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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Umum Perusahaan 

 CV. PADMA merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di sektor 

penerbitan buku dan multimedia, yang mana dalam kegiatan bisnis dan di 

masyarakat luas, perusahaan ini lebih dikenal dengan nama Padma Press. Secara 

Akta, CV. PADMA resmi didirikan lima tahun yang lalu, yaitu jatuh pada 

hari/tanggal: Selasa, 23 Maret 2004. Akta pendirian dibuat dihadapan notaris 

Abdurachim, SH di Surabaya dengan nomor akta pendirian 45.-, yang kemudian 

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. 

 Sejarah berdirinya Padma Press diawali ketika Agus Mustofa menulis 

buku pertamanya yang notabene bergenre buku agama dengan judul ”Pusaran 

Energi Ka’bah”. Ketika itu ia masih menjadi karyawan Jawa Pos dan menjabat 

sebagai General Manager JTV. Awalnya, buku ini diterbitkan oleh JP Press pada 

bulan Oktober 2003. Buku perdananya sukses terjual sebanyak 5000 eksemplar 

hanya dalam waktu sekitar dua bulan. Kemudian pada bulan Desember 2003 buku 

pun dicetak ulang atas permintaan toko-toko buku. Karena berniat mendirikan 

penerbitan buku sendiri, dicetakan kedua tersebut, Agus Mustofa mencantumkan 

nama Padma Press bersama JP Press. Penanggung jawab penerbitan tetap 

dipegang oleh JP Press, karena pada saat itu nama Padma Press belum didaftarkan 

secara hukum. Agus Mustofa hanya berusaha untuk mulai memperkenalkan nama 

Padma Press yang sebenarnya merupakan kependekan atau singkatan dari Padang 



84 

Makhsyar Press. Cetakan kedua pun ternyata habis hanya dalam kurun waktu tiga 

bulan. 

 Sambil masih menjajaki dunia perbukuan yang relatif baru baginya, Agus 

Mustofa kembali menulis buku keduanya yang masih bernafaskan islam yang 

berjudul ”Ternyata Akhirat Tidak Kekal”. Judul yang kontroversial itu sengaja 

dipilih agar produknya bisa masuk ke pasar dengan mudah dan gampang diingat 

orang. Alasan lain dibalik pemilihan judul juga karena judul tersebut memang 

merupakan kesimpulan penulis mengenai isi buku yang 80% berdasar dan 

bersumber dari ayat-ayat Al Qur’an yang ia explore. Agus Mustofa tidak ingin 

adanya pembohongan publik yang mana sering terjadi dalam dunia perbukuan, 

yaitu kurang adanya relevansi antara judul dan isi buku, melainkan biasanya 

hanya ingin meraup keuntungan sesaat dan memperoleh ketenaran saja. 

 Sembari menulis buku keduanya, Agus Mustofa juga mulai menyiapkan 

pendirian perusahaan penerbitan bukunya, Padma Press. Berbekal dari banyak 

pengalaman manajemen ia pelajari selama bekerja di Jawa Pos Group, maka Agus 

memberanikan untuk mendirikan Padma Press pada bulan Maret 2004 dan legal 

secara hukum. Di bulan yang sama, ia juga mulai mencoba untuk menerbitkan 

buku keduanya di bawah bendera Padma Press. Seperti yang telah diperkirakan, 

buku kedua yang menuai pro dan kontra itu mendulang kesuksesan yang serupa 

seperti yang terjadi pada buku pertama dan meledak di pasaran. Sekitar 5000 

eksemplar buku ludes hanya dalam waktu kurang dari dua bulan. Sementara buku 

pertamanya pun cetak ulang. Dalam cetakan ketiga ini, buku pertama Agus 

Mustofa juga sudah menggunakan nama penerbit Padma Press. 
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 Berangkat dari keresahan mengenai umat islam yang semakin terpuruk dan 

tertinggal jauh selama berabad-abad lamanya, menjadikan Agus tertantang untuk 

mengajak umat islam kembali melihat dan memahami makna yang terkandung di 

dalam Al Qur’an. Harapannya umat islam akan dapat menjadi umat teladan 

kembali seperti yang pernah terjadi di jaman Rasulullah SAW. Atas dasar alasan 

itulah Agus Mustofa berkomitmen untuk menulis buku setiap tiga bulan sekali. 

Buku yang ditulisnya ini diklaimnya sebagai buku-buku ”Serial Diskusi Tasawuf 

Modern” yang mana diharapkan akan dapat menambah wacana bagi pembaca dan 

masyarakat mengenai keislaman, mengajaknya untuk berpikir dan merenungkan 

kembali masalah umat, dan membentuk cara berdiskusi yang baik dan elegance di 

kalangan masyarakat luas mengenai agama islam. Ia juga sudah mempunyai 

kurang lebih 100 judul buku yang ingin ia tulis dalam laptop-nya. Mengingat 

banyaknya buku yang ingin ditulis dan melihat kesuksesan yang telah diraup pada 

penjualan buku pertama dan keduanya, maka ia mempunyai keyakinan bahwa ia 

akan terus berada di jalan syi’ar dengan cara menulis buku agar dapat dibaca 

lintas generasi. 

