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STRATEGI PROMOSI PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI 

CABANG BANJARSARI SURAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi promosi PT. Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Banjarsari Surakarta pada masa pandemi 

covid-19 serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat keberhasilan 

strategi promosi PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Banjarsari Surakarta 

pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data 

dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa strategi promosi yang sering diterapkan meliputi dua hal, 

yaitu : promosi penjualan dan penjualan pribadi. Promosi penjualan meliputi : 

promosi dilakukan secara online dengan pengadaan diskon dan voucher untuk 

memberikan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Penjualan pribadi 

meliputi : promosi dilakukan tanpa melalui perantara dengan menggunakan media 

sosial, melakukan penawaran produk yang best seller, dan memilih transaksi 

pembelian melalui marketplace yang disediakan oleh perusahaan. PT. Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Banjarsari juga memiliki faktor pendukung 

meliputi harga, kualitas produk, dan media sosial, sedangkan faktor penghambat 

meliputi anggaran dan perencanaan produk. 

Kata Kunci : Strategi promosi, penjualan, pandemi covid-19. 

Abstract  

This study aims to describe the promotion strategy of PT. Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri at the Banjarsari Surakarta Branch during the covid-19 pandemic and 

describe the supporting and inhibiting factors for the success of the promotion 

strategy of PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri at the Banjarsari Surakarta 

Branch during the covid-19 pandemic. This type of research is qualitative with a 

phenomenological approach. Data collection methods used in this study were 

interviews, observation, and documentation. The validity of the data in this study 

used source triangulation and method triangulation. The data analysis technique 

used interactive analysis. The results showed that the promotion strategy that is 

often applied includes two things, namely: sales promotion and personal selling. 

Sales promotions include: promotions are carried out online by procuring 

discounts and vouchers to provide affordable prices for all groups. Personal 

selling includes: promotions are carried out without going through intermediaries 

using social media, offering best-seller products, and selecting purchase 

transactions through the marketplace provided by the company. PT. Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri Banjarsari Branch also has supporting factors 

including price, product quality, and social media, while inhibiting factors include 

budget and product planning.  

Keywords: Promotion strategy, sales, covid-19 pandemic 
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1. PENDAHULUAN 

Diera saat ini perdagangan memiliki peranan yang sangat penting bagi 

kelangsungan ekonomi serta kehidupan bagi perusahaan maupun masyarakat 

terutama di masa pandemi covid-19. Oleh sebab itu perkembangan bisnis akan 

selalu mengalami kendala dan membuat para pebisnis harus melakukan 

perubahan terhadap manajemen pemasaran yang ada di dalam perusahaan 

mereka terutama pada strategi yang digunakan untuk meningkatkan mutu 

produknya. Menurut Khasanah, Wihara & Batu (2020) menyatakan bahwa 

dalam melakukan suatu bisnis tidak hanya dilihat dari seberapa besar modal 

tetapi kesiapan untuk menghadapi persaingan serta dapat mengetahui 

peluangnya, karena suatu peluang yang ada akan tergeser oleh suatu ancaman 

yang besar, maknanya bahwa dalam kondisi sekuat apapun perusahaan akan 

tergoyahkan ketika mendapatkan ancaman yang besar terlebih lagi pada masa 

pandemi.  

Pemasaran merupakan suatu kunci keberhasilan dalam usaha karena 

pemasaran lebih memperhatikan suatu keinginan dan kebutuhan bagi 

konsumen untuk tercapainya suatu kepuasaan yang dimana akan memberikan 

dampak yang baik bagi perusahaan mengenai volume penjualan yang akan 

dihasilkan (Tyasmara, 2016). Teknik pemasaran yang sesuai juga didukung 

dengan adanya strategi pemasaran yang efektif.  Promosi merupakan salah satu 

hal yang terpenting dalam kegiatan pemasaran yang memberikan nilai tambah 

dari suatu produk yang digunakan untuk menarik konsumen. Berdasarkan 

Adefulu (2015) menyatakan bahwa promosi adalah salah satu kunci yang ada 

pada bauran pemasaran sebagai peran kesuksesan dalam pasar terutama arti 

pentingnya dalam penjualan. 

Dalam menghadapi konsumen perusahaan harus memiliki trik serta 

strategi khusus untuk mendorong konsumen melakukan pembelian produk. 

Banyaknya penerbit buku yang bermunculan di pasaran yang mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pembelian dan penggunaan buku dilihat dari 

kualitas produk, pelayanan, harga hingga promosi. Hal tersebut berpengaruh 

pada volume penjualan buku pada PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 
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khususnya Cabang Banjarsari pada masa pandemi covid-19 untuk lebih menata 

perencanaan strategi yang baik serta sehat untuk masa sekarang dan masa 

mendatang. 

PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri adalah suatu perusahaan penerbit 

buku yang sekarang ini mengalami dampak dari adanya pandemi covid-19 

yang telah melanda di Indonesia. Salah satunya pada cabang yang terletak pada 

daerah Banjarsari kabupaten Surakarta, yang mengharuskan mereka memiliki 

strategi promosi yang tepat untuk meningkatkan penjualannya. Oleh karena itu, 

perusahaan mengambil langkah dengan menggunakan media sosial sebagai alat 

promosi pada masa pandemi ini. Sehingga perusahaan merubah sistem 

penjualan yang mereka lakukan dan mempermudah bagi khalayak umum untuk 

membeli buku secara online. 

Strategi promosi pada bisnis saat ini sangat diperlukan untuk 

meningkatkan penjualan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, strategi promosi 

ini dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan dimasa 

mendatang. Strategi promosi yang digunakan oleh PT. Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri Cabang Banjarsari disebut dengan “Promotion Mix” yaitu terdiri dari 

advertising, personal selling, sales promotion, publisitas dan direct marketing. 

Sehingga melalui lima strategi promosi diharapkan mampu meningkatkan hasil 

penjualan yang pesat serta sesuai sasaran. Untuk mengetahui strategi promosi 

yang tepat digunakan pada masa pandemi dilihat dari faktor pendukung serta 

faktor penghambat dalam strategi promosi yang dilakukan, tidak hanya itu 

strategi promosi yang dilakukan juga dilihat dari peluang bisnis yang dimiliki 

perusahaan serta ancaman yang dihadapinya dalam masa pandemi ini, sehingga 

dari hal tersebut perusahaan mampu menentukan strategi promosi mana yang 

terbaik untuk mendongkrak serta meningkatkan penjualannya.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dan diuraikan pada 

latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengungkapkan permasalahan 

yang ada dengan melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Promosi PT 

Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Banjarsari Surakarta Pada Masa 

Pandemi Covid-19”. 
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2. METODE 

Jenis penelitian yang diterapkan yaitu jenis penelitian kualitatif. Menurut 

(Anggito & Setiawan, 2018: 8) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data 

yang diambil secara alamiah dengan tujuan menguraikan sebuah kejadian 

dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpulan sumber data dilakukan 

dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian dan 

dengan cara menggunakan orang lingkup disekitarnya dari yang terkecil hingga 

menjadi lingkup besar. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

fenomenologi. Menurut (Herdiansyah, 2012) fenomenologi adalah 

mengidentifikasi, memahami serta mempelajari suatu fenomena melalui suatu 

pendekatan sosiologi yang memiliki makna yang khas serta unik dari objek-

objek tertentu yang terjadi pada kesadaran individu yang bersangkutan. 

Penelitian ini dilakukan di Jl. Yosodipuro No. 107 Solo, Banjarsari, Surakarta, 

Jawa Tengah. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahaan data dapat dicapai 

dengan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data pada penelitian ini 

melalui 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dan 

verifikasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Strategi Promosi PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang 

Banjarsari Surakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 

Berdasarkan penelitian terhadap tujuh narasumber diperoleh hasil penelitian 

bahwa PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Banjarsari perlu adanya 

strategi promosi yang tepat untuk digunakan pada masa pandemi covid-19. 

Dimana strategi ini digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan 

perusahaan dimasa mendatang. Sehingga strategi promosi merupakan 

campuran strategi yang paling bagus dari berbagai perbedaan dalam saluran 

promosi yang berfungsi untuk mengkomunikasikan kepada pembeli 

tujuanya untuk penjualan. Strategi promosi yang sering digunakan atau 
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diterapkan oleh PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Banjarsari 

pada masa pandemi covid-19 sebagai berikut:  

3.1.1 Promosi Penjualan  

Promosi penjualan disini merupakan kegiatan PT. Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri Cabang Banjarsari dalam memperkenalkan produknya kepada 

konsumen dengan menarik, sehingga konsumen tertarik untuk membelinya. 

Sehingga pada masa pandemi ini kegiatan promosi yang dilakukan lebih 

dominan online melalui media sosial daripada promosi secara offline. 

Kegiatan promosi penjualan ini dilakukan dengan pengadaan diskon dan 

voucher untuk setiap moment tertentu agar menarik konsumen untuk 

membeli produk yang dipromosikan, seperti bulan ramadhan produk yang 

mendapatkan diskon besar yaitu buku religius. Sehingga promosi penjualan 

ini sangat berpengaruh dalam strategi promosi untuk meningkatkan 

penjualan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Banjarsari pada 

masa pandemi covid-19. 

