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PENGARUH BIAYA BAURAN PROMOSI TERHADAP VOLUME 
PENJUALAN MOBIL DAIHATSU PADA PT. ARMADA 

INTERNATIONAL MOTOR SURABAYA 

oleh : 
Faizatin Nahariyah   

Dosen Pembimbing : 
Astrid Puspaningrum, SE, MM   

Abstraksi :  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara 

simultan dan parsial  antara variabel biaya promosi yang terdiri dari variabel biaya 
periklanan (advertising), biaya promosi penjualan  (salles promoion), biaya 
penjualan personal (personal selling), serta biaya hubungan masyarakat dan 
publisitas (public relation) terhadap volume penjualan dalam hal ini produk mobil 
Daihatsu pada PT. Armada International Motor Surabaya.  

Jenis penelitian yang dilakukan di sini adalah explanatory research yaitu 
suatu penelitian dimana peneliti menjelaskan hubungan kausal sebab akibat antara 
variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Objek yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah biaya bauran promosi serta volume penjualan pada PT. 
Armada International Motor Surabaya selama 36 bulan terhitung sejak bulan 
Januari 2006 sampai dengan Desember 2008.  

Variabel yang diteliti adalah variabel biaya bauran promosi (X) yang 
terdiri dari biaya periklanan (X1), biaya promosi penjualan (X2), biaya penjualan 
personal (X3), serta biaya hubungan masyarakat dan publisitas (X4) serta variabel 
volume penjualan (Y).  

Hasil penelitian yang didapatkan adalah variabel biaya bauran promosi 
yang terdiri dari biaya periklanan (X1), biaya promosi penjualan (X2), biaya 
penjualan personal (X3), serta biaya hubungan masyarakat dan publisitas (X4)  
berpengaruh baik secara simultan/bersama-sama maupun secara parsial/individu 
terhadap volume penjualan. Variabel biaya periklanan merupakan variabel yang 
berpengaruh dominan terhadap volume penjualan mobil Daihatsu pada PT. 
Armada International Motor Surabaya.   

Kata Kunci : biaya bauran promosi, volume penjualan, PT. Armada International 
Motor Surabaya.          
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi dewasa ini menyebabkan persaingan bisnis 

semakin ketat, tidak sedikit perusahaan-perusahaan baru bermunculan dengan 

menawarkan berbagai macam produk yang sangat bervariasi. Tiap perusahaan 

saling bersaing dengan meningkatkan kinerjanya sehingga dapat bertahan 

ditengah maraknya persaingan. Era globalisasi telah menuntut adanya perubahan 

paradigma lama dalam segala bidang, salah satunya adalah bidang pemasaran. 

Semakin tingginya tingkat persaingan di dalam bisnis lokal maupun bisnis global 

dan kondisi ketidakpastian memaksa perusahaan untuk mencapai keunggulan 

kompetitif agar mampu memenangkan persaingan dalam dunia bisnis.  

Saat ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang beragam bentuk 

usahanya, hal ini menandakan bahwa dunia usaha semakin berkembang. Dalam 

mengembangkan usahanya perusahaan juga harus memperhatikan unsur-unsur 

penting dalam manajemen pemasaran yang terdiri dari produk (product), harga 

(price), saluran distribusi (place), dan promosi (promotion) yang biasa dikenal 

dengan bauran pemasaran (marketing mix). Pemasaran umumnya dilihat sebagai 

tugas menciptakan, mempromosikan serta menyerahkan barang dan jasa kepada 

konsumen. Pemasaran merupakan inti dari seluruh aktivitas bisnis, karena 

pemasaran merupakan penghubung antara perusahaan dan konsumen.  

Promosi merupakan variabel bauran pemasaran yang sangat penting, yang 

berperan aktif dalam memperkenalkan, memberitahukan dan mengingatkan 

kembali manfaat suatu produk atau jasa yang akan dipasarkan, tanpa adanya 
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promosi keberadaan suatu produk kurang mendapatkan perhatian dari konsumen 

atau bahkan konsumen tidak akan mengetahui keberadaan produk tersebut, 

dengan kata lain promosi merupakan alat komunikasi antara perusahaan dengan 

konsumen, selain sebagai alat komunikasi promosi juga digunakan oleh 

perusahaan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan 

pembelian yang mereka lakukan. Untuk melakukan kegiatan promosi, setiap 

perusahaan harus dapat menentukan dengan tepat alat-alat promosi yang akan 

digunakan agar nantinya pengunaan alat-alat promosi akan memberikan dampak 

terhadap peningkatan volume penjualan. 

Swasta dan Irawan dalam Angipora (1999) menjelaskan bahwa promosi 

merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan 

dari suatu produk atau jasa. Menurut Stanson dalam Angipora (1999), promosi 

adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, 

promosi penjualan, penjualan personal, serta hubungan masyarakat dan publisitas 

yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan dalam program penjualan. 

Apabila perusahaan melakukan kegiatan promosi secara tepat dan efektif, maka 

konsumen akan dapat lebih banyak mengetahui produk yang ditawarkan sehingga 

dapat menimbulkan permintaan, yang berarti akan dapat menaikkan volume 

penjualan, pangsa pasar perusahaan, dan perolehan laba perusahaan (Mc. Carthy 

dan Perreault : 2006). 

Dalam bidang otomotif khususnya penjualan kendaraan bermotor, promosi 

berperan sebagai alat komunikasi perusahaan yang bertujuan menginformasikan, 

membujuk, dan mengingatkan calon pembeli tentang keberadaan suatu produk 

dalam rangka mempengaruhi pendapat mereka atau memperoleh suatu respon.  
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PT. Armada International Motor merupakan salah satu perusahaan dagang 

yang bergerak dibidang otomotif. Perusahaan tersebut merupakan distributor serta 

showroom resmi mobil Daihatsu. Banyaknya pesaing yang muncul dalam bisnis 

otomotif membuat PT. Armada International Motor berusaha untuk terus 

membenahi strategi dalam mengelola pasar dengan penerapan strategi pemasaran 

terintegrasi yang didalamnya terdapat strategi bauran promosi. Bauran promosi 

merupakan kombinasi atau subtitusi alat-alat promosi seperti periklanan, 

penjualan personal, promosi penjualan, serta hubungan masyarakat dan publisitas.  

Guna memenuhi kebutuhan konsumen akan sarana transportasi PT. 

Armada International Motor Surabaya berlokasi di jalan Raya Rungkut nomor 2 

Surabaya. Letaknya yang berada di Ibu Kota Propinsi Jawa Timur membuat 

wilayah pemasaran PT. Armada International Motor tidak hanya meliputi wilayah 

Surabaya, tetapi juga meliputi wilayah Sidoarjo, Mojokerto dan Gresik.  

Market Share produk Daihatsu di wilayah Surabaya  pada tahun 2006 

sebesar 10,96%, pada tahun 2007 mencapai 11,38%, dan mengalami peningkatan 

kembali pada tahun 2008 sebesar 13,08%  nilai tersebut masih lebih rendah 

dibandingkan dengan market share Toyota yang merupakan pesaing dari produk 

Daihatsu yang mencapai 43,71% pada tahun 2006, 7,38 % pada tahun 2007, dan 

38,04 % pada tahun 2008 (Astra International Daihatsu Sales Operation), guna 

meningkatkan market share produk Daihatsu, PT. Armada International Motor 

Surabaya yang merupakan salah satu distributor resmi produk mobil Daihatsu 

menggunakan kebijakan bauran promosi seperti periklanan, promosi penjualan, 

penjualan personal, serta hubungan masyarakat dan publisitas dalam usaha 

memasarkan serta memperkenalkan produknya kepada konsumen.  
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Dalam pelaksanaan kegiatan periklanan PT. Armada International Motor 

mengefektifkan penggunaan media elektronik berupa iklan radio dan penggunaan 

media massa dengan melakukan pemasangan iklan pada media cetak seperti Jawa 

Pos dan Surya. Pelaksanaan periklanan yang dilakukan perusahaan tidak hanya 

terbatas pada penggunaan media elektronik dan media massa, tetapi perusahaan 

juga memanfaatkan penggunaan brosur, selebaran (flyer) yang berisikan informasi 

mengenai tipe, spesifikasi produk, serta harga yang memudahkan calon pembeli 

dalam mendapatkan informasi mengenai produk. 

Kegiatan promosi penjualan (sales promotion) merupakan kegiatan 

promosi yang dilakukan perusahaan, meliputi pameran dagang dan moving 

pemberian insentif kepada calon pembeli atau pelanggan dalam bentuk souvenir, 

hadiah, diskon atau potongan harga dengan mempertimbangkan faktor kuantitas 

pembelian dan loyalitas konsumen. 

Penjualan personal (personal selling) merupakan kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh PT. Armada International Motor, dimana perusahaan memiliki 

tenaga penjual (salesman) yang sangat berkompeten, dengan kriteria sebagai 

tenaga penjual yang memiliki pengetahuan tentang produk yang dipasarkan, 

mengerti bagaimana cara mendekati pelanggan, memberikan demonstrasi, 

mempunyai kemampuan bernegosiasi, mengatasi penolakan pelanggan, dan 

mendorong adanya pembelian. Dengan memiliki kriteria tersebut, dapat 

dipastikan bahwa tenaga penjualan memiliki peran yang penting dalam upaya 

perusahaan meningkatkan volume penjualan. Kegiatan penjualan personal yang 

dilakukan perusahaan meliputi: presentasi penjualan, pertemuan penjualan, contoh 

produk dalam hal ini perusahaan menggunakan unit test drive. 
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Kegiatan promosi lain yang tidak dapat diabaikan adalah hubungan 

masyarakat dan publisitas, kegiatan promosi ini merupakan komunikasi 

menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, 

keyakinan dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan, serta aktifitas yang 

meliputi berbagai upaya untuk mempublikasikan produk-produk tertentu. 

Pelaksanaan kegiatan promosi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan 

serta budget promosi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karenanya, 

sasaran promosi dapat tercapai apabila perusahaan menganggarkan biaya promosi 

yang memadai, dan dengan adanya biaya promosi yang memadai diharapkan 

dapat membantu perusahaan dalam memasarkan produknya. 

Berdasarkan latar belakang dan ketertarikan peneliti terhadap keberadaan 

distributor dan showroom resmi mobil Daihatsu, khususnya kegiatan promosi 

serta pengaruh biaya promosi yang dilakukan oleh PT. Armada International 

Motor terhadap volume penjualan, maka penulis mengambil judul  Pengaruh 

Biaya Bauran Promosi Terhadap Volume Penjualan Mobil Daihatsu pada  

PT. Armada International  Motor Surabaya . 

1.2 Rumusan masalah 

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah disampaikan 

sebelumnya, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah dalam penelitian ini 

dalam bentuk pertanyaan penelitian (research question) adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel biaya 

bauran promosi yang terdiri dari biaya periklanan (X1), biaya promosi 

penjualan (X2), biaya personal selling (X3), biaya hubungan mayarakat dan 
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publisitas (X4) terhadap volume penjualan mobil Daihatsu  pada PT. Armada 

International Motor Surabaya? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel biaya 

bauran promosi yang terdiri dari biaya periklanan (X1), biaya promosi 

penjualan (X2), biaya personal selling (X3), biaya hubungan mayarakat dan 

publisitas (X4) terhadap volume penjualan mobil Daihatsu  pada PT. Armada 

International Motor Surabaya? 

3. Apakah diantara variabel-variabel  biaya bauran promosi yang terdiri dari 

biaya periklanan (X1), biaya promosi penjualan (X2), biaya personal selling 

(X3), biaya hubungan masyarakat dan publisitas (X4) terdapat variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap volume penjualan mobil Daihatsu pada 

PT.Armada International Motor Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh yang signifikan secara 

simultan dari variabel-variabel biaya bauran promosi yang terdiri dari biaya 

periklanan (X1), biaya promosi penjualan (X2), biaya personal selling (X3), 

biaya hubungan masyarakat dan publisitas (X4) terhadap volume penjualan 

mobil Daihatsu pada PT. Armada International Motor Surabaya. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh yang signifikan secara 

parsial dari variabel-variabel biaya bauran promosi yang terdiri dari biaya 

periklanan (X1), biaya promosi penjualan (X2), biaya personal selling (X3), 

biaya hubungan masyarakat dan publisitas (X4) terhadap volume penjualan 

mobil Daihatsu pada PT. Armada International Motor Surabaya. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh dominan variabel biaya 

bauran promosi yang terdiri dari biaya periklanan (X1), biaya promosi 

penjualan (X2), biaya personal selling (X3), biaya hubungan masyarakat dan 

publisitas (X4) terhadap volume penjualan mobil Daihatsu pada PT. Armada 

International Motor Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat penelitian bagi peneliti 

a. Sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan teori yang didapat 

selama kuliah terutama dalam bidang manajemen pemasaran, khususnya 

mengenai bauran promosi. 

b. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana. 

2. Manfaat penelitian bagi perusahaan  

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam bidang pemasaran 

khususnya tentang pengaruh biaya bauran promosi guna menentukan strategi 

promosi yang akan datang. 

3. Manfaat penelitian bagi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya 

a. Memberikan informasi tambahan mengenai praktik manajemen pemasaran 

sehingga dapat dijadikan masukan dalam penyusunan kurikulum yang lebih 

bersifat praktis. 

b. Dapat dijadikan sebagai sarana membina hubungan baik atau kerjasama 

dengan perusahaan yang terkait.  
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4. Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembanding serta 

pelengkap bagi penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil penelitian yang 

tergeneralisasi.                                         
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pemberi informasi tambahan, 

pertimbangan, maupun perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah 

dan kerangka berpikir yang jelas terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

Adapun temuan hasil penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini 

adalah skripsi yang membahas mengenai pengaruh bauran promosi terhadap 

volume penjualan produk. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani Fitriani (2004), dengan judul 

penelitian  Pengaruh Advertising, Personal Selling, Salles Promotion terhadap 

Peningkatan Penjualan Pada Pabrik Rokok Bokor Mas Mojokerto. . Variabel- 

variabel yang diteliti dari variabel bauran promosi adalah variabel Advertising, 

Personal Selling, Salles Promotion. Kesimpulan hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa variabel bauran promosi antara lain: Advertising, Personal 

Selling, Salles Promotion berpengaruh simultan dan parsial terhadap volume 

penjualan. Untuk variabel bauran promosi yang memiliki pengaruh dominan 

terhadap volume penjualan adalah variabel periklanan.   

Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Dharmawan (2009), dengan judul 

penelitian  Pengaruh Bauran Promosi terhadap Volume Penjualan pada 

Perumahan Kota Araya Malang . Variabel- variabel yang diteliti dari variabel 

bauran promosi adalah variabel periklanan, promosi penjualan, penjualan 

personal, serta hubungan masyarakat dan publisitas. Kesimpulan dari hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel bauran promosi, yang terdiri dari 

variabel periklanan, promosi penjualan, penjualan personal, serta hubungan 
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masyarakat dan publisitas berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap 

volume penjualan, sedangkan variabel periklanan mempunyai pengaruh dominan 

terhadap volume penjualan. 

Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel dan 

Alat Analisis 

Kesimpulan 

Andriani 
Fitriani 
(2004) 

Pengaruh 
Advertising, 
Personal 
Selling, Salles 
Promotion 
terhadap 
Peningkatan 
Penjualan Pada 
Pabrik Rokok 
Bokor Mas 
Mojokerto. 

Variabel : 
Advertising, 
Personal 
Selling, Salles 
Promotion. 
Alat analisis : 
Regresi Linier 
Berganda. 

1. Menunjukkan bahwa variabel 
bauran promosi , yaitu 
periklanan, promosi penjualan, 
serta personal selling 
berpengaruh secara simultan dan 
parsial terhadap volume 
penjualan.  

2. Variabel promosi periklanan 
(advertising) merupakan 
variabel yang memiliki pengaruh 
dominan terhadap penjualan. 

Wildan 
Dharmawan 
(2009) 

Pengaruh 
Bauran 
Promosi 
terhadap 
Volume 
Penjualan pada 
Perumahan 
Kota Araya 
Malang 

Variabel : 
Periklanan, 
Promosi 
Penjualan, 
Penjualan 
Personal, serta 
Hubungan 
Masyarakat 
dan Publisitas 
Alat Analisis : 
Regresi Linier 
Berganda 

1. Semua variabel bauran promosi 
yang terdiri dari periklanan, 
promosi penjualan, penjualan 
personal serta hubungan 
masyarakat dan publisitas 
berpengaruh secara simultan dan 
parsial terhadap volume 
penjualan. 

2. Variabel periklanan merupakan 
variabel yang memiliki pengaruh 
dominan terhadap volume 
penjualan. 

 

2.2. Landasan Teori 
2.2.1.  Pemasaran dan Konsep Pemasaran 
2.2.1.1.  Definisi Pemasaran 

Berbagai macam definisi pemasaran telah dikemukakan oleh para ahli 

dengan berbagai macam pernyataan yang berbeda, tetapi pada dasarnya 

pengertian tersebut adalah sama. 
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Menurut Dharmmesta dan Handoko (2000: 4) Pemasaran adalah suatu 

sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang 

dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada 

maupun kepada pembeli potensial .  