 Akhirnya, diusia yang ke-40 tahun, Agus Mustofa memutuskan untuk 

mengambil pensiun dini dan keluar dari Jawa Pos Group pada bulan April 2004. 

Berbekal pengalaman jurnalistik yang sudah terasah selama lebih dari 14 tahun, ia 

mantab untuk menjadi seorang penulis. Selain itu, Agus juga menjadi owner dan 

direktur utama perusahaan penerbitan buku dan multimedia, Padma Press. Hingga 

Agustus 2009, Padma Press telah menerbitkan 25 judul buku karangan Agus 

Mustofa –23 buku Serial Diskusi Tasawuf Modern dan dua buku bertema nuklir, 
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5 judul buku karangan penulis lain, dan satu pack VCD ceramah Agus Mustofa 

dengan tema  ”Menjadi Umat Teladan” (isi 5 episode). 

4.1.2.  Visi 

Visi merupakan suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh 

perusahaan dalam jangka panjang. Pada umumnya, setiap perusahan pasti 

memiliki visi yang dijadikan sebagai tujuan akhir dari seluruh aktivitas operasi 

perusahaan. Dengan demikian Padma Press memiliki visi ingin mengajak umat 

untuk terus melihat ke depan, karena masalah dan tantangan yang dihadapi bukan 

berasal dari masa lalu, melainkan hari ini dan dari masa yang akan datang. 

Perusahaan penerbitan buku dan multimedia ini juga ingin membangun budaya 

keislaman yang elegance di kalangan umat, sehingga dapat membangkitkan umat 

islam agar menjadi umat teladan kembali seperti yang pernah terjadi di jaman 

Rasulullah SAW. Buku-buku terbitannya diharapkan akan menjadi media 

peningkatan SDM diberbagai negara, khususnya bagi kalangan umat islam 

sendiri, dan dapat dibaca secara lintas generasi. Sebagaimana kita ketahui buku 

adalah warisan terbaik bagi generasi-generasi di masa yang akan datang. 

4.1.3. Misi 

Pencapaian visi suatu perusahaan tidak akan terlepas dari misi yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena misi 

merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam mencapai visi yang 

telah ditetapkan. Dengan kata lain, misi merupakan tujuan jangka pendek yang 

merupakan tahapan-tahapan dalam pencapaian tujuan jangka panjang. Misi 

Padma Press adalah ikut berpartisipasi dalam membangun kualitas SDM 

Indonesia pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya. Buku-buku terbitan 
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Padma Press diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan bahan diskusi bagi 

umat agar mereka memperoleh wacana dan pencerahan dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara dan beragama, sebagaimana buku-buku abad pertengahan 

yang sampai sekarang masih tetap dipelajari dan menjadi bahan diskusi. Selain itu 

dengan buku-buku terbitannya yang bernafaskan islam, Padma Press juga ingin 

menunjukkan bahwa Al Qur’an sebagai pedoman agama islam benar-benar dapat 

dipakai sebagai pendamping kehidupan umat sepanjang masa dan tidak akan 

usang oleh perkembangan jaman yang semakin modern dan pesat. 

4.1.4. Logo 

Gambar 4.1 
Logo Padma Press 

 

 
Sumber data: Padma Press, 2009 

Dapat dilihat bahwa logo Padma Press sangat simple. Hal ini bertujuan 

agar nama Padma Press mudah diingat. Selain itu warna dari tulisan ‘Padma 

Press’ beserta slogan sendiri dapat disesuaikan dengan background yang ada 

(yang penting tulisan pada logo tetap terlihat). Garis yang membentuk huruf ‘S’ 

mendatar dan terbalik, mempunyai makna agar meskipun pada proses perjalanan 

Padma Press itu dimulai dari titik nol dan berliku, pada akhirnya perusahaan ini 

tetap sukses mencapai puncak dan terus maju. Sedangkan, warna orange pada 

garis tersebut hanya agar logo terlihat eye catching. 

4.1.5. Slogan 

“Padma Press, Penerbit Buku-buku Best Seller” 
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Buku-buku terbitan Padma Press yang terjual sekitar 5000 eksemplar 

hanya dalam beberapa bulan saja, dianggap fantastis oleh banyak kalangan 

masyarakat dan toko-toko buku. Bahkan disepanjang akhir tahun 2003 hingga 

2004, buku-buku terbitan Padma Press yang masih berjumlah empat buku itu pun 

berturut-turut ditetapkan sebagai kategori buku best seller oleh koran Jawa Pos. 

Memang disetiap hari minggu terdapat rubrik tersendiri mengenai informasi 

tentang buku baru, buku best seller, dan resensi buku yang dianggap menarik 

untuk dibahas. Sumber dan ukuran yang dijadikan dasar dalam menetapkan buku 

mana yang layak masuk dalam kategori best seller versi koran Jawa Pos adalah 

laporan penjualan dari toko buku Toga Mas, Uranus, dan Social Agency. 