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh 

(Khasanah, Wihara & Batu, 2020) bahwa salah satu strategi SRC Hikmah 

Mart adalah mengaktifkan layanan delivery order, menyediakan fasilitas 

pencegahan covid-19, serta melakukan pemantauan rutin melalui media 

sosial dalam penjualannya. Dengan demikian, produk rokok Sampoerna 

belum mengalami penurunan yang signifikan. Hal yang sama terjadi pada 

penelitian (Angelia, 2016) bahwa perusahaan Radin bisa memastikan 

strategi promosi daring yang cocok memakai benchmarking. Dari hasil 

berbagai sumber bahwa strategi promosi yang diterapkan berasal dari 

bauran promosi salah satunya adalah promosi penjualan. 

3.1.2 Penjualan Pribadi 

Penjualan pribadi merupakan kegiatan yang dilakukan secara pribadi oleh 

penjual untuk memberikan informasi mengenai produk yang 

dipromosikannya. Penjualan pribadi ini juga merupakan kegiatan promosi 

yang digunakan untuk menawarkan produk secara langsung tanpa 

perantara.Terutama pada masa pandemi ini, sales penjualan PT. Tiga 
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Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Banjarsari lebih memberikan informasi 

secara pribadi kepada konsumen melalui media sosial seperti whatsApp. 

Kegiatan ini lebih memperkenalkan produk dengan transaksi yang 

dilakukan melalui marketplace yang digunakan pada umumnya seperti 

shopee, tokopedia, dll. Sehingga dapat mempermudahkan konsumen dalam 

melakukan pembelian tanpa harus ke toko langsung. Oleh sebab itu kegiatan 

penjualan pribadi ini sangat memberikan respon baik pada konsumen dan 

sering dilakukan oleh PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang 

Banjarsari pada masa pandemi covid-19 ini. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Amanah, 2015) yang bertujuan untuk mengetahui peranan strategi promosi 

pemasaran terhadap peningkatan penjualan. Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa strategi promosi mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahwa 

kedudukan perusahaan dalam penerapan strategi paling utama untuk 

melindungi eksistensinya di lapangan. Sehingga berupaya dalam 

meningkatkan penjualan bermacam produk. Dimana dari salah satu strategi 

promosi yang digunakan yaitu penjualan pribadi yang memainkan peranan 

penting dalam kegiatan penjualan, serta inovasi dari pengembangan  produk 

dan penguasaan teknologi sangat berpengaruh pada pertumbuhan penjualan 

sekaligus memberikan dampak pada tujuan perusahaan. 

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Strategi Promosi 

PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Banjarsari Surakarta 

Pada Masa Pandemi Covid-19 

3.2.1 Faktor Pendukung 

1) Harga 

Harga merupakan salah satu penentu bagi konsumen dalam melakukan 

pembelian suatu barang. Oleh sebab itu, harga yang dibandrolkan 

perusahaan sudah sesuai dengan sasaran pasar yang dituju. Dalam hal ini 

harga yang dibandrolkan tergantung dengan produk yang ditawarkan, 

sehingga respon konsumen sendiri juga sangat baik tentang harga yang 

diberikan, walaupun dari beberapa konsumen mengatakan bahwa harga 
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masih terbilang cukup mahal. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa 

harga yang dibandrolkan oleh PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

Cabang Banjarsari ini sesuai dengan keadaan masyarakat. Apalagi 

dengan adanya diskon yang diberikan membuat konsumen semakin 

tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. 

2) Kualitas Produk 

Kualitas produk merupakan suatu hal mempengaruhi promosi yang 

dilakukan  untuk menentukan suatu harga yang dibandrolkan. Karena 

dengan kualitas yang baik harga yang dibandrolkan juga terbilang tinggi, 

tetapi berbeda dengan perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

Cabang Banjarsari memiliki kualitas produk yang baik dengan harga 

yang sangat terjangkau sesuai dengan kategori produk yang 

dipromosikan. Dalam hal ini konsumen juga mengakui dengan kualitas 

produk yang diberikan dengan harga yang terbilang terjangkau. Sehingga 

konsumen percaya untuk membeli produk yang dipromosikan, karena 

dengan kualitas yang diberikan sesuai dengan harga yang dibandrolkan. 