Kotler (2004: 9) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial 

yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain.  

Tjiptono (2002: 6) mengungkapkan bahwa peranan strategis pemasaran 
mencakup setiap usaha untuk mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan 
lingkungannya dalam rangka mencari pemecahan atas masalah penentuan dua 
pertimbangan pokok. Pertama, bisnis apa yang digeluti perusahaan pada saat ini 
dan jenis bisnis apa yang dapat dimasuki dimasa mendatang. Kedua, bagaimana 
bisnis yang telah dipilih tersebut dapat dijalankan dengan sukses dalam 
lingkungan yang kompetitif atas dasar perspektif produk, harga, promosi, dan 
distribusi, yang biasa disebut dengan bauran pemasaran (Marketing Mix) untuk 
melayani pasar sasaran.  

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu usaha perusahaan  memenuhi kebutuhan konsumen dengan 

mempertimbangkan perspektif produk, penetapan harga, promosi, serta distribusi 

barang dan jasa yang nantinya akan memberikan kepuasan terhadap konsumen 

sehingga nantinya perusahaan dapat sukses dalam lingkungan yang kompetitif. 

2.2.1.2.  Konsep Pemasaran   

Konsep pemasaran (marketing concept) merupakan falsafah perusahaan 

yang menyatakan bahwa keinginan pembeli adalah syarat utama bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Dharmmesta dan 

Handoko (2006:6)  yang mendefinisikan konsep pemasaran sebagai  Sebuah 
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falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan . 

Sedangkan menurut pendapat Kotler (2004:22), konsep pemasaran 

menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan 

adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing 

dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan 

kepada sasaran yang terpilih.   

Konsep pemasaran berdiri diatas empat pilar: pasar sasaran, kebutuhan 

pelanggan, pemasaran terpadu, dan kemampuan menghasilkan laba. Konsep 

pemasaran mempunyai perspektif dari luar kedalam. Konsep itu dimulai dari pasar 

yang didefinisikan dengan baik, berfokus pada kebutuhan pelanggan, 

mengkoordinasikan semua aktifitas yang akan mempengaruhi pelanggan, dan 

menghasilkan laba dengan memuaskan pelanggan   

2.3. Saluran Pemasaran  

Kotler (2004: 15) menjelaskan bahwa dalam mencapai pasar sasaran, 

pemasar menggunakan tiga jenis saluran pemasaran, yaitu: 

1. Saluran komunikasi (communication channels) 
Digunakan untuk menyerahkan dan menerima pesan dari pembeli sasaran. 
Contoh: surat kabar, majalah, radio, televisi, pos, telepon, papan iklan, poster, 
pamflet,   CD, audiotape, dan internet.  

Pasar 
Sasaran       

Kebutuhan 
pelanggan 

Pemasaran 
terintegrasi 

Laba melalui 
kepuasan 
pelanggan 

Sumber: Kotler,  Marketing Management (2004:22) 

Gambar  2.1 
Konsep Pemasaran 
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2. Saluran distribusi 
   Untuk memamerkan atau menyerahkan produk fisik atau jasa kepada pembeli 

atau pengguna. 
   Contoh: pergudangan, sarana transportasi, distributor, grosir, dan pengecer. 

3. Saluran penjualan 
   Untuk mempengaruhi transaksi dengan pembeli potensial. Saluran penjualan 

mencakup tidak hanya distributor dan pengecer melainkan juga bank-bank dan 

perusahaan asuransi yang memudahkan transaksi. 

2.4. Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix)   

Membahas mengenai pemasaran serta konsep pemasaran tentunya juga 

tidak lepas dari bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari produk 

(product), harga (price), promosi (promotion), dan distribusi (place).  

Swastha (2002:193) mendefinisikan marketing mix sebagai kombinasi dari 

empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran 

perusahaan, yakni: produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. 

Kotler (2004: 18) mendefinisikan bauran pemasaran (marketing mix) sebagai 

suatu perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus 

mencapai tujuan pemasarannya dipasar sasaran. Sedangkan menurut Buchari 

(2000: 157), marketing mix berarti bauran pemasaran yaitu kegiatan 

mengkombinasikan berbagai kegiatan marketing agar dicapai kombinasi 

maksimal dan hasil yang paling memuaskan     
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Tabel 2.1 
Variabel Bauran Pemasaran 

Produk Harga Promosi Tempat 
Keragaman produk 
Kualitas 
Design 
Ciri 
Nama merek 
Kemasan 
Ukuran 
Pelayanan 
Garansi 
Imbalan 

Daftar harga 
Rabat/diskon 
Potongan harga khusus 
Periode pembayaran 
Syarat kredit  

Periklanan 
Personal Selling 
Promosi penjualan  
Hubungan 
masyarakat (Public 
Relation) 

Tipe saluran 
Cakupan pasar 
Pengelompokan  
Lokasi 
Persediaan 
Transportasi  

Sumber : Kotler, Marketing Management (2004: 18) 

1. Produk (product) 

Pengertian umum produk adalah berupa barang atau jasa yang dikonsumsi 

oleh masyarakat. Menurut Tjiptono (2002:95), Produk merupakan segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, 

dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau 

keinginan pasar yang bersangkutan. 

2. Harga (Price) 

Harga bagi suatu produk memiliki hubungan yang sangat erat dengan 

permintaan pasar, dimana permintaan pasar secara tidak langsung juga 

berpengaruh terhadap posisi persaingannya dipasar. Oleh karena itu, 

perusahaan dituntut untuk mampu menetapkan harga yang rasional bagi 

produknya. Dengan demikian akan sangat membantu posisi bersaing dari 

produk tersebut sehingga dapat menciptakan laba yang baik bagi perusahaan. 

Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari 

atau memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan 

oleh pembeli dan penjual untuk atau harga yang sama terhadap semua 

pembeli. Sedangkan menurut Swasta dan Irawan      ( 2002:241) harga adalah 
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jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. 

3.  Saluran Distribusi (Place) 

Saluran distribusi adalah orang atau perusahaan yang menghubungkan aliran 

barang dari produsen ke konsumen akhir dan konsumen industrial. Menurut 

Stanton (2005:314) Saluran distribusi merupakan jalur yang dilalui oleh arus 

barang dari produsen ke perantara dan sampai pada konsumen. 

4. Promosi (Promotion) 

Arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran 

dalam pemasaran. Sedangkan menurut Sistaningrum (2002:98) promosi 

adalah kegiatan atau upaya-upaya perusahaan dalam mempengaruhi konsumen 

aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian 

terhadap produk yang ditawarkan saat ini atau diminta yang akan datang.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi dari alat-alat pemasaran meliputi 

produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dipasar sasaran.  

2.5. Promosi 
2.5.1. Pengertian Promosi 

Promosi merupakan kegiatan terpenting, yang berperan aktif dalam 

memperkenalkan, memberitahukan dan mengingatkan kembali manfaat suatu 

produk agar mendorong konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan 

tersebut. Untuk mengadakan promosi, setiap perusahaan harus dapat menentukan 
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dengan tepat alat promosi manakah yang dipergunakan agar dapat mencapai 

keberhasilan dalam penjualan.   

Tjiptono (2002:219) mendefinisikan promosi sebagai suatu bentuk 
komunikasi pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, 
membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahan dan produknya agar 
bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 
yang bersangkutan.  

Promosi merupakan salah satu variabel marketing mix yang digunakan 

oleh perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya. Oleh karena itu, 

Swastha (2002: 222) mendefinisikan promosi sebagai arus informasi atau persuasi 

satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

Gambar 2.2 
Model Komunikasi Pemasaran  

Tjiptono (2002: 219) menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur pokok dalam 

struktur proses komunikasi pemasaran sebagaimana tergambar pada gambar 2.2, 

yaitu: 

 

Pengirim 

  

Media 

Pesan 

Feed-Back 

Gagasan 

Decode 

Encode 

Response 

 

Penerima 

Pemahaman 

Decode 

Encode 

Gangguan 
Gangguan fisik 
Masalah Semantik 
Perbedaan budaya 
Ketiadaan Feedback 
Efek status

 

Pemahaman 

Sumber: Tjiptono ,Strategi Pemasaran (2002: 219) 
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1. Pelaku Komunikasi   
Terdiri atas pengirim (sender) atau komunikator yang menyampaikan pesan 
dan penerima (receiver) atau komunikan pesan. Dalam konteks ini, 
komunikatornya adalah produsen/ perusahaan, sedangkan komunikannya 
adalah khalayak, seperti pasar pribadi, pasar organisasi, maupun masyarakat 
umum (yang berperan sebagai initiator, influencer, decider, purchaser, dan 
user). 

2. Material Komunikasi  
Ada beberapa material komunikasi pemasaran yang penting, yaitu: 
a. Gagasan, yaitu materi pokok yang hendak disampaikan pengirim. 
b.Pesan (message), yakni himpunan berbagai simbol (oral, verbal, atau 

nonverbal) dari suatu gagasan. Pesan hanya dapat dikomunikasikan melalui 
suatu media. 

c. Media, yaitu pembawa (transporter) pesan komunikasi. Pilihan media 
komunikasi pemasaran bisa bersifat personal maupun non-personal. Media 
personal dapat dipilih dari tenaga penganjur (misalnya konsultan), tenaga 
ahli profesional, atau dari masyarakat umum. Media non-personal meliputi 
media massa (radio, TV, Internet, koran, majalah, tabloid), kondisi 
lingkungan (ruangan, gedung) ataupun peristiwa tertentu (hari-hari besar 
atau spesial). 

d.Response, yaitu reaksi pemahaman atas pesan yang diterima oleh penerima. 
e. Feed-back, yaitu pesan umpan balik dari sebagian atau keseluruhan respon 

yang dikirim kembali oleh penerima. 
f. Gangguan (noise), yaitu segala sesuatu yang dapat menghambat kelancaran 

proses komunikasi. Paling tidak ada lima macam gangguan yang biasanya 
menghambat proses komunikasi pemasaran, yaitu encoding (fungsi 
mengirim) dan decoding (fungsi penerima). 

3. Proses Komunikasi   
Proses penyampaian pesan (dari pengirim kepada penerima) maupun 
pengiriman kembali respon (dari penerima kepada pengirim) akan 
memerlukan dua kegiatan, yaitu encoding (fungsi mengirim) dan decoding 
(fungsi menerima). 

2.5.2. Tujuan Promosi  

Promosi merupakan salah satu variabel didalam bauran pemasaran yang 

sangat penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan didalam memasarkan produk 

atau jasannya. Sehingga dalam pelaksanaan prakteknya, promosi mempunyai 

tujuan-tujuan yang jelas dan terencana yang menunjang proses pemasaran. 
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Tjiptono (2002:221) menyebutkan bahwa tujuan utama dari promosi 

adalah  untuk menginformasikan, mempengaruhi, membujuk serta mengingatkan 

pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya . 

Secara rinci ketiga tujuan promosi tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. Menginformasikan, dapat berupa: 

1. Menginformasikan pasar mengenai produk baru. 

2. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk. 

3. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar. 

4. Menjelaskan cara kerja produk. 

5. Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan. 

6. Meluruskan kesan yang salah. 

7. Mengurangi ketakutan dan kekhawatiran pembeli. 

8. Membangun citra perusahaan.  

b. Membujuk pelanggan sasaran untuk : 

1. Membentuk pilihan merek 

2. Mengalihkan pilihan kemerek lain. 

3. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. 

4. Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga. 

5. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan salesman. 

c. Mengingatkan dapat terdiri atas: 

1. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam 

waktu dekat. 
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2. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan. 

3. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan. 

4. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. 

Misalnya bila pembeli ingin membeli sabun mandi, diharapkan ingatan 

pertamanya adalah sabun Lux. 

2.5.3. Fungsi Promosi  

Adapun fungsi dari promosi, yaitu : 

1. Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli. Perhatian calon 

pembeli harus diperoleh, karena merupakan titik awal proses pengambilan 

keputusan di dalam membeli suatu barang dan jasa. 

2. Menciptakan dan menumbuhkan interest pada diri calon pembeli. 

Perhatian yang sudah diberikan oleh seseorang mungkin akan dilanjutkan 

pada tahap berikutnya atau mungkin berhenti. Yang dimaksudkan dengan 

tahap berikutnya ini adalah timbulnya rasa tertarik ini yang akan menjadi 

fungsi utama promosi. 

3. Pengembangan rasa ingin tahu (desire) calon pembeli untuk memiliki 

barang yang ditawarkan. Hal ini merupakan kelanjutan dari tahap 

sebelumnya. Setelah seseorang tertarik pada sesuatu, maka timbul rasa 

ingin memilikinya. Bagi calon pembeli merasa mampu (dalam hal harga, 

cara pemakaiannya, dan sebagainya), maka rasa ingin memilikinya ini 

semakin besar dan diikuti oleh suatu keputusan untuk membeli.   
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2.5.4. Menentukan Anggaran Promosi  

Setiap perusahaan harus menentukan berapa besarnya anggaran yang 

diperlukan untuk kegiatan promosi, sebagai dasar dalam menentukan anggaran 

promosi maka Kotler (2004:64) menggambarkan empat metode umum yang 

digunakan untuk menyusun anggaran promosi yang terdiri dari: 

1. Metode sesuai kemampuan 

Banyak yang menetapkan anggaran promosi berdasarkan kemampuan 

perusahaan. Metode ini mengabaikan peranan promosi sebagai suatu investasi dan 

pengaruh langsung promosi pada penjualan,. Selain itu cara ini juga menyebabkan 

perencanaan komunikasi pasar jangka panjang sulit dilakukan. 

2. Metode Persentase Penjualan   

Banyak perusahaan menetapkan pengeluaran promosinya berdasarkan 

persentase tertentu dari penjualan (baik penjualan saat ini maupun yang 

diantisipasi) atau harga jual. Ada beberapa kelebihan didalam penggunaan metode 

ini. Pertama, metode ini menunjukkan bahwa pengeluaran promosi bervariasi 

sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kedua, metode ini mendorong 

manajemen memperhatikan hubungan antara biaya promosi, harga jual, dan laba 

per unit. Ketiga, metode ini mendorong stabilitas kompetitif apabila perusahaan-

perusahaan saingan membelanjakan persentase dari penjualan yang kurang lebih 

sama untuk promosi. Metode persentase penjualan ini kurang mempunyai 

landasan pemikiran yang baik. Penalarannya berbentuk lingkaran : Metode itu 

memandang penjualan sebagai penentu promosi, bukan sebagai hasil promosi oleh 

karena itu anggaran ditetapkan berdasarkan dana yang tersedia, bukan 

berdasarkan peluang pasar. 
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3. Metode Keseimbangan Persaingan  

Beberapa perusahaan menetapkan anggaran promosi mereka untuk 

mencapai keseimbangan pangsa suara promosi dengan para pesaing mereka. 

Metode ini menetapkan biaya promosi sesuai dengan pengeluaran pesaingnya. 

Ada dua argumennya dalam metode ini, Pertama, pengeluaran pesaing merupakan 

yang kolektif dari suatu industri. Dan dengan mempertahankan kesamaan antar 

pesaing, perang promosi akan diletakkan. 

Kedua, argumen tersebut tidak meyakinkan. Tidak ada dasar yang bisa 

meyakinkan bahwa pesaing lebih tahu mengenai apa yang harus dilakukan oleh 

perusahaan untuk mempromosikan produknya. Reputasi, sumber daya, peluang, 

dan tujuan tiap perusahaan sangat berbeda sehingga biaya promosi mereka hampir 

tidak bisa dibuktikan bahwa biaya promosi yang ditetapkan berdasarkan kemasan 

antar pesaing itu tidak akan mendorong pecahnya perang promosi. 

4. Metode Tujuan dan Tugas 

Metode ini meminta pemasar untuk mengembangkan anggaran promosi 

dengan mendefinisikan tujuan spesifik, menentukan tugas-tugas yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan memperkirakan biaya untuk 

melaksanakan tugas-tugas tersebut. Jumlah biaya-biaya tersebut merupakan 

anggaran promosi yang diusulkan.  

Uraian diatas memberikan gambaran tentang metode apa yang dipakai 

oleh perusahaan untuk menentukan anggaran promosinya, tentu saja dalam 

menentukan anggaran promosinya dan menentukan metode yang akan digunakan, 

bergantung pada keadaan dan kemampuan perusahaan.  
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2.6.  Bauran Promosi   

Kotler dan Armstrong (2006: 401) menjelaskan bauran komunikasi 
pemasaran (marketing communication mix), yang juga disebut sebagai bauran 
promosi (promotion mix) total sebuah perusahaan terdiri dari paduan khusus 
pemasangan iklan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, 
dan alat-alat pemasaran langsung yang digunakan oleh perusahaan untuk 
mencapai tujuan-tujuan pemasangan iklan dan pemasaran.  

