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Promosi memegang peranan yang sangat penting dalam memasarkan produk. Karena 

promosi mempunyai komponen untuk menggugah minat semua orang yang menjadi 

target sasaran sehingga tertarik untuk melakukan pembelian, melalui strategi yang 

terencana dengan baik dimana meliputi tentang pengamatan teknik dan media yang 

digunakan dengan tepat maka apa yang diiginkan dari pelaksanaan strategi promosi 

yang dilakukan oleh perusahaan Kelapa Sari Blitar akan tercapai. Menyadari 

pentingnya promosi sebagai alat penyebaran informasi tentang suatu produk dari 

perusahaan Kelapa Sari kepada masyarakat, maka dibuat rumusan masaalah penelitian 

sebagai berikut: Bagaimana strategi promosi PerusahaanKelapa Sari Blitar dalam 

mempromosikan produknya? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui strategi promosi yang digunaka perusahaan Kelapa Sari dalam 

mempromosikan produknya. 

Dasar penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe diskriptif. Teknik pengumpulan data 

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis domein dengan menggunakan hubungan semantik jenis, cara ke tujuan 

dan alasan. Kemudian dengan mengecek keabsahan darta menggunakn teknik 

trigulasi. 

Dari hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa strategi promosi yang digunakan 

perusahaan Kelapa Sari untuk mengenalkan produk pada masyarakat atau konsumen 

adalah dengan menggunakan dua bentuk strategi promosi yaitu push strategy (strategi 

dorong) dan pull strategy (strategi tarik) karena dengan menggunakan dua bentuk 

strategi promosi terbukti lebih mengguntungkan (meningkatkan volume penjualan) di 

bandingkan dengan menggunakan satu bentuk strategi promosi. Media yang 

digunakan antara lain media cetak (brosur, stiker dan kalender) media elektronik 

(radio) dan media diluar runagan (neon box, lampu box) 

 

The promotion of hold important role when promote the produc the promotion has 

many. Components for incresing the people desine who be the object target. For 

buying the product. The promotion strategy of Kelapa Sari of Blitar will be reached 

by a good plan strategy which contains of pricise tecnique surveillance an media 

surveillance. Be warb of the significant of promotions as the instrument separating 

information of produk from Kelapa Sari compani to the society, it can be taken the 

formulation : “ how are the promotion strategy of Kelapa Sari company of Blitar in 

the promotion their product ? the purpose of the research is knowing the promotion 

strategy which is used kelapa sari company. 

According to the result of data analysis, its can be con clued that the promotion of 

kelapa sari company are push strategy and pull strategy. By use both of the promotion 

strategy better than used one of the promotion strategy. The media which is used 

consists of mold media (Brochune, sticker and calender), elektronic media (radio) and 

out room media (neon box box lamp). 



 