 Diusianya yang masih sangat muda, Padma Press berhasil menunjukkan 

buku-buku yang diterbitkannya selalu menjadi best seller. Maka dari itu, slogan 

yang kemudian ditetapkan, yaitu ”Padma Press, Penerbit Buku-buku Best Seller”. 

Diharapkan dengan adanya slogan ini Padma Press akan konsisten menerbitkan 

buku-buku yang berkualitas dan bermanfaat hingga lintas generasi sehingga dapat 

terus menjadi buku-buku yang best seller. Bisa dibuktikan hingga saat ini buku-

buku terbitannya selalu mengedepankan kualitas baik dari bahan kertas yang 

digunakan, judul yang dipilih, maupun isinya. Laporan penjualan yang merupakan 

gabungan laporan dari kantor cabang, distributor, toko-toko buku, hingga retail 

pun ternyata juga mengalami trend kenaikan cukup signifikan dari tahun ke tahun 

dan tetap menjadi best seller. 

4.1.6. Lokasi 

 Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam 

penentuan lokasi perusahaan, baik secara makro maupun mikro: 
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1. Surabaya adalah kota metropolitan kedua terbesar setelah ibukota Jakarta. 

Kegiatan bisnis banyak dilakukan di kota pahlawan ini, karena di sini 

perusahaan akan dengan mudah dapat berkembang dan melakukan 

pengembangan usaha. 

2. Usaha penerbitan buku tidak banyak yang berada di Surabaya. Dari sini 

peluang pasar dapat terlihat, karena biasanya penerbit buku lain mengalami 

hambatan jarak untuk mendekati pasar Jawa Timur, khususnya Surabaya dan 

Sekitarnya. 

3. Kantor pusat Padma Press yang berlokasi di Raya Taman Indah 11 

Menanggal, Surabaya yang terletak di Surabaya Selatan dianggap termasuk 

wilayah yang cukup strategis. Hal ini disebabkan dekat dengan jalan utama, 

yaitu jalan A. Yani. Selain itu kawasan ini juga dekat sekali dengan jalan tol 

yang mengarah ke Bandara Juanda; Sidoarjo, Porong yang kemudian kearah 

Malang; jalan tol yang menghubungkan Surabaya bagian selatan dengan utara, 

timur, dan barat; dan juga mengarah ke Gresik hingga ke Lamongan. Kawasan 

Menanggal juga berada di daerah perbatasan antara Surabaya, Waru-Sidoarjo 

dan dekat dengan Krian-Mojokerto, yang mana hal ini sangat membantu 

kelancaran pengiriman barang ke arah Surabaya, Waru, Sidoarjo, Krian, 

maupun Mojokerto. 

4. Lokasi Bina Ilmu, yaitu perusahaan dan gudang percetakan yang diajak 

bekerjasama pun tidak jauh dari kantor Padma Press. 

5. Kantor pusat Padma Press dekat dengan tempat tinggal direktur utama 

sekaligus owner perusahaan, sehingga akan mudah untuk melakukan control. 
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4.1.7. Wilayah Pemasaran 

      Wilayah pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan. Wilayah pemasaran yang tepat akan memberikan hasil yang optimal 

bagi sebuah perusahaan. Penentuan wilayah pemasaran yang tepat akan dapat 

memaksimalkan daya saing yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga memberikan 

hasil yang optimal. Wilayah pemasaran yang telah diterjuni oleh Padma Press 

adalah wilayah Surabaya dan Jawa Timur pada khususnya, di seluruh wilayah 

Indonesia pada umumnya, dan beberapa pasar luar negeri, seperti: Malaysia, 

Singapore, Thailand, Filiphine, Rusia, Australia, Amerika, Arab, Mesir, Timur 

Tengah, dll. 

4.1.8. Struktur Organisasi 

Penyusunan struktur organisasi dalam suatu badan usaha bertujuan untuk 

mempermudah dan memperjelas hubungan antar unit atau bagian dalam badan 

usaha tersebut, baik hubungan vertikal maupun horisontal. Dengan adanya 

struktur organisasi tersebut, maka koordinasi pelaksanaan tugas dari setiap unit 

atau bagian dapat berjalan lebih lancar. 

Disamping itu ada keuntungan mempunyai struktur organisasi bagi suatu 

badan usaha antara lain dengan adanya pembagian kerja sehingga pekerjaan yang 

akan dilakukan dapat lebih terarah serta tujuan yang akan dicapai semakin jelas 

batasan keinginan lebih mudah diketahui. 

Dengan adanya pembagian kerja yang jelas itulah akan dapat diketahui 

batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing pekerjaan setiap unit. 

Berikut struktur organisasi pada perusahaan penerbitan buku dan multimedia, 

Padma Press: 
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Gambar 4.2 
Struktur Organisasi 

Padma Press Surabaya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Padma Press, 2009 

 
4.1.9. Uraian Jabatan 

Direktur Utama  

1. Mengoordinasikan seluruh aktivitas perusahaan untuk mencapai apa 

yang ditargetkan oleh pemilik.  