Menurut Lamb, Hair, Mc-Daniel (2001), bauran promosi yang dipilih oleh 

suatu perusahaan bagi suatu produk atau jasa tergantung pada beberapa faktor: 

sifat produk, tahapan dalam daur hidup produk, karakteristik target pasar, jenis 

keputusan pembelian, tersedianya dana untuk promosi dan menggunakan baik 

strategi mendorong (push) maupun menarik (pull).  

Kotler dalam Alexander Sindoro (2000) mengemukakan berbagai faktor 

dalam menentukan bauran promosi, yaitu: 

1. Tipe produk atau pasar 
a. Perusahaan barang konsumen, biasanya mengalokasikan lebih banyak 

dana untuk iklan, menyusun promosi penjualan, penjualan perorangan dan 
kemudian hubungan masyarakat. 

b. Perusahaan barang industri, menyediakan dana lebih banyak untuk 
penjualan perorangan diikuti dengan promosi penjualan, iklan dan 
hubungan masyarakat. 

2. Strategi dorong atau tarik. 
a. Strategi dorong (Push Strategy); merupakan strategi promosi yang 

menggunakan tenaga penjual dan promosi perdagangan untuk 
mendorong produk lewat saluran distribusi. Produsen mempromosikan 

produk kepada pedagang besar, pedagang besar kepada pengecer, dan 
pengecer mempromosikannya kepada konsumen. 

b. Strategi tarik (Pull Strategy); merupakan strategi promosi yang 
menggunakan banyak biaya untuk periklanan dan promosi konsumen demi 
memupuk permintaan konsumen. Apabila strategi tarik berhasil konsumen 
akan mencari produk dari pengecer, pengecer akan mencari dari pedagang 
besar dan pedagang besar akan mencari dari produsen. 

3. Kesiapan Pembeli. 
Pengaruh dari alat promosi itu bervariasi untuk tahap kesiapan pembeli yang 
berbeda. Iklan dan hubungan masyarakat, memegang peran utama dalam tahap 
kesadaran dan pengetahuan.  
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4. Daur Hidup Produk. 
a. Tahap perkenalan, iklan dan hubungan masyarakat baik untuk 

menghasilkan kesadaran tinggi, dan promosi penjualan bermanfaat untuk 
mempromosikan penjualan awal. Penjualan perorangan harus dipakai agar 
pedagang mampu menjual produk tersebut. 

b. Tahap pertumbuhan, semua kiat itu dapat diperlambat karena permintaan 
memiliki momentumnya sendiri lewat pembicaraan dari mulut kemulut. 

c. Tahap kemapanan (dewasa), promosi penjualan, periklanan dan penjualan 
perorangan semua bertambah penting, secara berurutan. 

d.  Tahap kemunduran, promosi penjualan berlangsung kuat, iklan dan 
publisitas dikurangi, dan tenaga penjualan hanya memberi perhatian 
minimal pada produk itu.  

Meskipun secara umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang 

sama, namun masing-masing bentuk promosi tersebut dapat dibedakan berdasa 

rkan tugas-tugas khususnya. Untuk mencapai tujuan dari promosi, maka 

penerapan bauran promosi harus secara optimal dan efektif. 

2.7. Unsur-Unsur Bauran Promosi 
2.7.1. Periklanan  
2.7.1.1.Pengertian Periklanan  

Pengertian periklanan secara umum adalah program yang membuat produk 

suatu perusahaan dikenal oleh masyarakat dan sebuah alat yang digunakan untuk 

mempromosikan penjualan. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2006: 401) periklanan (advertising) 

adalah setiap bentuk presentasi dan promosi non-personal yang memerlukan biaya 

tentang gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. Periklanan merupakan 

salah satu kegiatan promosi yang banyak dilakukan oleh perusahaan maupun 

perorangan, yang dapat menjangkau pembeli yang secara geografis tersebar 

dengan biaya yang rendah, dan pemasangan iklan memungkinkan penjual 

mengulangi pesan beberapa kali.   
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2.7.1.2. Karakteristik Periklanan  

Tjiptono (2002: 226) mengemukakan bahwa iklan memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut: 

1. Public Presentation 
Iklan memungkinkan setiap orang menerima pesan yang sama tentang produk 
yang diiklankan. 

2. Pervasiveness 
Pesan iklan yang sama dapat diulang-ulang untuk memantapkan penerimaan 
informasi. 

3. Amplified Expressiveness 
Iklan mampu mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui gambar dan 
suara untuk menggugah dan mempengaruhi pesan khalayak. 

4. Impersonality 
Iklan tidak bersifat memaksa khalayak untuk memperhatikan dan 
menaggapinya, karena merupakan komunikasi yang monolog (satu arah). 

2.7.1.3. Tujuan Periklanan  

Swastha (2002:223) menjelaskan tujuan periklanan yang terutama adalah 

menjual atau meningkatkan penjualan barang dan jasa, adapun tujuan-tujuan lain 

dari periklanan adalah: 

a. Mendukung program personal selling dan kegiatan promosi yang lain. 
b. Mencapai orang-orang yang tidak dapat dicapai salesman dalam waktu 

tertentu. 
c. Mengadakan hubungan dengan para penyalur, misalnya dengan 

mencantumkan nama dan alamatnya. 
d. Memasuki daerah pemasaran baru atau menarik langganan baru. 

2.7.1.4. Fungsi Periklanan  

Fungsi dari periklanan adalah: 

1. Memberikan informasi 

Iklan dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan produk yang ditawarkan oleh pihak perusahaan, 

baik itu mengenai manfaat, harga, dan tempat serta keuntungan-keuntungan 

yang bisa konsumen dapatkan dari produk tersebut, sehingga konsumen 

diharapkan akan melakukan tindakan pembelian. 
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2. Membujuk atau mempengaruhi 

Periklanan tidak hanya memberitakan saja mengenai suatu produk tetapi juga 

bersifat membujuk terutama pada pembeli potensial, dengan menyatakan 

bahwa produk yang ditawarkan memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan 

dengan sejumlah produk lain yang ada dipasar. 

3. Menciptakan kesan 

Melalui perantaraan sebuah iklan seseorang dapat memiliki kesan khusus 

tentang apa saja yang diperlihatkan pada iklan tersebut. Dalam hal ini 

periklanan selalu berusaha menciptakan sebaik-baik ilustrasi dengan 

menggunakan warna, bentuk dan susunan yang menarik. 

4. Memuaskan keinginan  

Dengan memberikan suatu informasi tentang produk kepada pihak masyarakat 

pada umumnya dan konsumen potensial pada khususnya maka diharapkan 

mereka akan mengenal produk secara baik, sehingga mereka memiliki 

keyakinan bahwa produk tersebut mampu memenuhi kebutuhan atau 

keinginan mereka secara memuaskan. 

5. Sebagai alat komunikasi 

Periklanan adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan secara dua arah antara 

panjual dan pembeli, dengan demikian keinginan mereka dapat terpenuhi 

secara efektif serta efisien. Dalam hal ini komunikasi dapat menunjukkan cara 

untuk mengadakan pertukaran yang saling memberikan kemungkinan kepada 

pihak lain untuk menghubungi pihak yang bersangkutan, sehingga akan terjadi 

saling komunikasi antara kedua belah pihak.  
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2.7.1.5. Kekurangan dari Pemasangan Iklan 

Menurut Tjiptono (2002:223) pemasangan iklan memiliki banyak 

kekurangan.  

Meskipun pemasangan iklan dapat menjangkau banyak orang dengan cepat, 
pemasangan iklan sifatnya impersonal dan tidak dapat secara langsung sepersuasif 
seperti tenaga penjualan perusahaan. Untuk sebagian besar bagian, pemasangan 
iklan hanya dapat menjalankan komunikasi satu arah dengan khalayak, dan 
khalayak tidak merasa bahwa mereka harus memperhatikan atau memberi 
tanggapan. Selain itu, pemasangan iklan dapat sangat mahal. Meskipun beberapa 
bentuk pemasangan iklan, seperti koran dan radio, dapat dilakukan dengan 
anggaran yang kecil, bentuk-bentuk lain, seperti pemasangan iklan dijaringan 
televisi, memerlukan anggaran yang sangat besar. Periklanan dapat dilakukan 
melalui beberapa cara diantaranya adalah melalui surat kabar, majalah, radio, 
televisi, pos langsung, dan lain-lain . 

2.7.2. Promosi Penjualan  
2.7.2.1. Pengertian Promosi Penjualan (Salles Promotion) 

Menurut Tjiptono (2002:229) promosi penjualan merupakan bentuk 

persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk 

merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang 

yang dibeli pelanggan. Sedangkan menurut Kotler (2005:660) promosi penjualan 

terdiri dari insentif-insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau 

penjualan produk dan jasa. Perbedaan pemasangan iklan, penjualan pribadi, dan 

promosi penjualan adalah, pemasangan iklan dan penjualan pribadi menawarkan 

alasan-alasan untuk membeli produk atau jasa tertentu, promosi penjualan 

menawarkan alasan-alasan untuk pembelian sekarang. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi penjualan 

dapat memberikan pengaruh terhadap daya beli konsumen dalam jangka pendek, 

sehingga dalam jangka panjang penggunaan promosi penjualan kurang optimal.   
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2.7.2.2. Karakteristik Promosi Penjualan  

a. Komunikasi  

Mereka mendapatkan perhatian dan biasanya memberi informasi yang 

memperkenalkan pembeli pada suatu produk.  

b. Insentif  

Cara ini memberikan beberapa konsesi, perangsang atau andil yang bernilai 

bagi pembeli. 

c. Undangan  

Cara ini mencakup undangan khusus untuk segera terlibat dalam transaksi. 

2.7.2.3. Alat-alat Promosi Penjualan  

Kotler (2005:662) mendefinisikan cara-cara yang digunakan oleh para 

pemasar dalam mencapai tujuan promosi penjualan, yaitu: 

a. Alat promosi konsumen   
Alat promosi konsumen utama mencakup contoh produk (sample), kupon, 
pengembalian uang tunai, kumpulan harga, bingkisan premium, pemasangan 
iklan khusus, penghargaan pelanggan (patronage rewards), pameran dan 
demonstrasi di titik pembelian, kontes, undian berhadiah (sweptakes), dan 
permainan. 

b. Alat promosi perdagangan  
Promosi perdagangan dapat membujuk perantara perdagangan supaya menjual 
merek, memberinya ruang di rak, mempromosikannya dalam pemasangan 
iklan, pameran, diskon langsung, tunjangan, dan barang gratis. 

c. Alat promosi bisnis  
Promosi bisnis digunakan untuk menghasilkan pelopor bisnis (business leads), 
mendorong pembelian, memberi penghargaan kepada pelanggan, dan 
memotivasi tenaga penjualan. Alat promosi bisnis utama yaitu konvensi dan 
pameran dagang serta kontes penjulan. 

2.7.2.4. Tujuan Promosi Penjualan 

Tujuan dari promosi penjulan sangat beragam, Tjiptono (2002:229) 

menjabarkan tujuan promosi penjualan sebagai berikut: 

1. Mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba produk baru 
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2. Mendorong pelanggan membeli lebih banyak  
3. Menyerang aktivitas promosi pesaing 
4. Meningkatkan impulse buying (pembelian tanpa rencana sebelumnya), atau 

mengupayakan kerja sama yang lebih erat dengan pengecer. 

2.7.2.5. Manfaat Promosi Penjualan 

Hasil-hasil yang diharapkan dengan menggunakan media promosi 

penjualan sebagai media promosi antara lain : 

a. Promosi penjualan mengahasilkan tanggapan penjualan yang lebih cepat dan 

lebih terukur daripada iklan. 

b. Promosi penjualan cenderung tidak menghasilkan pembeli baru yang 

berjangka panjang dalam pasar mapan karena promosi penjualan terutama 

menarik konsumen yang menyukai transaksi cepat dan murah yang akan 

berganti ke merek lain yang sedang melakukan promosi penjualan. 

c. Pembeli merek yang setia cenderung tidak menggantikan pola pembelian 

mereka sebagai akibat dari persaingan promosi.  

2.7.3. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

2.7.3.1. Pengertian Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Pengertian penjualan personal menurut Kotler dan Armstrong (2006:457): 
penjualan personal adalah komponen antar pribadi (interpersonal arm) dari 
bauran promosi, yang berupa komunikasi dua arah dan bersifat pribadi antara 
personal dengan wiraniaga dan pelanggan-pelanggan individu, baik secara tatap 
muka (face to face), melalui telepon, melalui konferensi video, maupun dengan 
cara lainnya. 

Sedangkan Swastha (2002: 226) mendefinisikan penjualan personal 

(personal selling) sebagai interaksi antar individu, saling bertemu muka yang 

ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan 

hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Penjualan 

personal lebih efektif dibandingkan dengan pemasangan iklan, karena wiraniaga 

dapat mendekati pelanggan untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah-
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masalah yang dihadapi pelanggan serta dapat menyesuaikan tawaran 

pamasarannya agar sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing pelanggan 

dan dapat menegosiasikan syarat-syarat penjualan. 

2.7.3.2. Karakteristik Penjualan Pribadi 

Menurut Tjiptono (2002: 224), Personal Selling memiliki sifat-sifat antara 

lain: 

a. Personal confrontation, yaitu adanya hubungan yang hidup, langsung, dan 
interaktif antara dua orang atau lebih. 

b. Cultivation, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala macam 
hubungan, mulai dari sekedar hubungan jual beli sampai dengan suatu 
hubungan yang lebih akrab. 

c. Response, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk 
mendengar, memperhatikan, dan menanggapi. 

Oleh karena sifat-sifat tersebut maka metode penjualan pribadi ini 

mempunyai kelebihan antara lain operasinya lebih fleksibel karena penjual dapat 

mengamati reaksi pelanggan dan menyesuaikan pendekatannya, usaha yang sia-

sia dapat diminimalkan, pelanggan yang berminat biasanya langsung membeli, 

dan penjual dapat membina hubungan jangka panjang dengan pelangganya. 

Namun karena menggunakan armada penjual yang relatif  besar, maka metode ini 

biasanya mahal. Disamping itu, spesifikasi penjual yang diinginkan perusahaan 

mungkin sulit dicari. Meskipun demikian, personal selling tetaplah penting dan 

biasanya dipakai untuk mendukung metode promosi lainnya. 

2.7.3.3. Fungsi Penjualan Pribadi 

Aktivitas personal selling memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut: 

1. Prospecting, yaitu mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan mereka. 

2. Targeting, yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu penjual demi pembeli. 
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3. Communicating, yaitu memberi informasi mengenai produk perusahaan 

kepada pelanggan. 

4. Selling, yakni mendekati, mempresentasikan dan mendemonstrasikan, 

mengatasi penolakan, serta menjual produk kepada pelanggan. 

5. Servicing, yakni memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada pelanggan. 

6. Information gathering, yakni melakukan riset dan intelijen pasar. 

7. Allocating, yaitu menentukan pelanggan yang akan dituju. 

2.7.4. Hubungan Masyarakat (Public Relation) dan Publisitas (Publicity) 
2.7.4.1. Pengertian Hubungan Masyarakat (Public Relation) dan Publisitas 

(Publicity) 

Kotler dan Armstrong (2006:401) mendefinisikan hubungan masyarakat 
sebagai suatu cara membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan 
dengan memperoleh publisitas yang menguntungkan, membentuk citra korporasi 
yang bagus, dan menangani atau menghilangkan rumor, cerita, dan peristiwa yang 
tidak menguntungkan.   

Sedangkan menurut Swasta (2001:273) hubungan masyarakat dapat 
didefinisikan sebagai fungsi manajemen yang memberikan penilaian tentang sikap 
masyarakat, identitas kebijaksanaan dan prosedur dari individu atau organisasi 
dengan keinginan masyarakat, dan melakukan program tindakan untuk 
mendapatkan pengertian serta pengakuan masyarakat, sedangkan publisitas adalah 
sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang 
disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya, atau tanpa 
pengawasan dari sponsor. 

2.7.4.2. Alat-alat Hubungan Masyarakat (Public Relation) dan Publisitas 
(Publicity) 

Kotler dan Armstrong (2006:449) menjelaskan cara atau alat yang biasa 

digunakan para pemasar melalui hubungan masyarakat diantaranya adalah: 

a. Berita (news) yang menguntungkan tentang perusahaan. 
b. Pidato (speeches), yaitu menjawab pertanyaan dari media atau memberi 

sambutan pada asosiasiperdagangan serta rapat penjualan. 
c. Kegiatan khusus (special event), yang berkisar mulai dari konferensi pers, tur 

pers, peresmian besar (grand opening),pameran bunga api, presentasi 
multimedia, dan pertunjukan spektakuler yang dipenuhi bintang atau program-
program pendidikan yang dirancang untuk menjangkau dan menarik perhatian 
publik sasaran serta dapat menciptakan publisitas produk dan perusahaan. 
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d. Materi tertulis (written materials)untuk menjangkau dan mempengaruhi pasar 
sasaran, yang mencakuplaporan tahunan, brosur, artikel, newsletter, dan 
majalah perusahaan. 

e. Materi audiovisual, seperti film, program slide dan suara, kaset video dan 
audio. 

f. Materi identitas korporasi, seperti logo, alat tulis, brosur, tanda, formmulir 
bisnis, kartu nama, bangunan, seragam, serta mobil dan truk perusahaan. 

g. Kegiatan layanan publik dengan menyumbangkan uang dan waktu. 