3) Media Sosial 

Penentuan media sebagai alat promosi sangat penting dalam 

mempengaruhi kegiatan promosi yang dilakukan. Sehingga perusahan 

PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Banjarsari memilih 

menggunakan media sosial dalam melakukan promosi secara online pada 

masa pandemi covid-19 ini. Dengan keadaan yang saat ini kegiatan 

promosi secara offline masih belum berjalan dengan baik, dengan begitu 

perusahaan memanfaat media sosial sebagai alat promosi yang digunakan 

untuk menarik minat konsumen dalam membeli produk. Dengan 

teknologi yang semakin canggih ini perusahaan juga mengoptimalkan 

promosi melalui whatsApp, instagram, serta marketplace yang ada pada 

umumnya guna untuk meningkatkan penjualan. 

Penelitian ini diperkuat dengan penelitian dari (Khasanah, Wihara 

& Batu, 2020) yang membuktikan bahwa faktor yang mendukung 

keberhasilan promosi pada penduduk sekitar Hikmah Mart yaitu 
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pendapatan masyarakat yang tinggi menentukkan harga dan kualitas 

rokok yang dipromosikan. 

3.2.2 Faktor Penghambat 

1) Anggaran 

Anggaran sendiri merupakan titik yang dimana mempengaruhi proses 

promosi sendiri terutama pada masa pandemi ini. Dalam hal ini 

perusahaan mengalami kendala dalam dalam melakukan kegiatan 

periklanan karena sebelumnya perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri Cabang Banjarsari sudah mengadakan periklanan melalui 

banner, pamflet maupun brosur untuk memikat masyarakat untuk 

membeli. Tetapi untuk pandemi ini kegiatan periklanan berfokus pada 

media sosial, sehingga pamflet maupun brosur diupload secara online. 

Dengan begitu tidak menutup kemungkinan semua kalangan memiliki 

media sosial, sehingga perusahaan memiliki kendala dalam melakukan 

periklanan melalui media elektronik maupun media cetak seperti surat 

kabar dikarenakan pemborosan biaya apabila kegiatan periklanan 

tersebut dilakukan. 

2) Perencanaan Produk 

Perencanaan produk ialah tatanan produk yang mempengaruhi proses 

promosi, terutama pada masa pandemi ini penentuan produk yang 

dipromosikan sangat mempengaruhi dalam penjualan. Sehingga dalam 

perencanaan produk ini perusahaan harus pintar untuk memilih produk 

yang dipromosikan sesuai target yang dituju. Tetapi dengan adanya 

pandemi ini perusahaan masih belum menguasai karena promosi yang 

dilakukan sekarang menggunakan media sosial, sehingga sales penjualan 

harus belajar kembali tentang produk mana yang sesuai dan di upload ke 

media sosial untuk dipromosikan secara online. 

penelitian (Tyasmara, 2016) menyatakan bahwa surat kabar harian 

Media Indonesia selalu melakukan hasil dari strategi promosi yang 

digunakan, setelah itu dilakukan pengevaluasian untuk melakukan 

rencana selanjutnya. Apabila strategi promosi yang digunakan berhasil 
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pasti akan digunakan dan terus ditingkatkan. Sedangkan strategi promosi 

tidak berhasil maka menjadi tantangan untuk mengevaluasi dan 

mengatasi permasalahan tersebut. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul 

“Strategi Promosi PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Banjarsari 

Surakarta Pada Masa Pandemi Covid-19”. Maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah strategi promosi yang diterapkan oleh PT. Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Banjarsari pada masa pandemi covid-19 

ini terdiri dari dua strategi diantara yaitu promosi penjualan dan penjualan 

pribadi. Promosi penjualan disini meliputi kegiatan promosi dengan 

pengadaan diskon dan voucher dengan menggunakan media sosial sebagai 

alat promosi untuk menarik pembeli serta memberikan harga yang 

terjangkau untuk semua kalangan. Sedangkan untuk penjualan pribadi 

meliputi kegiatan promosi yang dilakukan melalui online dilakukan 

langsung oleh karyawan untuk menawarkan produk yang popular dan best 

seller agar pembeli tertarik untuk membeli produk melalui online dengan 

marketplace yang telah disediakan. Tidak hanya itu perusahaan memiliki 

faktor pendukung dan penghambat dalam keberhasilan strategi promosi 

yang digunakan. Faktor pendukung disini meliputi harga, kualitas, dan 

media sosial sebagai nilai tambah untuk memperkuat keberhasilan strategi 

promosi yang digunakan. Sedangkan faktor penghambat disini meliputi 

anggaran dan perencanaan produk sebagai pengevaluasian agar tidak 

menjadi penghambat kelangsungan strategi promosi yang digunakan pada 

masa pandemi covid-19 saat ini. 
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