2. Bertanggungjawab atas semua aktivitas perusahaan baik kepada 

pemilik, kepada public maupun kepada pemerintah sebagai lembaga 

hukum. 

3. Mewakili perusahaan untuk melakukan negosiasi dan ikatan kerjasama 

dengan pihak luar. 

Direktur Utama 

Direktur 
Operasional 

Manajer Personalia 
& Kerumahtanggaan 

Manajer 
Pemasaran 

Manajer Keuangan 
& Administrasi 

Manajer 
Produksi 

Staff 
Penjualan 

Staff 
Distribusi 

Staff 
Customer 
Service 

Staff 
Akuntansi 

Staff 
Kasir 

Staff 
Redaksi & 

Desain 

Staff 
Gudang & 

Pengantaran 
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Direktur Operasional 

1. Membantu direktur utama untuk menjalankan perusahaan sesuai 

dengan garis kebijakan yang diarahkan oleh direktur utama. 

2. Mengoordinasikan seluruh elemen perusahaan dan semua sumber daya 

untuk mencapai tujuan perusahaan seperti digariskan oleh direktur 

utama. 

3. Melakukan negosiasi dan ikatan kerjasama dengan pihak luar dengan 

sepengetahuan direktur utama. 

4. Membawahkan manajer Marketing, Manajer Keuangan, dan Manajer 

Produksi, Manajer Personalia & Kerumahtanggaan. 

Manajer Pemasaran 

1. Membawahkan staff penjualan, staff distribusi, dan staff customer 

service. 

2. Bertugas dan berkewenangan untuk melakukan transaksi produk-

produk penerbitan Padma Press dengan pihak luar, di bawah 

koordinasi Direktur Operasional. 

3. Melakukan seluruh aktifitas marketing mulai dari promosi, sales, 

distribusi, sampai pada after sales dan customer service. 

Manajer Keuangan & Administrasi 

1. Mengendalikan arus keuangan perusahaan. 

2. Mengontrol uang masuk sebagai hasil dari aktifitas pemasaran. 

3. Mengontrol uang keluar sebagai biaya aktifitas perusahaan. 

4. Mengontrol piutang perusahaan di berbagai klien. 
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5. Merapikan administrasi keuangan perusahaan untuk kepentingan 

laporan kepada direksi dalam rangka memudahkan pengendalian 

perusahaan. 

6. Membawahkan staff akuntansi dan staff kasir. 

Manajer Produksi 

1. Membawahkan staff Redaksi & Desain, serta staff Gudang & 

Pengantaran. 

2. Menjaga dan meningkatkan kualitas produk-produknya (Quality 

Control). 

3. Menjamin ketersediaan naskah-naskah baru demi keberlangsungan 

penerbitan. 

4. Mengkreasi desain-desain baru, tampilan luar maupun tampilan dalam 

agar produk Padma press selalu up to date dan segar. 

5. Mengontrol proses produksi agar kualitasnya selalu terjaga dengan 

kualitas tinggi dalam hal bahan, tampilan, maupun isi. 

6. Mengomunikasikan spesifikasi produk Padma Press ke bagian 

percetakan demi terjadinya proses produksi yang ideal. 

7. Menjaga stok gudang selalu seimbang dengan kebutuhan pasar, 

sekaligus mengamankannya. 

Manajer Personalia & Kerumahtanggaan 

1. Merencanakan perekrutan sumber daya manusia sesuai dengan 

perkembangan perusahaan ke depan. 

2. Melakukan pembinaan SDM agar performance perusahaan selalu 

prima. 



94 

3. Mengurus berbagai inventaris perusahaan, mulai dari gedung, 

kendaraan bermotor, mesin-mesin, komputer, dan berbagai peralatan 

kantor demi berjalannya aktifitas perusahaan secara baik. 

4.1.10. Personalia 

a. Jumlah Tenaga Kerja 

Pegawai tetap: 15 orang 

Pegawai honorer: disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan 

b. Sistem Gaji 

  Sistem penggajian bagi karyawan tetap adalah per bulan. Besarnya 

gaji yang diterima masing-masing karyawan ditentukan oleh perusahaan 

disertai dengan tunjangan-tunjangan lainnya, contoh: tunjangan 

pendidikan, kesehatan, pengalaman kerja, transportasi, uang makan, dll. 

Gaji pokok yang ditentukan perusahaan minimal sesuai UMR terbaru yang 

ditentukan oleh pemerintah. Karyawan yang lembur akan mendapat uang 

lembur. Besarnya uang lembur yang dihitung berdasarkan jam (per jam) 

ditentukan oleh perusahaan atau jika lembur satu hari (misal: pada hari 

minggu) besar uang lembur sama dengan gaji satu hari kerja. Karyawan 

juga mendapat gaji ke-13 yang diberikan pada setiap akhir tahun dan 

Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan dua minggu sebelum lebaran. 