2.8. Intensitas Bauran Promosi  

Pengertian intensitas bauran promosi menurut Kotler (2005: 669) adalah 

jumlah pengulangan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan kepada 

konsumen melalui media-media promosi yang ada dalam jangka waktu tertentu.    

Media-media promosi yang dimaksudkan adalah periklanan, promosi 

penjualan, personal selling, dan public relation. Intensitas bauran promosi ini 

merupakan salah satu kebijakan perusahaan dalam melakukan promosi yang 

menggambarkan frekuensi promosi yang dilakukan oleh perusahaan dalam jangka 

waktu tertentu. Hal ini tidak sama dari waktu ke waktu, disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kemampuan perusahaan dalam penetapan intensitas bauran 

promosi yang tepat diharapkan dapat membawa perusahaan kepada tujuannya 

yaitu volume penjualan yang besar.  

2.9. Penjualan  
2.9.1.  Pengertian Penjualan  

Dalam pengertian sehari-hari, penjualan sering dikacaukan dengan istilah 

pemasaran. Penjualan mempunyai arti dan ruang lingkup yang lebih sempit 

dibandingkan dengan pemasaran.  

Hasan (2002:212) mendefinisikan penjualan sebagai pemberian sesuatu 
(barang atau jasa) dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti 
uang dari pihak tersebut, pihak yang memberi disebut sebagai penjual dan pihak 
yang menerima disebut sebagai pembeli. Jadi, penjualan hanya meliputi 
pemindahan hak atas sesuatu produk dari penjual kepda pembeli. 
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Definisi lain dari penjualan adalah seperti yang dikemukakan oleh Swasta 

(2002:9) yaitu Penjualan adalah seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh 

penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan . 

2.9.2. Strategi Penjualan  

Strategi penjualan menurut Tjiptono (2002: 249) adalah memindahkan 

posisi calon pelanggan ke tahap pembelian (dalam proses pengambilan keputusan) 

melalui penjualan tatap muka.  

Strategi penjualan bukan hanya memindahkan posisi calon pelanggan ke 

tahap pembelian melalui penjualan tatap muka saja, namun juga melalui kegiatan 

promosi yang lain, seperti periklanan, promosi penjualan, penjualan personal, 

serta hubungan masyarakat. Sehingga diharapkan pelaksanaan bauran promosi 

dapat lebih efektif dan tercapainya tujuan perusahaan sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan. 

2.9.3. Tujuan Penjualan  

Tujuan penjualan menurut Tjiptono (2002:250). Pada umumnya 

dinyatakan dalam volume penjualan. Tujuan ini dapat dipecah berdasarkan 

penentuan apakah volume penjualan yang ingin dicapai itu berdasarkan 

perwilayah operasi juga biasanya dinyatakan dalam target gross margin, tingkat 

pengeluaran maksimum, atau pencapaian tujuan tertentu seperti merebut 

pelanggan pesaing. Jadi volume penjualan adalah banyaknya penjualan produk 

yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu.   
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2.9.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan   

Beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan menurut Hasan 

(2002:212) yaitu sebagai berikut: 

1. Kondisi dan kemampuan penjual  
Kondisi dan kemampuan penjual terdiri atas pemahaman atas beberapa 
masalah penting yang berkaitan dengan produk yang dijual, jumlah, dan sifat-
sifat dari tenaga penjual.  
Beberapa masalah yang harus dipahami oleh penjual adalah sebagai berikut: 
a. Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan 
b. Harga produk 
c. Syarat penjualan, seperti pembayaran, penghantaran, dan pelayanan purna 

jual. 
Jumlah dan sifat tenaga penjualan antara lain sebagai berikut: 
a. Mempunyai kepribadian yang menarik, sehat jasmani, dan jujur 
b. Sopan, pandai bergaul dan berbicara 
c. Mengetahui cara penjualan yang baik 

2.   Kondisi pasar   
Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam 
penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya.  
Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah sebagai 
berikut: 

a. Jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, 
pasar pemerintah ataukah pasar internasional. 

b. Kelompok pembeli atau segmen pasarnya 
c. Daya belinya 
d. Frekuensi pembeliannya 
e. Keinginan dan kebutuhannya 

3.   Modal 
      Modal atau dana diperluakn dalam rangka untuk mengangkut barang  

dagangan di tempat lain, atau untuk memperbesar usahanya. 
4.   Kondisi organisasi perusahaan  
      Pada perusahaan yang besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh 

bagian tersendiri, yaitu bagian penjualan yang dipegang orang-orang tertentu/ 
ahli dibidang penjualan. Berbeda dengan perusahaan kecil dimana masalah 
penjualan ditangani oleh orang-orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lain. 
Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya relatif lebih sedikit.  

2.10. Hubungan Bauran Promosi dengan Volume Penjualan 

Kombinasi bauran promosi diharapkan akan mampu meningkatkan 

permintaan terhadap produk yang dipasarkan, dan akan meningkatkan volume 



47  

penjualan. Mc Carthy dan Perreault (2000: 636) mengemukakan bahwa ada 

hubungan positif antara promosi dengan volume penjualan sesuai dengan gambar 

dibawah ini. 

Gambar 2.3 
Hubungan Antara Bauran Promosi Dengan Peningkatan Penjualan   

Dari kurva tersebut terlihat bahwa perusahaan yang menggunakan promosi 

dalam memasarkan produknya terjadi kenaikan penjualan yang lebih 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan promosi. Namun harus 

dipertimbangkan bahwa dengan menggunakan promosi yang berlebihan akan 

mengakibatkan adanya penurunan penjualan. Jadi, dalam promosi pihak 

perusahaan harus menyesuaikan dengan tujuan diadakan promosi tersebut. Disisi 

lain perusahaan harus mempertimbangkan ataupun menyesuaikan dengan dana 

yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan promosi tersebut.  

Pengeluaran yang lebih besar dari pada penggunaan kegiatan promosi 

melalui berbagai media akan mengakibatkan penurunan penjualan. Pada dasarnya 

pengguanaan promosi yang tepat sangat dibutuhkan bagi perusahaan dengan tidak 

Amount spent of advertising 
(other promotion fixed) 

Total sales

 

little cost 

more 

sales 

Sumber: Mc. Charty dan Perreault, Basic Marketing: A Managerial Approach (2000: 
636) 
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mengabaikan variabel lain dalam bauran pemasaran, seperti variabel harga, 

saluran distribusi dan produk. 

2.11. Kerangka Pikir  

Dalam penelitian, kerangka pemikiran digunakan untuk menggambarkan 

secara tepat fenomena yang hendak diteliti.  

Gambar 2.4 
Kerangka Pikir Penelitian                 

Sumber: Data diolah 2009. 

Bauran  Promosi : 
1. Biaya Periklanan (X1) 
2. Biaya Promosi Penjualan (X2) 
3. Biaya Personal Selling (X3) 
4. Biaya Hubungan Masyarakat (X4) 

Analisis Kuantitatif: 
1. Uji Asumsi Klasik. 

 

Uji Normalitas 

 

Uji Multikolinearitas 

 

Uji Heteroskedastisitas 
2. Analisis Regresi Linear Berganda. 
3. Uji Hipotesis 

 

Uji F 

 

Uji t  

PT. Armada International Motor Surabaya 

Analisis Kualitatif 

Peningkatan Volume Penjualan (Y) 

Penelitian Terdahulu Landasan 
Teori 

Hasil 
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2.12. Model Hipotesis  

Gambar 2.5 

Model Hipotesis  

Keterangan:   

        : Pengaruh simultan    

        : Pengaruh parsial 

            : Pengaruh dominan     

 

Biaya 
Periklanan (X1) 

 

Biaya Promosi 
Penjualan (X2) 

Biaya Personal 
Selling (X3) 

Volume 
Penjualan (Y) 

Biaya Hubungan 
Masyarakat dan 
Publisitas (X4) 

Variabel Biaya 
Bauran Promosi (X) 
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2.13.  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan model hipotesis diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

1. Diduga ada pengaruh secara simultan dari variabel  biaya bauran promosi 

yang terdiri dari  biaya periklanan (X1), biaya promosi penjualan (X2), biaya 

personal selling (X3), biaya hubungan masyarakat dan publisitas (X4) terhadap 

volume penjualan (Y) mobil Daihatsu pada PT. Armada International Motor. 

2. Diduga ada pengaruh secara parsial dari variabel  biaya bauran promosi yang 

terdiri dari  biaya periklanan (X1), biaya promosi penjualan (X2), biaya 

personal selling (X3), biaya hubungan masyarakat dan publisitas (X4) terhadap 

volume penjualan (Y) mobil Daihatsu pada PT. Armada International Motor. 

3. Diduga variabel  biaya bauran promosi yang berpengaruh dominan terhadap 

volume penjualan mobil Daihatsu pada PT. Armada Intenational Motor 

Surabaya adalah variabel  biaya periklanan (X1). Alasan variabel biaya 

periklanan yang paling dominan, dikarenakan berdasarkan penelitian 

terdahulu dengan tema yang sama, yaitu bersangkutan dengan pengaruh biaya 

bauran promosi terhadap volume penjualan adalah variabel periklanan. Setelah 

peneliti melakukan wawancara/observasi langsung secara informal dengan 

pihak PT. Armada International Motor Surabaya, dapat dikatakan bahwa 

variabel biaya  periklanan mempengaruhi volume penjualan mobil Daihatsu di 

samping variabel-variabel lain yang juga mendukung.    
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

explanatory research. Sebagaimana yang dinyatakan Singarimbun (1995:4) 

bahwa explanatory research digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa.  

Penelitian explanatory research digunakan untuk menguji hipotesis 

tentang ada atau tidaknya pengaruh biaya bauran promosi terhadap volume 

penjualan mobil Daihatsu pada PT. Armada International Motor Surabaya.  

3.2. Lokasi dan Subjek Penelitian  

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai wilayah tempat keberadaan 

(letak secara geografis) dari sebuah subjek penelitian. Sedangkan subjek 

penelitian itu sendiri adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti dan jika 

kita bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang unit 

analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti 

(Arikunto, 2002:122).  

Berdasar pendapat Arikunto tersebut dan dengan mempertimbangkan sifat 

dari penelitian ini, maka subjek untuk penelitian ini bisa dikatakan sebagai tempat 

dimana diadakannya penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang 

dibutuhkan sebagai penguat dan sebagai bukti nyata penulisan untuk kemudian 

data tersebut dapat diteliti dan dianalisis. Sehingga, subjek penelitiannya  adalah 

PT. Armada International Motor Surabaya, yakni salah satu showroom dan dealer 

resmi mobil Daihatsu di Surabaya dengan lokasi di Jalan Raya Rungkut No.2 

Surabaya. 
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3.3. Objek Penelitian   

Objek penelitian merupakan variabel spesifik yang akan diteliti dalam 

sebuah subjek penelitian dan kemudian variabel- variabel ini akan memberikan 

data-data penelitian yang harus diolah. Dengan demikian, maka objek penelitian 

pada PT. Armada International Motor Surabaya ini adalah data tentang biaya-

biaya bauran promosi yang terdiri dari biaya periklanan, biaya promosi penjualan, 

biaya personal selling, biaya hubungan masyarakat dan publishitas serta data 

laporan penjualan; yang secara keseluruhan data ini disajikan dalam bentuk angka 

nominalnya (Rupiah). Semua data tersebut merupakan data selama 36 bulan, 

yakni mulai bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2008. Adapun semua 

bahan dan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini bersumber pada PT. 

Armada International Motor Surabaya yang berada di Jalan Raya Rungkut No.2 

Surabaya. 

3.4. Ruang Lingkup Penelitian  

Manfaat mengetahui ruang lingkup penelitian adalah agar peneliti dapat 

memfokuskan perhatian pada bidang penelitian yang ingin dibahas. Ruang 

lingkup pada penelitian ini difokuskan pada pengujian hubungan serta pengaruh 

dari penerapan biaya bauran promosi (yang meliputi biaya periklanan, promosi 

penjualan, penjualan personal, hubungan masyarakat dan publisitas) pada PT. 

Armada International Motor Surabaya terhadap peningkatan atau perubahan yang 

terjadi pada nilai penjualan mobil Daihatsu pada perusahaan tersebut.    
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3.5. Jenis dan Metode Pengumpulan Data  

Jenis dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

3.5.1. Jenis Data  

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas:  

1. Data Primer  

Menurut Umar (2007: 42), data primer merupakan data yang didapat dari 

sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara 

atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan 

perusahaan (Branch Manager) dan ADH (administration head) mencakup hal-

hal yang berkaitan dengan penelitian, misalnya kebijakan perusahaan dalam 

penggunaan alat promosi serta biaya promosi yang digunakan. 

2. Data Sekunder   

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya 

dalam bentuk tabel-tabel atau diagram- diagram. Data sekunder ini digunakan 

oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut (Umar, 2007: 42). Misalnya data 

mengenai tingkat penjualan dan biaya promosi yang dilakukan perusahaan. 

3.5.2. Metode Pengumpulan Data  

a. Wawancara   

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan 

tanya jawab secara langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan 

penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang sesuai. 
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b. Observasi  

Dalam observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

kejadian-kejadian yang ditemukan dilapangan. Yaitu dengan cara mengamati 

kegiatan promosi apa saja yang dilakukan oleh PT. Armada Intenational 

Motor Surabaya dalam mempromosikan mobil Daihatsu. 

c. Dokumentasi  

Berdasarkan pendapat Faesal (2001:212) metode dokumentasi yaitu suatu 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, laporan-

laporan atau catatan-catatan yang ada dalam perusahaan yang relevan dengan 

masalah penelitian berupa: 

1) Gambaran umum perusahaan yaitu berupa sejarah singkat perusahaan, 

tujuan perusahaan serta lokasi perusahaan. 

2) Data keuangan perusahaan yaitu berupa target penjualan dan realisasi 

penjualan serta biaya promosi yang digunakan. 

3) Data pemasaran, yaitu berupa daerah pemasaran, saluran distribusi serta 

media promosi yang digunakan. 

4) Sumber daya manusia yaitu berupa struktur organisasi perusahaan serta 

job deskripsi karyawan perusahaan. 

3.6. Variabel Penelitian 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh biaya bauran promosi 

terhadap volume penjualan pada PT. Armada International Motor Surabaya. 

Variabel penelitian ini meliputi variabel dependent dan variabel independent. 

Variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya 
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sedangkan variabel independent merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

dependent baik secara negatif maupun positif.  

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka dapat ditentukan 

variabel dalam penelitian ini, yaitu : 

1. variabel independent, yaitu variabel  biaya bauran promosi yang terdiri dari : 

biaya periklanan, biaya promosi penjualan, biaya penjualan pribadi, biaya 

hubungan masyarakat dan publisitas. 

2. variabel dependent yaitu volume penjualan. 

3.7. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel merupakan petunjuk mengenai variabel-

variabel yang akan diukur didalam memecahkan suatu masalah.  

Variabel yang akan diteliti tersebut terdiri dari: 

A. Variabel Bebas (X), yang merupakan  biaya penggunaan alat-alat promosi 

yang dilakukan oleh perusahaan, meliputi biaya periklanan (advertising), 

biaya penjualan pribadi (personal selling), biaya promosi penjualan (sales 

promotion), biaya hubungan masyarakat dan publisitas (public relation) yang 

biasa dikenal sebagai  biaya bauran promosi (promotion mix). Adapun definisi 

ketiga variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

a.  Biaya Periklanan (Advertising) 1X 

Periklanan secara operasional didefinisikan sebagai kegiatan bauran 

promosi yang mempengaruhi pasar, baik dalam bentuk lisan atau tulisan 

dan audio atau visual. Periklanan disini diidentifikasi dengan biaya 

promosi yang terkait dengan periklanan, meliputi pemasangan iklan pada 

media massa dan elektronik (iklan radio), pengadaan brosur, serta flyer 
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(selebaran) yang dikeluarkan oleh PT Armada International Motor 

Surabaya dihitung dalam kurun waktu selama 3 tahun, yang dinyatakan 

dalam notasi 1X . 

b.  Biaya Promosi Penjualan (Sales Promotion) 2X 

Promosi penjualan secara operasional didefinisikan sebagai bentuk 

persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang diberikan 

kepada konsumen yang bertujuan untuk mendorong lebih kuat respon dari 

pasar sasaran. Promosi penjualan disini diidentifikasi dengan biaya 

promosi yang terkait dengan promosi penjualan, meliputi kegiatan 

pameran dagang serta moving, dan souvenir, hadiah, diskon yang 

diberikan kepada konsumen oleh PT. Armada International Motor 

Surabaya dihitung selama 3 tahun yang dinyatakan dalam notasi  2X . 

c. Biaya Penjualan Personal (Personal Selling) 3X 

Secara operasional, penjualan pribadi didefinisikan sebagai interaksi 

langsung antara produsen dan konsumen, sehingga produsen dapat 

langsung mendapat tanggapan sebagai umpan balik tentang keinginan 

pembeli. Penjualan pribadi disini diidentifikasi dengan biaya promosi yang 

terkait dengan penjualan pribadi, meliputi presentasi penjualan, pertemuan 

penjualan, contoh produk (unit test drive) yang dikeluarkan PT. Armada 

Inernational Motor Surabaya dihitung dalam kurun waktu selama 3 tahun, 

yang dinyatakan dalam notasi 3X . 

d. Biaya Hubungan Masyarakat & Publisitas (Public Relation) X4  

Biaya hubungan masyarakat dan publisitas didefinisikan sebagai upaya 

komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi 
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persepsi, opini, keyakinan dan sikap berbagai kelompok terhadap 

perusahaan tersebut, serta aktifitas yang meliputi berbagai upaya untuk 

mempublikasikan produk-produk tertentu. Hubungan masyarakat disini 

diidentifikasikan dengan biaya promosi yang terkait dengan kegiatan 

hubungan masyarakat dan publisitas yang dikeluarkan PT. Armada 

International Motor Surabaya dihitung dalam kurun waktu selama 3 tahun, 

yang dinyatakan dalam notasi X4.  

