupun  saran  dari

para  konsumen  mengenai  produk  yang

telah  dibelinya,  segala  bentuk  saran

kepada  produk  kami  juga  akan  menjadi

bahan  pertimbangan  yang  bisa

memberikan  dampak  baik  kedepannya,

kami selalu mengutamakan keluhan yang

dirasakan  konsumen  apabila  ada  sesuatu

yang  belum  maksimal,  baik  dari  segi

produk,  pelayanan  ataupun  segi  harga,

sehingga  hubungan  timbal  balik  antara

kami dengan konsumen juga terus terjaga,

konsumen juga dapat menikmati beragam

promo dan diskon dari produk kami setiap

kali ada event ataupun peluncuran produk

terbaru.
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