Selain itu, gaji karyawan tetap akan diusahakan naik setiap tahunnya, 

namun besar kecilnya kenaikan juga dilihat dari omzet perusahaan selama 

setahun. Karyawan teladan juga akan mendapatkan hadiah (reward) yang 

diberikan disetiap akhir tahun. 
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  Di sisi lain, terdapat karyawan honorer yang mana sistem 

pembayarannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. Besar kecilnya pembayaran juga tergantung pada tugas apa 

yang akan karyawan honorer kerjakan. Gaji karyawan tipe ini bersifat 

temporer, karena hanya akan dibayarkan ketika ada proyek saja. 

c. Penjadwalan Jam Kerja 

  Perusahaan memberlakukan adanya 8 jam kerja dimulai dari hari 

senin sampai sabtu dan libur pada setiap tanggal merah. Untuk lebih 

jelasnya, jadwal jam kerja bagi karyawan Padma Press adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 
Jam Kerja Padma Press 

Hari Jam Istirahat 

Senin – Sabtu 09.00 – 17.00 12.00 – 13.00 

Jum’at 09.00 – 17.00 11.30 – 13.00 

 Sumber data: Padma Press, 2009 

4.1.11. Produk dan Harga Produk 

 Berikut ini adalah daftar mengenai produk-produk yang 

dikeluarkan/diterbitkan beserta harga produk yang ditetapkan oleh Padma Press 

Surabaya, yaitu: 

Tabel 4.2 
Daftar Produk dan Harga Produk Padma Press 

NO. JUDUL PENGARANG 
HARGA 

(Rp) 
1. Pusaran Energi Ka’bah Agus Mustofa 50.000,- 
2. Ternyata Akhirat Tidak Kekal Agus Mustofa 50.000,- 
3. Terpesona di Sidratul Muntaha Agus Mustofa 50.000,- 
4. Untuk Apa Berpuasa ? Agus Mustofa 50.000,- 
5. Menyelam ke Samudera Jiwa & Ruh Agus Mustofa 50.000,- 
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Tabel 4.2 
Daftar Produk dan Harga Produk Padma Press (Lanjutan) 

NO. JUDUL PENGARANG 
HARGA 

(Rp) 
6. Bersatu Dengan Allah Agus Mustofa 50.000,- 
7. Mengubah Takdir Agus Mustofa 50.000,- 
8. Tahajud Siang Hari, Dhuhur Malam Hari Agus Mustofa 50.000,- 
9. Dzikir Tauhid (+VCD Aura) Agus Mustofa 50.000,- 
10. Membonsai Islam Agus Mustofa 50.000,- 
11. Menuai Bencana Agus Mustofa 50.000,- 
12. Tak Ada Azab Kubur ? Agus Mustofa 50.000,- 
13. Poligami Yuuk !? Agus Mustofa 50.000,- 
14. Ternyata Adam Dilahirkan Agus Mustofa 50.000,- 
15. Ternyata Adam Dilahirkan (Hard Cover) Agus Mustofa 80.000,- 
16. Adam Tak Diusir dari Surga Agus Mustofa 50.000,- 
17. Bersyahadat di Dalam Rahim Agus Mustofa 50.000,- 
18. Melawan Kematian Agus Mustofa 50.000,- 
19. Metamorfosis Sang Nabi Agus Mustofa 50.000,- 
20. Memahami Al Qur’an dengan Metode 

Puzzle 
Agus Mustofa 50.000,- 

21. Beragama dengan Akal Sehat Agus Mustofa 50.000,- 
22. Membongkar Tiga Rahasia Agus Mustofa 50.000,- 
23. Heboh Spare Part Manusia Agus Mustofa 50.000,- 
24. Berdoa Ataukah Menyuruh Tuhan Agus Mustofa 50.000,- 
25. Indonesia Butuh nuklir Agus Mustofa 30.000,- 
26. Nuklir di Indonesia Agus Mustofa 30.000,- 
27. VCD “Menjadi Umat Teladan” 

(1 pack=5 pcs) 
Agus Mustofa 125.000,- 

28. 24 Jam Bersama Allah Taufik Djafri 40.000,- 
29. 40 Hari Bersama Allah Taufik Djafri 40.000,- 
30. Bertemu Allah Tak Harus di Surga Taufik Djafri 40.000,- 
31. Bulir-bulir Kasih Taufik Djafri 40.000,- 
32. Surga Tak Lagi Indah Taufik Djafri 40.000,- 
33. The Energy Vortex of Ka’bah 

(versi bahasa Inggris buku Pusaran 
Energi Ka’bah) 

Agus Mustofa 100.000,- 

34. Duwwamah Thoqotul Ka’bah 
(versi bahasa Arab buku Pusaran Energi 
Ka’bah) 

Agus Mustofa 80.000,- 

Sumber data: Padma Press, Agustus 2009 
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4.1.12. Alur Pemesanan Produk 