B. Variabel Terikat (Y), Merupakan penjualan yang telah dicapai perusahaan 

dalam kurun waktu 3 tahun yang dinyatakan dalam satuan rupiah. 

3.8. Metode Analisis Data  

Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka data-data 

tersebut akan diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:  

3.8.1. Analisis Data Kualitatif 

Analisa data kualitatif, merupakan suatu analisis terhadap data yang 

berupa informasi, uraian dalam bentuk kalimat yang kemudian dikaitkan dengan 

data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau 

sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang sudah ada. Jadi, bentuk analisis 

ini merupakan penjelasan- penjelasan dan bukan berupa angka-angka statistik atau 

bentuk angka lainnya. 

3.8.2. Analisa Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif, merupakan proses analisis data menggunakan 

metode perhitungan statistik dengan menggunakan metode analisis regresi linear 

berganda dan pengujian asumsi klasik (dengan uji normalitas, uji non-

multikolinearitas, uji non-heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi,). 
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3.9. Metode Perhitungan yang Dipergunakan 
3.9.1. Uji Asumsi Klasik  

Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 

statistik parametrik yang harus dipenuhi untuk mendapatkan model regresi yang 

baik adalah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Menurut Santoso (2000:212). Model regresi yang baik adalah distribusi 

data normal atau mendekati normal. 

Dasar pengambilan keputusan: 

 

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 

Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/ atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan liner yang sempurna atau 

pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari regresi. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dalam 

penelitian ini dengan menggunakan Tolerance and Variance Inflation Factor 

(VIF). Rule of Thumb digunakan sebagai pedoman jika VIF dari suatu variabel 

melebihi 10, dimana hal ini terjadi ketika nilai R2 melebihi 0,90 maka suatu 

variabel dikatakan berkorelasi sangat tinggi (Santoso, 2000:103). Besarnya 

VIF dirumuskan sebagai berikut : 

VIF = 
xtR 21(

1
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Santoso (2000:208) jika varians residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Dan jika varians 

berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heterokedastisitas. Dasar pengambilan keputusan, jika pada pola 

tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit),maka telah 

terjadi heterokedastisitas. Dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.9.2. Analisa Regresi Linear Berganda 

Menurut Riduwan (2005:155) analisis regresi linear berganda adalah salah 

satu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap 

variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau 

hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. 

Rumus yang digunakan dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.   

    Y= a+b 1 . X 1 + b 2 . X 2 + b 3 .X 3 +b4.X4+ e  

Dimana :  

Y  = Volume Penjualan  

a  = Konstanta  

b1 ...b 3 = Koefisien variabel bebas (X1 ...X 3 )  

e  = Standart error  

X1 = Biaya periklanan   

X 2 = Biaya promosi penjualan  
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X 3 = Biaya personal selling  

X4 = Biaya hubungan masyarakat dan publisitas. 

3.9.3. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi berganda (R2) dapat digunakan untuk mengetahui 

besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas (X1, X2, X3, 

dan X4) terhadap variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel 

bebas (X) yang tidak dimasukkan ke dalam model. Model dianggap baik apabila 

koefisien determinasi sama dengan satu atau mendekati satu (Gujarati, 2001:46).  

Koefisien determinasi (R2) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi  (r) 

yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi sumbangan variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Batas nilai R2 adalah 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi 

nilai R2 maka semakin baik hasil regresinya.   

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak perduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai 

Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan 

kedalam model (Ghozali, 2006: 83). 

3.10.  Pengujian Hipotesis 
3.10.1.  Pengujian secara Simultan (Uji F) 

Uji F  digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen 

secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Rumus uji simultan menurut 

Rangkuti (2002: 165), sebagai berikut: 
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Dimana :   

F = Rasio  

R 2 = Koefisien determinasi  

n = Jumlah sampel  

k = Jumlah variabel bebas  

Kriteria pengambilan keputusan: 

a. Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima  

Artinya variabel biaya periklanan (X1), biaya promosi penjualan (X2), biaya 

personal selling (X3), biaya hubungan masyarakat dan pulisitas (X4) secara 

simultan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volume 

penjualan. 

b. Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.  

Artinya variabel biaya periklanan (X1), biaya promosi penjualan (X2), biaya 

personal selling (X3), biaya hubungan masyarakat dan publisitas (X4) secara 

simultan tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volume 

penjualan. 

3.10.2. Pengujian secara Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara parsial 

dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Uji t juga 

dapat digunakan untuk menguji variabel bebas mana yang paling dominan 

mempengaruhi variabel terikat. Uji t dengan rumus Rangkuti (2002:166). 

t hitung 
Sb

b
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Dimana : 

t hitung = Hasil pengujian 

b  = Koefisien regresi parsial 

Sb  = Standar error b 

Kriteria pengambilan keputusan: 

a. Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima  

Artinya variabel biaya periklanan (X1), biaya promosi penjualan (X2), biaya 

personal selling (X3), biaya hubungan masyarakat dan publisitas (X4) secara 

parsial dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volume 

penjualan. 

b. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha diterima  

Artinya variabel biaya periklanan (X1), biaya promosi penjualan (X2),  biaya 

personal selling (X3), biaya hubungan masyarakat dan publisitas (X4)  secara 

parsial tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volume 

penjualan. 

3.10.3. Penentuan Variabel Bebas yang Berpengaruh Dominan Terhadap 

Variabel Terikat  

Standardized Coefficients Beta digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas (X) mana yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel 

terikat (Y). Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien regresi (b), dimana 

variabel bebas yang mempunyai koefisien regresi terbesar akan mempunyai 

pengaruh yang dominan.     
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1. Gambaran Umum Perusahaan  
4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan  

PT. Armada International Motor berkantor pusat di kota Magelang, Jawa 

Tengah dan didirikan pada tanggal 28 Maret 1991 oleh bapak Liem Wan King. 

PT. Armada International Motor saat ini telah memiliki empat kantor cabang yang 

salah satunya berada di Surabaya  yang dipimpin oleh seorang kepala cabang.  

PT. Armada International Motor adalah suatu perusahaan dagang yang 

bergerak dalam bidang otomotif, khususnya penjualan mobil Daihatsu. 

Perusahaan ini mengkhususkan pada pelayanan jual beli mobil baru dan tidak 

melayani pembelian mobil bekas ataupun tukar tambah. Dimana penjualan 

dikonsentrasikan pada penjualan secara tunai atau kredit.  

Persediaan atas kendaraan/ mobil dikirim oleh kantor pusat berdasarkan 

pesanan dari kantor cabang, dan kantor cabang hanya tinggal melakukan 

penjualan.   

4.1.2. Lokasi Perusahaan  

Lokasi suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan. Penentuan lokasi yang tepat dan strategis yang sesuai dengan 

orientasi perusahaan akan sangat berpengaruh bagi tercapainya tujuan perusahaan 

untuk masa yang akan datang.  

Saat ini PT. Armada International Motor  cabang Surabaya berkedudukan 

di Jl. Raya Rungkut no.2 Surabaya. Dalam pemilihan lokasi ini PT. Armada 

International Motor mempertimbangkan beberapa alasan, antara lain:   
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a. Dipandang dari segi teknis 

Lokasi perusahaan yang berada diwilayah Surabaya Timur khususnya daerah 

Rungkut yang terkenal sebagai pusat perindustrian dan pertokoan di Surabaya 

dinilai oleh perusahaan sebagai lokasi yang sangat strategis untuk jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

b. Dipandang dari segi market share (pangsa pasar) 

Lokasi tersebut memungkinkan perusahaan dengan mudah memperluas 

wilayah pemasaran mobil Daihatsu untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. 

4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan  

Struktur organisasi suatu perusahaan dibentuk atau disusun dengan tujuan 

untuk mempermudah adanya koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Untuk itu 

perlu pendelegasian wewenang dalam suatu organisasi. Struktur organisasi PT. 

Armada International Motor berbentuk lini atau garis, yang berarti bahwa rantai 

perintah adalah jelas mengalir ke bawah melalui tingkatan-tingkatan manajerial. 

Setiap orang mempunyai hubungan pelaporan hanya dengan satu atasan sehingga 

ada kesatuan perintah.  

Adapun struktur organisasi PT. Armada International Motor dapat dilihat 

pada gambar berikut ini: 
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Gambar 4.1   

Struktur Organisasi PT. Armada Internationmal Motor (Head Office)               

Director

 

Marketing Director Adm & Fin Director 

Opr. Manager 
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Sumber: PT. Armada International Motor Surabaya 
2009 
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4.1.4. Job Deskripsi  

Berikut ini job deskripsi dari masing-masing karyawan pada PT.Armada 

International Motor Surabaya yang akan dijelaskan sesuai urutan gambar dalam 

bagan struktur organisasi:  

Branch Manager 

Atasan Langsung : Operational Manager 

Uraian Tugas  :  

1. Melakukan perencanaan dan pengendalian mengenai kebijakan strategis 

perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan target 

yang ditetapkan perusahaan. 

2. Membuat peraturan kepegawaian serta ketentuan kerja operasional (sistem dan 

prosedur) yang disusun untuk menjamin kelancaran, kejelasan, keteraturan 

kerja, dan keterbukaan diantara semua karyawan. 

3. Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan dan melaporkan kepada Direktur 

dan Manajer Operasional mengenai hasil operasi perusahaan dengan 

menitikberatkan laporan tersebut pada hal-hal penting. 

4. Mengkoordinir, memotivasi, mengarahkan, dan mengontrol pelaksanaan 

kegiatan bawahan sesuai dengan program yang telah dibuat agar target yang 

telah ditetapkan dapat tercapai. 

5. Meminta pertanggung jawaban departemen-departemen yang dibawahinya 

secara periodik. 

6. Melakukan pengadaan tenaga kerja dengan persetujuan direktur.   
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Sales Manager 

Atasan langsung : Branch Manager 

Bawahan Langsung : Sales Supervisor, CRO 

Uraian Tugas  :  

1. Mengkoordinir, memotivasi, mengarahkan dan mengontrol seluruh fungsi 

pemasaran perusahaan. 

2. Menyusun strategi pemasaran jangka pendek maupun jangka panjang dan 

rencana arah pengembangan pasar dan pemasaran perusahaan baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

3. Menyetujui dan mempertanggung jawabkan hasil penjualan, terutama 

mengenai penentuan harga jual dan term of payment. 

4. Menandatangani Bukti Penerimaan Mobil (BPM) yang dibuat administrasi 

penjualan. 

5. Mengetahui jumlah stock global perusahaan  yang ada setiap hari. 

Sales Supervisor 

Atasan Langsung : Sales Manager 

Bawahan Langsung : Sales Force dan Sales Counter 

Uraian Tugas  :  

1. Mengkoordinir, memotivasi dan mengarahkan, mengontrol Sales Force dan 

Sales Counter. 

2. Membuat analisis dan laporan omset penjualan berdasarkan masing-masing 

salesman mengenai jenis dan model kendaraan, daerah pemasaran dengan 

tujuan mengetahui pasar dan potensi pasar per daerah. 
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3. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan kegiatan 

penjualan yang belum dapat diselesaikan oleh salesman. 

4. Memberikan persetujuan harga sampai jumlah tertentu yang menjadi 

wewenangnya. 

Sales Force 

Atasan Langsung : Sales Supervisor 

Uraian Tugas  :  

1. Membuat Surat Pesanan Kendaraan (SPK) atas kendaraan yang dipilih oleh 

calon pelanggan untuk diajukan ke sales manager atau supervisor. 

2. Mewakili perusahaan dalam melakukan transaksi penjualan dengan 

pelanggan, dengan harga yang telah ditetapkan oleh marketing dan branch 

manager. 

3. Membantu melakukan riset pasar, mencari dan menjarin pelanggan potensial. 

4. Memberikan informasi terhadap bonafiditas pelanggan penjualan kredit. 

5. Membantu menyelesaikan masalah-masalah penagihan. 

Sales Counter 

Atasan Langsung : Sales  Supervisor  

Uraian Tugas  :  

1. Menyelesaikan masalah administrasi penjualan, seperti aplikasi kredit, 

bank,stock,dan lain-lain berkenaan dengan kegiatan penjualan. 

2. Mewakili perusahaan dalam melakukan transaksi penjualan dengan customer, 

dengan harga yang telah ditetapkan oleh marketing dan branch manager. 

3. Memberikan penjelasan teknis kepada customer serta melayani dan 

menyelesaikan keluhan customer. 
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4. Membuat Surat Pesanan Kendaraan (SPK) untuk diajukan ke marketing atau 

branch manager apabila disetujui, diteruskan ke administrasi penjualan. 

5. Membuat penawaran mobil lewat telepon. 

ADH (Administration Head) 

Atasan Langsung : Accounting dan Finance 

Bawahan Langsung : cashier, sales admin, accounting, GA staff 

Uraian Tugas  : 

1. Mengkoordinir, memotivasi, mengarahkan dan mengontrol seluruh fungsi 

keuangan dan akuntansi perusahaan. 

2. Membuat dan melaporkan laporan posisi keuangan perusahaan beserta analisis 

rasio keuangan dan mengadakan meeting review setiap bulan. 

3. Mengawasi piutang yang menunggak dan hutang yang jatuh tempo. 

4. Memberi otorisasi permintaan pengiriman barang yang selanjutnya digunakan 

sebagai dasar pembuatan deliveri order (DO). 

5. Ikut menandatangani bukti-bukti transaksi keuangan dari masing-masing 

bagian. 

Cashier 

Atasan Langsung : ADH 

Uraian Tugas  : 

1. Mengeluarkan uang tunai atas permintaan atau permohonan yang telah 

disetujui oleh Branch Manager. 

2. Menerima uang tunai, cek dan BG yang disetor kepadanya dan membuat 

Bukti Kas Masuk (BKM), serta laporan setoran harian. 
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3. Membuat laporan perincian keuangan berdasarkan bukti pengisian kas dan 

bukti kas keluar yang kemudian ditandatangani oleh Branch Manager 

selanjutnya ditembuskan kebagian accounting dan arsip. 

4. Bertanggung jawab penuh terhadap uang yang ada, apakah sudah sesuai 

dengan catatan perusahaan dan apabila terjadi selisih kurang, wajib mengganti 

selisih uang yang hilang. 

5. Membuat laporan perincian saldo kas dan bank secara harian mengeluarkan 

uang tunai atas permintaan atau permohonan yang telah disetujui oleh 

keuangan atau Finance & Accounting. 

Sales Administration 

Atasan Langsung : ADH 

Bawahan Langsung : P D I 

Uraian Tugas  :  

1. Membuat dan menandatangani BAPM (Beriata Acara Penerimaan Mobil) dan 

transaksi pembelian kendaraan. 

2. Membuat dan menandatangani faktur penjualan / sales order. 

3. Membuat dan memeriksa kembali dokumen pendukung transaksi penjualan, 

diverivikasi dan didistribusikan kepada accounting. 

4. Membuat DO untuk pengiriman ke customer atau ke cabang.. 

Accounting 

Atasan Langsung : ADH 

Uraian Tugas  :  

1. Mengecek kebenaran proses perhitungan, baik penjumlahan, pengurangan, 

perkalian maupun pembagian, yang terdapat pada pembukuan. 
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2. Memberi kode rekening pada bukti-bukti pembukuan yang hendak dibukukan. 

3. Menganalisis rasio-rasio keuangan perusahaan dan menyajikannya kepada 

Branch Manager dan Finance & Accounting dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. 

4. Menjaga kerahasiaan data-data akuntansi terhadap pihak-pihak yang tidak 

berkepentingan. 

5. Membuat rekap jurnal untuk masing-masing rekening setiap akhir bulan 

sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. 

6. Melakukan pengecekan silang hasil cetak komputer dengan buku bantu dan 

operasional. 

