
ABSTRAK   

Promosi sebagai salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat 
penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Oleh karena 
itu promosi memberikan sumbangan besar dalam menentukan kinerja pemasaran dan 
dapat membantu perusahaan untuk memperkenalkan produknya. Keberhasilan suatu 
promosi dapat mempengaruhi calon konsumennya untuk mencapai produk yang 
ditawarkan oleh perusahaan, sehingga akan dapat meningkatkan volume penjualan. 
Berbagai kiat menyusun strategi promosi yang kreatif dapat dilakukan untuk 
meningkatkan volume penjualan. Agar memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, 
strategi promosi ini harus dioperasionalkan melalui program-program yang 
direncanakan. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara 
perusahaan dan konsumen melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi 
konsumen dalam kegiatan pembelian sesuai keinginan dan kebutuhannya. Hal ini 
dilakukan dengan menggunakan alat-alat promosi.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai tinjauan pelaksanaan 
promosi yang dilakukan pada Event Organizer Loveink Bandung: 

 

LoveInk melakukan kegiatan promosi dengan menggunakan alat promosi 
seperti: iklan, publisitas, Personnel selling, dan promosi penjualan. 

 

Pelaksanaan promosi yang paling sering dilakukan oleh LoveInk dilakukan pada 
triwulan IV tahun 2008 sebanyak 81 kali. Pada tahun 2009 pelaksanaan promosi 
terbanyak juga dilakukan di triwulan IV sebanyak 73 kali. Tetapi pendapatan 
terbesar perusahaan justru didapat pada triwulan I. Hal ini disebabkan pada 
triwulan IV banyak perusahaan tidak melakukan event dikarenakan perusahaan 
pelanggan akan tutup buku dan beberapa jasa untuk Event Organizer ulang 
tahun tidak dilakukan karena acara ulang tahun perusahaan langganan sudah 
dilakukan pada pertengahan tahun. Pada Triwulan 1 penjualan meningkat 
dikarenakan iklan yang gencar pada triwulan IV dan konsumen lebih banyak 
melakukan event pada awal tahun karena pada awal tahun banyak event yang 
dilakukan oleh setiap perusahaan. Seperti: acara tahun baru, gathering, 
penawaran produk, wedding dan lain-lain. 

 

Kegiatan Promosi yang dilakukan LoveInk pada tahun 2009 sejumlah 216 kali 
menurun 9,6% dibandingkan tahun 2008 sejumlah 262 kali. Seiring dengan 
penurunan kegiatan promosi berdampak terhadap penurunan 
penerimaan/pendapatan event organizer loveInk sebesar 14,9%.      