Alur pemesanan produk sebenarnya terbentuk dari kebijakan dan 

kesepakatan antara kedua belah pihak pemasok dan juga pihak yang memesan 

produk. Hal ini sangat berkaitan dengan cara pembayaran yang disepakati, apakah 

pembayaran akan dilakukan dengan cara konsinyasi ataupun tunai. Biasanya jika 

pemesan produk mengatasnamakan sebuah lembaga/instansi, misalnya: toko 

buku, alur pemesanan produk akan menjadi lebih panjang dan agak rumit 

dibandingkan dengan pemesanan produk yang dilakukan oleh konsumen 

langsung, karena hal ini memang melibatkan dua perusahaan yang mempunyai 

kebijakan masing-masing. Berikut ini terdapat berbagai macam jenis alur 

pemesanan produk, baik untuk pemesanan produk terbaru maupun pemesanan 

ulang produk, yang diterapkan oleh Padma Press Surabaya dengan sejumlah 

distributor, toko-toko buku, dan para pelanggannya sesuai dengan situasi, kondisi, 

dan cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemesan produk. 
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a. Dari Padma Press ke TB Gramedia (Konsinyasi) 

Gambar 4.3 
Alur Pemesanan Produk 

Buku Terbaru dan Repeat Order 
Dari Padma Press ke TB Gramedia (Konsinyasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Padma Press, 2009 

Sosialisasi buku terbaru via 
telepon (Surabaya & Malang) 

Pemberitahuan buku terbaru ke 
Gramedia pusat via email 

Gramedia pusat 
mengeluarkan kode buku 

Pemberitahuan kode buku baru 
ke seluruh TB Gramedia 

SPO masing-masing TB 
dikirim via internet/fax 

Padma Press 
membuat kertas order 

Cetak faktur penjualan 

Menunggu Gramedia pusat 
mengeluarkan kode buku 

Lihat LP via internet 
1 bulan kemudian 

Pengepakan buku 

Kirim buku, GR faktur 
penjualan, dan ambil SPO asli 

(untuk daerah Sby & Mlg) 

Kirim buku dan faktur 
penjualan (Daerah lainnya) 

Faktur penjualan yang sudah di 
GR & SPO asli dikirim via Pos 

Penagihan 

Transfer pembayaran sesuai LP 
via BCA 1 minggu kemudian 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

10 
10 

11 

12 

13 

14 
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Dapat dilihat pada Gambar 4.3 di atas adalah bagan mengenai 

alur atau cara pemesanan produk yang dilakukan oleh toko buku 

Gramedia di seluruh Indonesia. Jenis pembayaran yang dilakukan oleh 

TB. Gramedia adalah konsinyasi dan dibayar 1 minggu setelah 

pemrosesan laporan penjualan via ATM (transfer). Untuk alur 

pemesanan buku terbaru oleh TB. Gramedia di mulai dari nomor 1 

sampai dengan 14, sedangkan alur pemesanan ulang (repeat order) 

dimulai dari nomor 5 sampai dengan 14. 

b. Dari Padma Press ke TB Gunung Agung (Konsinyasi) 

Berikut ini adalah bagan mengenai alur atau cara pemesanan 

produk yang dilakukan oleh toko buku Gunung Agung di seluruh 

Indonesia. Jenis pembayaran yang dilakukan oleh TB. Gunung Agung 

juga konsinyasi dan dibayar 1 minggu setelah pemrosesan laporan 

penjualan/RBK via ATM (transfer). Alur pemesanan produk oleh toko 

buku ini memang agak rumit bila dibandingkan dengan toko buku 

lainnya, karena sistem TB. Gunung Agung yang terpusat dan tidak 

diijinkan untuk membuat kebijakan di toko masing-masing. Kebijakan 

dan alur pemesanan produk, baik untuk pemesanan produk terbaru dan 

pemesanan ulang pun berbeda. Agar lebih jelas, pada halaman 

selanjutnya dapat dilihat alur TB. Gunung Agung dalam memesan 

produk terbaru (Gambar 4.4) dan alur pemesanan ulang (repeat order) 

pada Gambar 4.5 adalah sebagai berikut: 
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- Alur buku terbaru 

Gambar 4.4 
Alur Pemesanan Produk 

Buku Terbaru 
Dari Padma Press ke TB Gunung Agung (Konsinyasi) 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber data: Padma Press, 2009 

RBK semua GA diambil di GA Delta Sby (District IV) 1 bulan kemudian 
 

Kirim buku, GR faktur penjualan, dan ambil semua SPO asli 

Transfer Pembayaran Sesuai LP via BCA (1 Minggu Kemudian) 

Padma Press membuat kertas order 

Cetak faktur penjualan 

Pemberitahuan buku terbaru ke Gunung Agung Pusat via email 

Pemberitahuan kode buku baru ke seluruh Gunung Agung 

SPO masing-masing TB didistribusikan oleh GA Delta Surabaya (District IV) 

Gunung Agung pusat mengeluarkan kode buku 

BUKU TERBARU  

GA Delta pesan buku via telepon & memberitahu adanya SPO dari masing-masing TB 

Penagihan 

Padma Press membuat kertas order untuk 
masing-masing GA 

Cetak faktur penjualan 

Kirim buku, GR faktur penjualan, dan SPO 
asli 
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- Alur Repeat Order Buku 