7. Menyajikan laporan keuangan dan melaporkan laporan keuangan kepada 

Branch Manager dan Finance & Accounting. 

GA Staff (Umum) 

Atasan Langsung : ADH 

Uraian Tugas  :  

1. Membantu manager dalam segala penyelesaian administrasi dan kegiatan yang 

berhubungan dengan manajemen personalia. 

2. Menyiapkan dan membuat surat-surat baik kepihak ekstern maupun intern 

perusahaan. 

3. Mengikuti perkembangan peraturan pemerintah, yang berhubungan dengan 

hukum maupun perjanjian yang berkaitan dengan usaha perusahaan serta 

memberikan input pada pihak manajemen. 

4. Memonitor segala bentuk perjanjian dengan membuat catatan data-data dan 

menyimpan dalam file secara rapi dan teratur (SIUP, HO, NPWP, AKTE, dll). 
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5. Menyampaikan dan menjelaskan kebijakan-kebijakan baru manajemen kepada 

semua karyawannya. 

6. Membuat rekapitulasi absensi karyawan. 

P D I (Delivery) 

Atasan Langsung : Sales Administration 

Uraian Tugas  :  

1. Mengecek semua unit baru, baik yang baru datang ke show room maupun 

yang akan dikirim ke customer. 

2. Melaporkan dengan segera bila ada kekurangan unit. 

3. Membuat DO pengiriman dan kemudian menyampaikan DO dan BAPM ke 

sales administration. 

4. Melakukan klaim bila unit yang diterima tidak sesuai dan tidak cocok ataupun 

cacat. 

5. Membuat BAPM atas mobil yang diterima. 

6. Membuat laporan mutasi (keluar-masuk) mobil. 

7. Menyiapkan dan mengatur jadwal pengiriman mobil ke customer atau 

kecabang. 

4.1.5. Aktivitas Perusahaan  

Kegiatan usaha pada PT. Armada International Motor adalah melakukan 

penjualan atas kendaraan roda empat yaitu mobil Daihatsu, adapun jenis-jenis 

mobil yang diperdagangkan adalah Daihatsu xenia, terios, grand max minibus, 

grand max pick up, dan sirion dengan spesifikasi teknis produk sebagai berikut:    
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Tabel 4.1 
Spesifikasi Teknis Daihatsu Xenia  

Mi Li Xi 
DIMENSI   
Panjang keseluruhan (mm) 4120 

1630 
1685 
2655 

Lebar keseluruhan (mm) 
Tinggi keseluruhan (mm) 
Jarak sumbu roda (mm) 
Jarak pijak roda depan (mm) 1415 

1425 
1405 

Jarak pijak roda belakang (mm) 1415 
Tinggi dari tanah (mm) 190 
BERAT  
Berat kosong kendaraan (kg) 980 995 1030 
Berat total kendaraan (kg) 1540 1570 
KAPASITAS TEMPAT DUDUK 7 
PERFORMA  
Radius putaran minimum (m) 4,5 4,7 
MESIN  
Tipe EJ-VE DOHC VVT-i 

989 
3 

12 
72,0 x 81,0 
63/ 5600 
9,2/ 3600 

K3-VE DOHC VVT-i 
Kapasitas silinder (cc) 1298 
Jumlah silinder 4 
Jumlah katup 16 
Diameter x langkah (mm) 72,0 x 79,7 
Tenaga maksimum (PS/ rpm) 92/ 6000 
Torsi maksimum (kg-m/ rpm) 12,2/ 4400 
Sistem bahan bakar Electronic Fuel Injection 

Bensin Tanpa Timbal 
45 

Bahan bakar 
Kapasitas tangki bahan bakar (liter) 
TRANSMISI  
Tipe  Manual, 5 kecepatan maju 
Perbandingan gigi I   : 3,769       IV : 1,000 

II  : 2,045       V  : 0,838 
III : 1,457       R  : 4,128 

I   : 3,769      IV : 1,000 
II  : 2,045      V  : 0,838 
III : 1,376     R  : 4,128 

Rasio gigi akhir 5,571 5,125 
SISTEM KEMUDI  
Tipe Rack & Pinion Rack & Pinion dengan Power 

Steering

 

REM   
Depan  Cakram 

Drum, leading & trailing 
Mekanis pada roda belakang 

Belakang 
Rem Parkir 
SUSPENSI  
Depan Mac Pherson strut dengan per 

keong 
Mac Pherson strut 

dengan per keong dan 
stabilizer 

Belakang 5-link, rigid- axle dengan per keong 
BAN 165/ 80 R13 185/ 70 R14 
Sumber : PT. Armada International Motor Surabaya 2009 
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Tabel  4.2 
Spesifikasi Teknis Daihatsu Terios  

TS TX M / T TX A/ T 
DIMENSI   
Panjang keseluruhan (mm) 4370 4405 
Lebar keseluruhan (mm) 1695 
Tinggi keseluruhan (mm) 1695 1740 
Jarak sumbu roda (mm) 2685 
Jarak pijak roda depan (mm) 1445 
Jarak pijak roda belakang (mm) 1460 
Tinggi dari tanah (mm) 200 
BERAT  
Berat kosong kendaraan (kg) 1135 1165 1175 
Berat total kendaraan (kg) 1615 1625 
KAPASITAS TEMPAT DUDUK 7 
PERFORMA  
Radius putaran minimum (m) 5,2 
MESIN  
Tipe 3SZ- VE DOHC VVT-i Berpendingin air 
Kapasitas silinder (cc) 1495 
Jumlah silinder 4 silinder segaris 
Jumlah katup 16 
Diameter x langkah (mm) 72,0 x 91,8 
Tenaga maksimum (PS/ rpm) 109/ 6000 
Torsi maksimum (kg-m/ rpm) 14,4/ 4400 
Sistem bahan bakar Electronic Fuel Injection 
Bahan bakar Bensin Tanpa Timbal 
Kapasitas tangki bahan bakar (liter) 45 
TRANSMISI  
Tipe  Manual, 5 kecepatan maju Automatic, 4 

kecepatan maju 
Perbandingan gigi I   : 3.769      II: 2.045              III: 1.376 

IV: 1.000      V: 0.838    Mundur : 4.128  
I :  2.731 II: 1.526   
III: 1.000  IV: 0.696  
Mundur : 2.290 

Rasio gigi akhir 5.571 5.857 
SISTEM KEMUDI  
Tipe Rack & Pinion dengan Power Steering 
REM   
Depan  Tipe Disc (cakram) dengan booster 
Belakang Tipe drums, leading & trailing 
Rem Parkir Mekanik pada roda belakang 
SUSPENSI  
Depan Tipe Mac Pherson strut, dengan per keong dan stabilizer 
Belakang 5-link, rigid- axle dengan per keong 
BAN 215/ 65 R16 

Sumber : PT. Armada International Motor Surabaya 2009  



75  

Tabel 4.3 
Spesifikasi Teknis Daihatsu Grand Max Minibus  

MINIBUS 

 
1.3 1.5 

DIMENSI   
Panjang keseluruhan (mm) 4045 
Lebar keseluruhan (mm) 1665 
Tinggi keseluruhan (mm) 1900 
Jarak sumbu roda (mm) 2650 
Jarak pijak roda depan (mm) 1460 
Jarak pijak roda belakang (mm) 1440 
Tinggi dari tanah (mm) 165 
BERAT  
Berat total kendaraan (kg) 1840 
KAPASITAS TEMPAT DUDUK 9 
PERFORMA  
Radius putaran minimum (m) 4,7 
MESIN  
Tipe K3-DE, DOHC Berpendingin 

air 
3SZ- VE, DOHC VVT-i 

Berpendingin air 
Kapasitas silinder (cc) 1298 1495 
Jumlah silinder 4 silinder segaris 
Jumlah katup 16 
Diameter x langkah (mm) 72,0 x 79,7 72,0 x 91,8 
Tenaga maksimum (PS/ rpm) 88/ 6000 97/ 6000 
Torsi maksimum (kg-m/ rpm) 11,7/ 4400 13,7/ 4400 
Sistem bahan bakar Fuel Injection 
Bahan bakar Bensin tanpa timbal 
Kapasitas tangki bahan bakar (liter) 43 
TRANSMISI  
Tipe  5- speed manual 
Perbandingan gigi I: 4,059    II: 2,390   III: 1,457 

IV: 1,000          V: 0,838  
Mundur: 4,128 

I: 3,769  II: 2,045  III: 1,376  
IV: 1,000         V: 0,838  
Mundur: 4,128 

Rasio gigi akhir 5,125 4,875 
SISTEM KEMUDI  
Tipe Rack & Pinion 
REM   
Depan  Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster 
Belakang Tipe drum, leading & trailing 
Rem Parkir Mekanik pada roda belakang 
SUSPENSI  
Depan Tipe Mac Pherson strut, dengn per keong 
Belakang 5- link, rigid 

 

axle dengan per keong 
BAN 165R 13-C 

Sumber : PT. Armada International Motor Surabaya 2009 
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Tabel 4.4 
Spesifikasi Teknis Daihatsu Grand Max Pick Up  

PICK UP BLIND VAN BOX 

 
1.3 1.5 1.3 1.3 1.5 

 
STD 3W STD 3W   

DIMENSI   
Panjang keseluruhan (mm) 4195 4045 4285 
Lebar keseluruhan (mm) 1665 1675 1665 1675 1665 1670 
Tinggi keseluruhan (mm) 1850 1890 1850 1890 1900 2070 
Jarak sumbu roda (mm) 2650 2650 2650 
Jarak pijak roda depan (mm) 1460 1460 1460 
Jarak pijak roda belakang (mm) 1440 1440 1440 
Tinggi dari tanah (mm) 175 165 175 
Bak / Box (bagian dalam)     
      Panjang   (mm) 2350 - 2370 
      Lebar       (mm) 1585 - 1550 
      Tinggi      (mm) 300 360 300 360 - 1285 
BERAT

  

Berat total kendaraan (kg) 1950 2100 2000 1950 2100 
KAPASITAS TEMPAT DUDUK 3 2 3 
PERFORMA  
Radius putaran minimum (m) 4,7 4,7 4,7 
MESIN  
Tipe K3-DE,DOHC 

Berpendingin Air 
3SZ-VE, DOHC 

VVTi Berpendingn 
Air 

K3-DE,DOHC 
Berpendingin Air 

K3-DE,DOHC 
Berpendingin Air 

3SZ-VE, DOHC 
VVTi Berpendingn 

Air 
Kapasitas silinder (cc) 1298 1495 1298 1298 1495 
Jumlah silinder 4 silinder segaris 4 silinder segaris 4 silinder segaris 
Jumlah katup 16 16 16 
Diameter x langkah (mm) 72,0 x 79,7 72,0 x 91,8 72,0 x 79,7 72,0 x 79,7 72,0 x 91,8 
Tenaga maksimum (PS/ rpm) 88/ 6000 97/ 6000 88/ 6000 88/ 6000 97/ 6000 
Torsi maksimum (kg-m/ rpm) 11,7/ 4400 13,7/ 4400 11,7/ 4400 11,7/ 4400 13,7/ 4400 
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Sistem bahan bakar Fuel Injection Fuel Injection

 
Fuel Injection

 
Bahan bakar Bensin Tanpa Timbal Bensin Tanpa Timbal Bensin Tanpa Timbal 
Kapasitas tangki bahan bakar (liter) 43 43 43 
TRANSMISI  
Tipe  5- speed manual 5- speed manual

 
5- speed manual

 
Perbandingan gigi I   :   4,059 

II  :   2,390 
III :   1,457 
IV :   1,000 
V  :   0,838 

Mundur : 4,128  

I   :   3,769 
II  :   2,045 
III :   1,376 
IV :   1,000 
V  :   0,838 

Mundur : 4,128  

I   :   4,059 
II  :   2,390 
III :   1,457 
IV :   1,000 
V  :   0,838 

Mundur : 4,128  

I   :   4,059 
II  :   2,390 
III :   1,457 
IV :   1,000 
V  :   0,838 

Mundur : 4,128  

I   :   3,769 
II  :   2,045 
III :   1,376 
IV :   1,000 
V  :   0,838 

Mundur : 4,128  

Rasio gigi akhir 5,125 5,125 5,125 
SISTEM KEMUDI  
Tipe Rack & Pinion Rack & Pinion Rack & Pinion Rack & Pinion 
REM   
Depan  Tipe disc (cakram berventilasi) dengan 

booster 
Tipe disc (cakram 

berventilasi) dengan 
booster

 

Tipe disc (cakram berventilasi) dengan 
booster 

Belakang Tipe drum, leading,& trailing Tipe drum, leading,& 
trailing

 

Tipe drum, leading,& trailing 

Rem Parkir Mekanik pada roda belakang Mekanik pada roda roda 
belakang 

Mekanik pada roda belakang 

SUSPENSI  
Depan Tipe Mac Pherson Strut, dengan per keong Tipe Mac Pherson strut, 

dengan per keong 
Tipe Mac Pherson Strut, dengan per keong 

Belakang Rigid-axle dengan per daun 5-link, rigid-axle dengan 
per keong 

Rigid-axle dengan per daun 

BAN 175R13-8PR 165R13-C 175R13-8PR 
Sumber : PT. Armada International Motor Surabaya 2009. 
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Tabel 4.5 
Spesifikasi Teknis Daihatsu Sirion  

Type M Type D 

 
1.3 M M/ T 1.3 M A/T 1.3 D M/ T 1.3 D A/ T 

DIMENSI   
Panjang keseluruhan (mm) 3720 3660 
Lebar keseluruhan (mm)       1665 
Tinggi keseluruhan (mm) 1585 1550 
Jarak sumbu roda (mm)       2440 
Jarak pijak roda depan (mm)       1455 
Jarak pijak roda belakang 
(mm) 

       1465 

Tinggi dari tanah (mm) 195 160 
BERAT  
Berat kosong kendaraan (kg) 950 965 930 945 
Berat total kendaraan (kg) 1340 1355 1320 1335 
KAPASITAS TEMPAT 
DUDUK 

5 

PERFORMA  
Radius putaran minimum (m) 4,7 
MESIN  
Tipe K3 - VE, DOHC VVT-i  
Kapasitas silinder (cc) 1,298 
Jumlah silinder 4 silinder segaris 
Jumlah katup 16 
Diameter x langkah (mm) 72,0 x 79,7 
Tenaga maksimum (PS/ rpm) 92 / 6000 
Torsi maksimum (kg-m/ rpm) 12,2 / 4400 
Sistem bahan bakar E F I ( Electronic Fuel Injection) 
Bahan bakar Bensin Tanpa Timbal 
Kapasitas tangki bahan bakar 
(liter) 

40 
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TRANSMISI  
Tipe  Manual 5 kecepatan maju Otomatis 4 kecepatan maju Manual 5 kecepatan maju Otomatis 4 kecepatan maju 

Perbandingan gigi I      : 3,182 
II     : 1,842 
III   : 1,250 
IV   : 0,865 
V    : 0,750 
R     : 3,134 

I       :        2,731 
II      :       1,526 
III    :        1,000 
IV    :        0,696 
V      :       0,750 
R      :       2,290 

I  :     3,182 
II:     1,842 
III:    1,250 
IV:    0,865 
V:     0,750 
R:     3,143 

I   :   2,731 
II  :  1,526 
III :  1,000 
IV :  0,696 
V   :  0,750 
R  :   2,290  

Rasio gigi akhir 4,267 4,032 4,267 4,032 
SISTEM KEMUDI  
Tipe Rack and Pinion, dengan Power Steering 
REM   
Depan  Cakram (Disc) berventilasi dengan booster 
Belakang Drums, Leading & Trailing 
Rem Parkir Mekanis pada rem belakang 
SUSPENSI  
Depan Mc Pherson struts dengan per keong dan stabilizer 
Belakang Torsion Beam dengan per keong 
BAN 195/ 50 R16 (Alloy) 175/ 65 R14 (Alloy) 

Sumber : PT. Armada International Motor Surabaya 2009. 
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Dalam hal pembelian unit kendaraan biasanya kepala cabang memesan 

langsung pada kantor pusat yang berada di kota Magelang Jawa Tengah, 

meskipun demikian kepala cabang tetap memerintahkan bagian sales administrasi 

untuk membuat pesanan pembelian yang ditujukan ke kantor pusat. Pesanan 

pembelian dari masing-masing kepala cabang tersebut, kemudian ditindaklanjuti 

dengan surat pesanan pembelian oleh Marketing Director kantor pusat kepada PT. 

Astra International, Tbk.  

Pada saat unit kendaraan datang biasanya disertai BSTB (Bukti Serah 

Terima Barang) dari PT. Astra International, Tbk yang ditandatangani oleh salah 

satu PIC antara lain bagian sales administrasi, ADH (Administration Head) atau 

GM Marketing. Kemudian berdasarakan laporan hasil pemeriksaan PDI yang 

telah dinyatakan dengan kondisi OK dan berdasarkan BSTB, maka bagian sales 

administrasi membuat BAPM (Berita Acara Penerimaan Mobil) yang disetujui 

oleh GM Marketing atau Kepala Cabang, kemudian divisi sales administrasi 

menyimpan BSTB tembusan dan yang asli dikirim kembali.   