Gambar 4.5 
Alur Pemesanan Produk 

Repeat Order 
Dari Padma Press ke TB Gunung Agung (Konsinyasi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber data: Padma Press, 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPO masing-masing TB dikirim 
via fax (luar kota Sby) 

REPEAT ORDER 

Pesan buku via telepon/fax 
(daerah Surabaya) 

Padma Press membuat kertas order 

Cetak faktur penjualan 

Kirim buku, GR faktur penjualan, 
dan SPO asli 

RBK semua GA diambil di GA 
Delta Sby (District IV) 1 bulan 

kemudian 
 

Penagihan 

Transfer Pembayaran Sesuai LP 
via BCA (1 Minggu Kemudian) 
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c. Dari Padma Press ke TB Toga Mas (Konsinyasi) 

Gambar 4.6 
Alur Pemesanan Produk 

Buku Terbaru dan Repeat Order 
Dari Padma Press ke TB Toga Mas (Konsinyasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Padma Press, 2009 

 

1A 1B 

4 

2 

6 6 

7 

9 

10 

Pemberitahuan buku 
terbaru via telepon 

(Surabaya & Malang) 

Kirim SPO toko buku 
via fax 

(daerah lainnya) 

Padma Press membuat 
kertas order 

Cetak faktur penjualan 

Pengepakan buku 

Pengiriman Buku dan 
Ambil SPO asli  

(Surabaya & Malang) 

Pengiriman Buku dan 
faktur penjulan 

(Daerah lainnya) 

Transfer pembayaran 
sesuai LP via BCA 

(1 minggu kemudian) 
 

Faktur penjualan dan 
SPO asli dikirim via 

POS 

Lihat LP via Internet 
(1 bulan kemudian) 

 

Penagihan 

Pesan buku via telp 

8 

5 

3 
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Dapat dilihat pada Gambar 4.6 di atas adalah bagan mengenai 

alur atau cara pemesanan produk yang dilakukan oleh toko buku Toga 

Mas di seluruh Indonesia. Jenis pembayaran yang dilakukan oleh TB. 

Toga Mas adalah konsinyasi dan dibayar 1 minggu setelah pemrosesan 

laporan penjualan via ATM (transfer). Untuk alur pemesanan buku 

terbaru oleh TB. Toga Mas di mulai dari nomor 1A sampai dengan 10, 

sedangkan alur pemesanan ulang (repeat order) dimulai dari nomor 

1B, 3 sampai dengan 10. 

d. Uranus Surabaya dan Toga Mas Surabaya – Malang (Tunai) 

Gambar 4.7 
Alur Pemesanan Produk 

Buku Terbaru dan Repeat Order 
Dari Padma Press ke TB Uranus dan Toga Mas (Tunai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Padma Press, 2009 

 

Pemberitahuan buku terbaru 
via telepon 

Pesan buku via telepon 

Padma Press membuat kertas 
order 

Cetak faktur penjualan 

Pengepakan buku 

Pengiriman buku dan 
kwitansi, serta pengambilan 
uang tunai/cek/bukti transfer 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Dapat dilihat pada Gambar 4.7 di atas adalah bagan mengenai 

alur atau cara pemesanan produk yang dilakukan oleh toko buku 

Uranus dan Toga Mas di seluruh Indonesia. Jenis pembayaran yang 

dilakukan oleh TB. Uranus dan TB. Toga Mas adalah tunai yang 

pembayarannya bisa dengan uang tunai maupun via ATM (transfer). 

Untuk alur pemesanan buku terbaru di mulai dari nomor 1 sampai 

dengan 6, sedangkan alur pemesanan ulang (repeat order) dimulai dari 

nomor 2 sampai dengan 6. 

e. Dari Padma Press ke Distributor (Tunai) 

Gambar 4.8 
Alur Pemesanan Produk 

Buku Terbaru dan Repeat Order 
Dari Padma Press ke Distributor (Tunai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Padma Press, 2009 

Pemberitahuan buku 
terbaru via telp/SMS 

Pesan buku via 
telp/SMS 

Padma Press 
membuat kertas order 

Cetak faktur 
penjualan 

Pengepakan buku 

Pengiriman buku dan 
kwitansi 

Transfer pembayaran 
sesuai kwitansi 1 
minggu kemudian 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Gambar 4.8 di atas adalah bagan mengenai alur atau cara 

pemesanan produk oleh para distributor. Jenis pembayaran yang 

dilakukan biasanya tunai yang pembayarannya bisa dengan uang tunai 

maupun via ATM (transfer). Untuk alur pemesanan buku terbaru di 

mulai dari nomor 1 sampai dengan 7, sedangkan alur pemesanan ulang 

(repeat order) dimulai dari nomor 2 sampai dengan 7. 

f. Dari Padma Press ke Konsumen Langsung (Tunai) 