Penjualan biasanya dilakukan oleh perusahaan berdasarkan pesanan lewat 

telepon, surat/ faximile atau customer datang langsung ke showroom atau dealer. 

Penjualan dilakukan dengan tunai maupun kredit. 

4.1.6. Lingkup Pemasaran Perusahaan  

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang otomotif, segmen pasar yang 

dibidik oleh PT. Armada International Motor Surabaya adalah masyarakat 

menengah dan menengah atas. Alasan perusahaan tidak hanya membidik kalangan  

menengah atas karena PT. Armada International Motor juga melayani penjualan 

dalam bentuk kredit. 
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Pada awalnya, lingkup pemasaran perusahaan ini hanya terbatas pada 

wilayah Surabaya. Namun didalam perkembangannya, wilayah pemasaran 

perusahaan pun semakin berkembang meliputi wilayah Gresik, Sidoarjo dan 

Mojokerto. 

4.1.7. Tujuan Perusahaan  

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan karena 

setiap perusahaan yang didirikan pasti mempunyai tujuan atau sasaran tertentu. 

Tujuan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan tentunya akan berbeda dengan 

tujuan yang diterapkan oleh perusahaan lainnya, tergantung situasi dan kondisi 

masing-masing perusahaan.  

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh PT. Armada International Motor 

dikelompokkan menjadi dua bagian. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum  

a. Meningkatkan dan mengembangkan perusahaan. 

b. Mencapai laba maksimum dan mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. 

c. Membantu pemerintah dalam peningkatan penerimaan pajak dan devisa 

negara dengan cara meningkatkan penjualan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

b. Berusaha untuk mencari pelanggan baru untuk memperluas daerah 

pemasaran.   
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4.2. Pembahasan Hasil Penelitian  

Sebelum dilakukan analisis tentang pengaruh biaya bauran promosi yang 

terdiri dari biaya periklanan, biaya promosi penjualan, biaya penjualan pribadi 

(personal selling), serta biaya hubungan masyarakat dan publisitas (public 

relation) terlebih dahulu akan dikemukakan data mengenai  biaya bauran promosi 

yang digunakan oleh perusahaan dalam hal ini PT. Armada International Motor 

Surabaya peride Januari 2006 sampai dengan Desember 2008. 

4.2.1. Deskripsi Variabel Penelitian. 
4.2.1.1. Aktivitas dan Biaya Bauran Promosi  

Strategi promosi dilakukan oleh perusahaan dengan maksud 

menginformasikan serta menarik minat customer untuk melakukan pembelian 

dimana nantinya berdampak pada kenaikan volume penjualan perusahaan. 

Melalui strategi promosi tersebut perusahaan berharap dapat memberikan manfaat 

dalam meningkatkan penjualan dari waktu-kewaktu. Dalam strategi promosi 

perusahaan perlu menggunakan alat-alat yang sesuai untuk menunjang startegi 

promosi perusahaan.   

Dalam strategi pemasaran produk hal yang paling penting adalah 

promotion mix atau bauran promosi didefinisikan sebagai kombinasi strategi yang 

paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, promosi penjualan, 

dan hubungan masyarakat yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan 

penjualan. Setiap strategi bauran promosi termasuk didalamnya periklanan, 

personal selling (penjualan personal), promosi penjualan, dan hubungan 

masyarakat yang ditetapkan oleh perusahaan dalam pelaksanaannya 

membutuhkan biaya yang cukup besar. 
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Dalam memasarakan produknya PT. Armada International Motor 

Surabaya menggunakan strategi promosi yang meliputi kegiatan periklanan, 

promosi penjualan, penjualan personal (personal selling), serta hubungan 

masyarakat dan publisitas. 

a. Periklanan   

Kegiatan periklanan yang dilakukan oleh PT. Armada International Motor 

Surabaya berpengaruh pada tingkat penjualan produk perusahaan, karena dengan 

adanya periklanan masyarakat dalam hal ini khususnya calon pembeli produk 

perusahaan dapat mengetahui informasi tentang produk yang ditawarkan 

perusahaan. Dalam pelaksanaan kegiatan perikalan perusahaan mengefektifkan 

penggunaan media cetak (melalui iklan pada harian pagi) dan media elektronik 

(seperti iklan radio), serta bentuk kegiatan periklanan lain seperti billboard, 

poster, brosur atau flyer (selebaran) yang berisikan informasi tentang type, 

spesifikasi produk, serta harga yang memudahkan pembeli potensial dalam 

mendapatkan informasi mengenai produk yang dipasarkan oleh PT. Armada 

International Motor itu sendiri. 

b. Promosi Penjualan 

Kegiatan promosi penjualan yang dilakukan oleh PT. Armada 

International Motor Surabaya untuk mempromosikan produknya adalah dengan 

melakukan pameran dagang, moving dimana perusahaan menggunakan unit test 

drive, diskon atau potongan harga, pemberian souvenir seperti mug, payung, jam 

dinding, cash back, hadiah dan kupon undian.   
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c. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Penjualan personal merupakan salah satu  kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh PT. Armada International  Motor Surabaya, karena penjualan 

personal dapat lebih efektif dibandingkan dengan pemasangan iklan, dimana 

wiraniaga dapat mendekati pelanggan untuk mengetahui lebih banyak tentang 

masalah-masalah yang dihadapi pelanggan serta dapat menyesuaikan tawaran 

pamasarannya agar sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing pelanggan 

dan dapat menegosiasikan syarat-syarat penjualan. 

Kegiatan penjualan personal yang dilakukan perusahaan meliputi: 

presentasi penjualan dan pertemuan penjualan. Dalam kegiatan penjualan personal 

ini perusahaan memiliki tenaga penjual (salesman) yang terbagi dalam empat tim, 

tiga tim diantaranya merupakan sales force sedangkan satu tim lainnya merupakan 

sales counter, dimana dalam setiap tim salesman dibawahi satu orang supervisor. 

d. Hubungan Masyarakat dan Publisitas 

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan promosi juga tidak dapat terlepas 

dari unsur hubungan masyarakat dan publisitas. Dalam pelaksanaan kegiatan 

promosi, PT. Armada International Motor  juga menggunakan unsur hubungan 

masyarakat guna menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait baik 

langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Hal tersebut dilakukan 

perusahaan guna membangun citra yang positif terhadap masyarakat. Hubungan 

masyarakat dan publisitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan 

produknya adalah dengan menggunakan pengadaan acara-acara dan even-even 

tertentu yang diselenggarakan oleh PT. Armada International Motor Surabaya. 
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Adapun data biaya promosi yang terdiri dari biaya periklanan, promosi 

penjualan, penjualan personal, serta hubungan masyarakat dan publisitas yang 

digunakan selama periode 2006 sampai dengan 2008 dapat dilihat pada tabel 

berikut:                     
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Tabel 4.6 
Biaya Bauran Promosi 

PT. Armada International Motor Surabaya 
Tahun 2006-2008  

Bulan  
Ke 

Biaya Bauran Promosi (Rp) 
Biaya 

Periklanan 
Biaya Promosi 

Penjualan 
Biaya Personal 

Selling 
Biaya Hubungan 

Masyarakat 
Jumlah Biaya 

Bauran Promosi 
1 15.576.000,-

 

33.500.000,- 5.000.000,- 45.825.000,- 99.901.000,- 
2 15.525.000,-

 

35.200.000,- 7.000.000,- 40.150.000,- 97.875.000,- 
3 15.375.000,-

 

35.900.000,- 6.500.000,- 39.890.000,- 97.647.000,- 
4 15.451.000,-

 

33.550.000,- 6.500.000,- 39.150.000,- 94.651.000,- 
5 15.379.000,-

 

38.050.000,- 7.500.000,- 40.500.000,- 101.429.000,- 
6 15.575.000,-

 

33.600.000,- 5.000.000,- 45.835.000,- 100.010.000,- 
7 15.535.000,-

 

35.300.000,- 5.000.000,- 40.110.000,- 95.945.000,- 
8 15.385.000,-

 

35.500.000,- 5.000.000,- 39.290.000,- 95.175.000,- 
9 15.452.000,-

 

33.450.000,- 7.000.000,- 39.140.000,- 95.042.000,- 
10 15.389.000,-

 

38.150.000,- 5.000.000,- 40.400.000,- 98.939.000,- 
11 15.586.000,-

 

33.510.000,- 5.000.000,- 45.835.000,- 99.931.000,- 
12 15.586.000,-

 

35.220.000,- 7.000.000,- 40.250.000,- 98.056.000,- 
13 15.365.000,-

 

35.920.000,- 6.500.000,- 39.390.000,- 97.175.000,- 
14 15.461.000,-

 

33.560.000,- 5.400.000,- 39.450.000,- 93.871.000,- 
15 15.389.900,-

 

38.150.000,- 6.500.000,- 40.600.000,- 100.639.900,- 
16 15.575.000,-

 

33.510.000,- 7.700.000,- 45.725.000,- 102.510.000,- 
17 15.535.000,-

 

35.210.000,- 5.500.000,- 40.450.000,- 96.695.000,- 
18 15.376.000,-

 

35.930.000,- 5.500.000,- 39.850.000,- 96.656.000,- 
19 15.461.000,-

 

33.570.000,- 6.800.000,- 39.450.000,- 95.281.000,- 
20 15.378.900,-

 

38.350.000,- 5.700.000,- 40.520.000,- 99.948.900,- 
21 15.586.000,-

 

33.200.000,- 5.300.000,- 45.845.000,- 99.931.000,- 
22 15.526.000,-

 

35.500.000,- 5.500.000,- 40.180.000,- 96.706.000,- 
23 15.374.000,-

 

35.400.000,- 5.800.000,- 39.490.000,- 96.064.000,- 
24 15.441.000,-

 

33.450.000,- 7.500.000,- 39.550.000,- 95.941.000,- 
25 15.377.900,-

 

38.350.000,- 5.000.000,- 40.520.000,- 99.247.900,- 
26 15.572.000,-

 

33.520.000,- 5.000.000,- 45.875.000,- 99.967.000,- 
27 15.555.000,-

 

35.210.000,- 5.500.000,- 40.155.000,- 96.420.000,- 
28 15.395.000,-

 

35.920.000,- 5.000.000,- 39.870.000,- 96.185.000,- 
29 15.461.000,-

 

33.550.000,- 5.000.000,- 39.156.000,- 93.167.000,- 
30 15.369.000,-

 

38.550.000,- 5.000.000,- 40.503.000,- 99.422.000,- 
31 15.546.000,-

 

33.540.000,- 7.800.000,- 45.827.000,- 102.713.000,- 
32 15.535.000,-

 

35.230.000,- 5.000.000,- 40.154.000,- 95.919.000,- 
33 15.374.000,-

 

35.920.000,- 5.000.000,- 39.790.000,- 96.084.000,- 
34 15.461.000,-

 

33.540.000,- 5.500.000,- 39.140.000,- 93.641.000,- 
35 15.372.900,-

 

38.150.000,- 5.500.000,- 40.520.000,- 99.542.900,- 
36 15.516.000,-

 

33.520.000,- 7.000.000,- 45.825.000,- 101.861.000,- 
Sumber : Data diolah 2009.  
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4.2.1.2. Volume Penjualan   

Setiap perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan  volume penjualan 

setiap tahun, hal ini bermanfaat dalam mencapai tujuan perusahaan dan menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. Dengan adanya penetapan biaya promosi 

pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan maka perusahaan berharap biaya yang 

telah dikeluarkan tersebut dapat memberi manfaat dalam meningkatkan penjualan. 

Untuk mengetahui volume penjualan PT. Armada International Motor Surabaya 

selama periode 2006 sampai dengan 2008, dapat dilihat dalam tabel berikut:               
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Tabel 4.7 
Volume Penjualan 

PT. Armada International Motor Surabaya 
Tahun 2006-2008 

Bulan  Ke Volume Penjualan (dalam rupiah) 

1 7.580.550.000,- 
2 7.580.640.000,- 
3 7.530.170.000,- 
4 7.516.190.000,- 
5 7.579.090.000,- 
6 7.581.550.000,- 
7 7.580.630.000,- 
8 7.530.160.000,- 
9 7.516.290.000,- 

10 7.579.190.000,- 
11 7.580.450.000,- 
12 7.580.630.000,- 
13 7.530.160.000,- 
14 7.516.170.000,- 
15 7.579.190.000,- 
16 7.580.650.000,- 
17 7.580.630.000,- 
18 7.530.171.000,- 
19 7.516.920.000,- 
20 7.579.092.000,- 
21 7.580.150.000,- 
22 7.580.440.000,- 
23 7.530.140.000,- 
24 7.516.194.000,- 
25 7.579.094.000,- 
26 7.580.750.000,- 
27 7.580.630.000,- 
28 7.530.177.000,- 
29 7.516.180.000,- 
30 7.579.080.000,- 
31 7.580.750.000,- 
32 7.580.640.000,- 
33 7.530.160.000,- 
34 7.516.197.000,- 
35 7.579.094.000,- 
36 7.580.552.000,- 

Sumber : Data diolah 2009   
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4.2.2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data 

residual akan dibandingkan dengan data diagonal. Jika data distribusi data 

residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya atau dapat dikatakan model regresi memenuhi 

asumsi normalitas sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonalnya atau 

tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas.            
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Gambar 4.2 
Hasil Uji Normalitas- Analisis Grafik Normal Probability Plot 

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

E
xp

ec
te

d
 C

u
m

 P
ro

b

Dependent Variable: volume_penjualan

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Sumber: Data diolah 2009 

Dengan melihat grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa grafik 

normal plot di atas menunjukkan penyebaran data terletak disekitar garis atau 

sumbu diagonal grafik dan tidak menyimpang jauh dari garis tersebut, sehingga 

dapat diartikan bahwa distribusi data tersebut memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), gejala ini 

ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antara variabel independen tersebut, 

hal ini dapat dilakukan dengan melihat hasil yang dicapai dalam Collinearity 

Statistic yang dirangkum dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.8 
Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Variabel Bebas Nilai VIF Nilai 

Tolerance 

Keterangan 

Biaya Periklanan (X1) 2,982 0,335 Non Multikolinearitas 

Biaya Promosi Penjualan (X2) 2,016 0,496 Non Multikolinearitas 

Biaya Personal Selling (X3) 1,057 0,946 Non Multikolinearitas 

Biaya Public Relation (X4) 1,838 0,544 Non Multikolinearitas 

Sumber: Data diolah 2009 

Dasar Analisis Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat 

dari nilai VIF, bila nilai VIF > 10 dan nilai tolerance > 1 maka terjadi 

multikolinearitas sebaliknya bila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance < 1 maka tidak 

terjadi multikolinearitas atau non multikolinearitas (Santoso, 2000 : 103). 

Hasil pada rangkuman tabel diatas, menjelaskan bahwa nilai tolerance < 1 

dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

antara variabel bebas dalam regresi.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dai residual dari suatu pengamatan 

lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 

X adalah residual (Y prediksi- Y sesungguhnya) yang telah distudentized. Adapun 

dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 
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1. Jika ada pola tertentu, seperti titik- titik (point- point) yang ada membetuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit), maka terjadi Heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

Gambar 4.3 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Sumber: Data diolah 2009 

Pada gambar 4.3 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan titik- titik 

secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik 

diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan tidak terjadi 
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heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak 

dipakai untuk memprediksi volume penjualan berdasarkan  masukan variabel 

bebasnya (independent). 

4.2.3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel bebas yakni variabel biaya periklanan (X1), biaya promosi penjualan 

(X2), biaya penjualan personal (X3), serta biaya hubungan masyarakat dan 

publisitas (X4) secara bersama-sama terhadap Volume Penjualan (Y), sebagai 

variabel terikat. Hasil pengujian regresi linear berganda (lampiran) dapat disajikan 

secara ringkas pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel Bebas  Koefisien Regresi t hitung Sig t Keterangan  

Biaya Periklanan (X1) 352, 394 21,624 0,000 Signifikan 

Biaya Promosi Penjualan (X2) 18,058 29,871 0,000 Signifikan 

Biaya Personal Selling (X3) 2,745 3,319 0,002 Signifikan 

Biaya Public Relation (X4) 3,908 9,607 0,000 Signifikan 

Variabel terikat = Volume penjualan 

Konstanta = 1.294.955.000,62 

R =  0,989 

R2 = 0,978 

Adjusted R Square = 0,975 

t tabel = 2,77 

F hitung = 344,078 

Sig F = 0,000 

F tabel                    = 2,67 

Sumber : Data diolah 2009. 
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Dari hasil analisis regresi linear berganda tersebut, dapat disusun dalam 

bentuk persamaan regresi sebagai berikut: 

Y= a + b 1 . X 1 + b 2 . X 2 + b 3 .X 3 +b4.X4+ e 

Y= 1.294.955.000,62 + 352,394 X 1 + 18,058 X 2 + 2,745 X 3 + 3,908 X4 

Dari persamaan regresi diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai 

berikut: 

1. Konstanta (a) sebesar 1.294.955.000,62 menunjukkan besarnya volume 

penjualan jika pengaruh variabel- variabel biaya periklanan (X1), biaya 

promosi penjualan (X2), biaya personal selling (X3), serta biaya hubungan 

masyarakat dan publisitas (X4) adalah nol. Jadi jika perusahaan tidak 

mengeluarkan biaya untuk periklanan, promosi penjualan, personal selling, 

serta hubungan masyarakat dan publisitas, maka volume penjualan yang akan 

dicapai perusahaan adalah sebesar Rp. 1.294.995.000,62. 

2. Koefisien beta (b1) sebesar 352,394 menunjukkan bahwa variabel biaya 

periklanan (X1) berpengaruh secara positif terhadap volume penjualan. 

Peningkatan atau penambahan terhadap biaya periklanan sebesar 1 rupiah 

diikuti dengan kenaikan volume penjualan sebesar Rp. 352,394. Dapat 

disimpulkan bahwa setiap peningkatan biaya periklanan akan meningkatkan 

volume penjualan. 

3. Koefisien beta (b2) sebesar 18,058 menunjukkan bahwa variabel biaya 

promosi penjualan (X2) berpengaruh secara positif terhadap volume penjualan. 

Peningkatan atau penambahan terhadap biaya periklanan sebesar 1 rupiah 

diikuti dengan kenaikan volume penjualan sebesar Rp. 18,058. Dapat 

disimpulkan bahwa setiap peningkatan biaya promosi penjualan akan 

meningkatkan volume penjualan. 
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4. Koefisien beta (b3) sebesar 2,745  menunjukkan bahwa variabel biaya 

penjualan personal (personal selling) (X3)  berpengaruh secara positif 

terhadap volume penjualan. Peningkatan atau penambahan terhadap biaya 

personal selling sebesar 1 rupiah diikuti dengan kenaikan volume penjualan 

sebesar Rp. 2, 745. Dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan biaya 

personal selling akan meningkatkan volume penjualan. 

5. Koefisien beta (b4) sebesar 3, 908  menunjukkan bahwa variabel biaya 

hubungan masyarakat dan publisitas  (X4) berpengaruh secara positif terhadap 

volume penjualan. Peningkatan atau penambahan terhadap biaya hubungan 

masyrakat dan publisitas  sebesar 1 rupiah diikuti dengan kenaikan volume 

penjualan sebesar Rp. 3, 908. Dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan 

biaya hubungan masyarakat dan publisitas akan meningkatkan volume 

penjualan. 

4.2.4. Uji Koefisien Determiasi  

Koefisien determinasi (R2) merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan 

pengukuran mutu penjajagan (Goodness of Fit), maksudnya dengan meihat 

besarnya presentase pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat, 

dapat diketahui seberapa baik model persamaan regresi yang digunakan. Secara 

verbal, R2 mengukur proporsi (bagian) atau presentase total variasi dalam Y yang 

dijelaskan oleh model regresi. 

Koefisien determinasi (R2) mempunyai besaran yang batasnya adalah 0 

 

R2  1. Suatu R2 sebesar 1 berarti suatu kecocokan sempurna, sedangkan R2 yang 

bernilai nol tidak ada pengaruh antara variabel tak bebas dengan variabel yang 

menjelaskannya.  
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Berdasarkan hasil uji regresi berganda, diperoleh koefisien determinasi, R2 

atau R Square sebesar 0,978 dan setelah disesuaikan nilai Adjusted R Square yaitu 

0,975 yang artinya kemampuan persamaan regresi dalam memprediksi nilai 

variabel terikat adalah 97,5%. Nilai koefisien determinasi sebesar 97,5% termasuk 

kuat, sehingga pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebas termasuk 

kuat. Lebih lanjut nilai 97,5% menunjukkan bahwa variabel biaya (X1), biaya 

promosi penjualan (X2), biaya personal selling (X3), serta biaya hubungan 

masyarakat (X4) secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap perubahan 

volume penjualan mobil Daihatsu (Y), sedangkan sisanya 2,5% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. 

4.3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan bagian yang penting dalam penelitian, 

setelah data terkumpul dan diolah maka nantinya kita akan mendapatkan suatu 

hasil dan makna dari hasil pengolahan tersebut. Kegunaan utamanya adalah untuk 

menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti.  

4.3.1. Pengujian secara Simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen atau terikat. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji 

adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau: 

Ho : b1 = b2 = .= bk = 0 

Artinya, semua variabel independen tidak secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Ha : b1 = b2 = = bk = 0 
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Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan uji F dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. 

Bila nilai F hitung > F tabel : Ho ditolak 

Bila nilai F hitung < F tabel : Ha diterima. 

Ho : Variabel biaya periklanan (X1), biaya promosi penjualan (X2), biaya personal 

selling (X3), serta biaya hubungan masyarakat dan publisitas (X4) secara 

simultan atau bersama-sama tidak dapat memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel volume penjulan mobil Daihatsu  pada PT. 

Armada International Motor Surabaya. 

Ha : Variabel biaya periklanan (X1), biaya promosi penjualan (X2), biaya personal 

selling (X3), serta biaya hubungan masyarakat dan publisitas (X4) secara 

simultan atau bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel volume penjulan mobil Daihatsu  pada PT. Armada 

International Motor Surabaya. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. 

Diketahui bahwa df1 adalah 4 dan df2 = (n- k- 1) = 36-4-1 = 31, jadi diperoleh df 

(1,31), pada tabel F diketahui nilai Ftabel = 2,67, dan nilai Fhitung menunjukkan 

angka 344,078 (signifikansi F = 0,000). Jadi Fhitung > Ftabel (344,078 > 2,67) atau 

Sig F < 0,05 (5%). Artinya bahwa secara bersama-sama variabel biaya periklanan 

(X1), biaya promosi penjualan (X2), biaya personal selling (X3), serta biaya 

hubungan masyarakat dan publisitas (X4) secara simultan atau bersama-sama 
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dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel volume penjulan 

mobil Daihatsu  pada PT. Armada International Motor Surabaya. 

4.3.2. Pengujian secara Parsial (Uji t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/ indipenden secara parsial atau individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Hipótesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu 

parameter (bi) sama dengan nol, atau: 

Ho : bi = 0 

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Hipótesis alternatifnya (Ha) parameter 

suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 

Ha : bi  0 

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: 

Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. 

Jika: t hitung > t tabel = Ho ditolak 

        t hitung <  t tabel = Ho diterima 

Jika H0 ditolak berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%) variabel yang 

diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel terikat.  

Perumusan hipotesis :  

Ho : bi b5 = 0 

Variabel biaya periklanan (X1), biaya promosi penjualan (X2), biaya personal 

selling (X3), serta biaya hubungan masyarakat dan publisitas (X4)  secara parsial 
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atau  individu tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

volume penjualan mobil Daihatsu pada PT. Armada International Motor 

Surabaya. 

Ha : bi b5  0 

Variabel biaya periklanan (X1), biaya penjualan personal (X2), biaya personal 

selling (X3), serta biaya hubungan masyarakat dan publisitas (X4)secara parsial 

atau individu dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

volume penjualan mobil Daihatsu pada PT. Armada International Motor 

Surabaya.  

D bawah ini merupakan hasil perbandingan t hitung dari masing- masing 

variabel dengan t tabel: 

1. Variabel biaya periklanan (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 21,624 dengan 

probabilitas sebesar 0,000. Karena t hitung > t tabel (21,624 > 2,77) atau sig t < 

5% (0,000 < 0,05), maka secara parsial variabel biaya periklanan (X1) 

berpengaruh signifikan positif terhadap variabel volume penjualan (Y) bila 

variabel lain bernilai tetap. 

2. Variabel biaya promosi penjualan (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 29,871 

dengan probabilitas sebesar 0,000. Karena t hitung > t tabel (29,871 > 2,77) atau 

sig t< 5% (0,000 < 0,05), maka secara parsial variabel biaya promosi 

penjualan (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel volume 

penjualan (Y) bila variabel lain bernilai tetap. 

3. Variabel biaya personal selling (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 3,319 

dengan probabilitas sebesar 0,000. Karena t hitung > t tabel (3,319 > 2,77) atau sig 

t < 5% (0,002 < 0,05), maka secara parsial variabel biaya personal selling (X3) 
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berpengaruh signifikan positif terhadap variabel volume penjualan (Y) bila 

variabel lain bernilai tetap. 

4. Variabel biaya hubungan masyarakat dan publisitas (X4) memiliki t hitung 

sebesar 9,607 dengan probabilitas sebesar 0,000. Karena t hitung > t tabel 

(9,607> 2,77) atau sig t< 5% (0,000< 0,05), maka secara parsial variabel biaya 

hubungan masyarakat dan publisitas (X4) berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel volume penjualan (Y) bila variabel lain bernilai tetap. 

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang 

terdiri dari variabel biaya periklanan (X1), biaya promosi penjualan (X2), biaya 

personal selling (X3), serta biaya hubungan masyarakat dan publisitas (X4), secara 

parsial atau individu memberikan pengaruh terhadap variabel volume penjualan 

(Y). 

Untuk mengetahui variabel bebas yang memiliki pengaruh dominan dapat 

dilihat dari nilai koefisien regresi dari masing- masing variabel bebas, dimana 

nilai koefisien terbesar merupakan variabel bebas yang memberikan pengruh 

dominan terhadap variabel terikat. Berdasarkan analisis yang dilakukan diketahui 

variabel biaya periklanan (X1) merupakan variabel bebas yang memiliki pengaruh 

dominan terhadap volume penjulan (Y),  hal tersebut diketahui dari nilai koefisien 

regresi variabel biaya periklanan sebesar 352,394. Bila dibandingkan dengan 

koefisien regresi dari variabel bebas yang lain nilai koefisien regresi dari biaya 

variabel periklanan merupakan nilai terbesar. Dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan variabel biaya periklanan (X1) yang memiliki pengaruh dominan 

terhadap volume penjualan terbukti dengan ditunjukkannya nilai koefisien regresi 

X1 yang terbesar diantara koefisien regresi variabel bebas lainnya. 
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4.4.  Implikasi Penelitian 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dimana didapatkan hasil 

yang positif, maka implikasi penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut: 

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel biaya periklanan berpengaruh 

dominan terhadap volume penjualan, sedangkan arah hubungan pengaruh variabel 

periklanan terhadap volume penjualan adalah positif, ini berarti semakin tinggi 

biaya periklanan yang dikeluarkan oleh perusahaan diharapkan akan diikuti oleh 

peningkatan volume penjualan perusahaan. Hal ini dapat digunakan perusahaan 

sebagai dasar pengambilan keputusan guna meningkatkan strategi promosi 

terutama pengefektifan penggunaan media periklanan. Periklanan yang dilakukan 

perusahaan saat ini meliputi periklanan dengan memanfaatkan media cetak, 

elektronik serta digunakannya brosur, flyer sebagai sarana perusahaan dalam 

mengenalkan produknya. Selain itu perusahaan juga dapat mengefektifkan 

penggunaan media promosi yang lain. Karena tidak menutup kemungkinan alat 

promosi seperti promosi penjualan, personal selling, serta hubungan masyarakat 

dan publisitas dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan volume 

penjualan. Sesuai dengan teori Staton yang menyatakan bahwa dengan 

menggunakan bauran promosi perusahaan mengharapkan untuk dapat menaikkan 

volume penjualan produk dengan harga tertentu. Juga diharapkan bahwa bauran 

promosi akan mempengaruhi elastisitas permintaan akan produk itu. Maksudnya 

perusahaan menginginkan jumlah permintaan atau penjualan mengalami sedikit 

penurunan jika terjadi kenaikan harga atau sebaliknya jika harga perusahaan 

menginginkan jumlah permintaan atau penjualan naik. 
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Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penggunaan bauran promosi, 

terutama biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan promosi perusahaan 

mempunyai pengaruh terhadap peningkatan volume penjualan. Dalam penelitan 

ini biaya periklanan mempunyai pengaruh terbesar terhadap peningkatan volume 

penjualan mobil Daihatsu pada PT. Armada International Motor Surabaya, karena 

dengan adanya biaya periklanan perusahaan dapat mengintensifkan penggunaan 

periklanan sehingga nantinya memudahkan calon pembeli dalam mengenal dan 

memperoleh informasi mengenai produk perusahaan.                
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BAB V 

PENUTUP  

5.1. Kesimpulan 

Bauran promosi merupakan salah satu strategi perusahaan dalam usahanya 

meningkatkan volume penjualan. Volume penjualan merupakan salah satu tujuan 

yang ingin dicapai perusahaan pada tiap periode penjualan. Penelitian terhadap 

PT. Armada Intenational Motor Surabaya sebagai objek penelitian, terbatas pada 

variabel biaya periklanan (advertising), biaya promosi penjualan (salles 

promotion), biaya penjualan personal (personal selling), biaya hubungan 

masyarakat dan publishitas (public relation) serta pengaruhnya terhadap volume 

penjualan mobil Daihatsu, serta mengetahui varabel yang memberikan pengaruh 

dominan terhadap volume penjualan. 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya serta analisis dalam 

penelitian inidapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: 

1. Variabel- variabel bauran promosi yang terdiri dari variabel biaya periklanan 

(advertising), variabel biaya promosi penjualan (salles promotion), variabel 

biaya penjualan personal (personal selling), serta variabel biaya hubungan 

masyarakat dan publishitas (public relation) secara simultan atau bersama-

sama memberikan pengaruh terhadap volume penjualan mobil Daihatsu pada 

PT. Armada International Motor Surabaya. 

2. Variabel- variabel bauran promosi yang terdiri dari variabel biaya periklanan 

(advertising), variabel biaya promosi penjualan (salles promotion), variabel 

biaya penjualan personal (personal selling), serta variabel biaya hubungan 

masyarakat dan publishitas (public relation) secara parsial atau individu 
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memberikan pengaruh terhadap volume penjualan mobil Daihatsu pada PT. 

Armada International Motor Surabaya. 

3. Variabel periklanan merupakan variabel independen yang memiliki pengaruh 

dominan terhadap volume penjualan mobil Daihatsu pada PT. Armada 

International Motor Surabaya. 

5.2.  Saran- saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki 

beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, antara lain : 

1. PT. Armada International Motor Surabaya agar lebih memperhatikan 

pelaksanaan bauran promosi dimana nantinya bauran promosi merupakan alat 

perusahaan guna meningkatkan volume penjualan. Terutama mengoptimalkan 

penggunaan alat- alat promosi seperti periklanan, promosi penjualan, personal 

selling, serta hubungan masyarakat dan publishitas. 

2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel biaya periklanan memiliki 

pengaruh dominan terhadap volume penjualan, sehingga nantinya perusahaan 

dapat lebih mengoptimalkan penggunaan media periklanan dalam usahanya 

mempromosikan produknya, dalam hal ini pengefektifan penggunaan iklan 

baik iklan radio maupun iklan pada media massa yang dapat membantu 

perusahaan memperluas wilayah pemasaran karena jangkauannya sangat luas, 

selain itu penggunaan brosur, flyer (selebaran yang berisi tentang spesifikasi 

dan tipe produk, serta harga produk) yang dapat memudahkan memudahkan 

calon pembeli mengenali dan mendapatkan informasi mengenai produk 

perusahaan. 

3. PT. Armada International Motor Surabaya diharapkan selalu memperhatikan 

perkembangan persaingan yang terjadi dalam industri otomotif khususnya 
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distributor atau showroom resmi mobil, yaiu dengan melakukan riset pasar 

setiap tahunnya. Sehingga nantinya perusahaan dapat dengan mudah 

menetapkan kebijakan dalam penggunaan alat-alat promosi serta biaya 

promosi yang akan dikeluarkan. 

4. Pada penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun 

pembahasannya, sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan data 

yang lebih banyak serta melakukan pengamatan lebih lama agar hasil yang 

diperoleh semakin baik. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

pada alat analisis dan variabel-variabel lain yang belum dibahas dalam 

penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.              
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Lampiran  

Regression 
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publishitas
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. Enter

Model
1
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All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: volume_penjualanb. 

Model Summaryb
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Model
1
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R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
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Predictors: (Constant), biaya_publishitas_dan_hubungan_masyarakat,
biaya_personal_selling, biaya_promosi_penjualan, biaya_periklanan
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Dependent Variable: volume_penjualanb. 

 

ANOVAb

27781555155822780 4 6945388788955690.0 344.078 .000a

625750832482776.000 31 20185510725250.840

28407305988305560 35

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), biaya_publishitas_dan_hubungan_masyarakat, biaya_personal_selling, biaya_
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Dependent Variable: volume_penjualanb. 
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Coefficientsa

1294955000.62 257484685.39 5.029 .000

352.394 16.297 .995 21.624 .000 .335 2.982

18.058 .605 1.130 29.871 .000 .496 2.016
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Collinearity Statistics

Dependent Variable: volume_penjualana. 
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Dependent Variable: volume_penjualana. 
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Residuals Statistics a
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