Gambar 4.9 
Alur Pemesanan Produk 

Buku Terbaru dan Repeat Order 
Dari Padma Press ke Konsumen Langsung (Tunai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber data: Padma Press, 2009 

Pemberitahuan buku 
terbaru via SMS/telp 

Pesan buku via 
SMS/telp 

Pengiriman buku dan 
kwitansi, serta ambil 

uang tunai 
(daerah Surabaya, 

Sidoarjo, & Malang) 

Pemesanan dari 
daerah lainnya 

Pemesanan dari 
daerah Surabaya, 

Sidoarjo, dan Malang  

Transfer via BCA, 
BNI, atau Mandiri 

Pengiriman buku dan 
kwitansi 

(Daerah lainnya) 

Padma Press 
membuat kertas order 

Cetak faktur 
penjualan 

Pengepakan buku 

1 

2 

3 3 

4 

5 

6 

7 

8 8 
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Gambar 4.9 di atas adalah bagan mengenai alur atau cara 

pemesanan produk oleh konsumen langsung. Jenis pembayaran yang 

dilakukan adalah tunai yang pembayarannya bisa dengan uang tunai 

maupun via ATM (transfer). Untuk alur pemesanan buku terbaru di 

mulai dari nomor 1 sampai dengan 8, sedangkan alur pemesanan ulang 

(repeat order) dimulai dari nomor 2 sampai dengan 8. 

4.2. Analisis Data 

Data dari penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 
Data Biaya Periklanan Media Cetak, Biaya SMS Marketing, 

dan Omzet Penjualan January 2008 – Agustus 2009 
No Tahun Bulan Biaya 

Periklanan 
Media Cetak 

(X1, dalam Rp) 

Biaya SMS 
Marketing 

(X2, dalam Rp) 

Omzet 
Penjualan 

(Y, dalam Rp) 

1. 2008 Jan     165000    626698  171253700 

2.  Feb   22000000     533531  205890000 

3.  Mar     165000 1007694     167018600 

4.  Apr    2200000     829965  206570750 

5.  Mei     165000     784700  187600500 

6.  Jun    8800000     925213  206559500 

7.  Jul    8800000     627352  188664095 

8.  Agst   22000000     992228  258326250 

9.  Sept     165000     106898   67246500 

10.  Okt     165000     325802  126090922 

11.  Nov    8800000     547832  180319250 

12.  Des   11000000     657720  185134000 

13. 2009 Jan   22000000     878086  258765750 

14.  Feb   11000000     694816  225487000 

15.  Mar    8800000     328005  157113030 
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Tabel 4.3 
Data Biaya Periklanan Media Cetak, Biaya SMS Marketing, 

dan Omzet Penjualan January 2008 – Agustus 2009 (Lanjutan) 
No Tahun Bulan Biaya 

Periklanan 
Media Cetak 

(X1, dalam Rp) 

Biaya SMS 
Marketing 

(X2, dalam Rp) 

Omzet 
Penjualan 

(Y, dalam Rp) 

16.  Apr   11000000     691788  238949889 

17.  Mei   22000000    1252733  284248245 

18.  Jun    2200000     411055  149339525 

19.  Jul    8800000     414604  210537807 

20.  Agst   15400000     711854  237076314 

Sumber data: Padma Press, Agustus 2009 

4.3. Uji Normalitas Data 

4.3.1. Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

20 20 20

195609581,35 9281250,00 667428,70

50072269,696 7981373,361 274295,668

,084 ,165 ,091

,083 ,165 ,086

-,084 -,144 -,091

,376 ,737 ,407

,999 ,649 ,996

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Omzet
Penjualan (Y)

B. Periklanan
Media Cetak

(X1)
B. SMS

Marketing (X2)

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Sumber: Data diolah, 2009 

Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 
 
 

Dari Tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan 

dalam penelitian ini berdistribusi normal, karena masing-masing variabel 

mempunyai nilai sig lebih besar dari 5 persen (0,05). Dapat dilihat nilai sig untuk 

biaya periklanan media cetak (X1) adalah 0,649 > 0,05, nilai sig biaya SMS 

marketing (X2) adalah 0,996 > 0,05, dan nilai sig omzet penjualan (Y) adalah 
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0,999 > 0,05. Karena data yang digunakan berdistribusi normal, maka analisis 

dengan menggunakan regresi linier berganda dapat dilakukan dalam penelitian ini. 

4.3.2. Normal Probability Plot 

Dengan uji normal probability plot dapat diketahui apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal. 

Normal P-P Plot of Regression Standardize Residual 

1.00.80.60.40.20.0
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Dependent Variable: Omzet Penjualan (Y)

 
Sumber: Data diolah, 2009 

Gambar 4.10. Hasil Uji Normalitas Normal Probability Plot 

Dari Gambar 4.10 di atas, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal. Penyebaran datanya juga mengikuti arah garis diagonal atau membentuk 

pola linier, sehingga konsisten dengan distribusi normal. Dengan demikian model 
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regresi layak dipakai untuk prediksi omzet penjualan berdasar masukan variabel 

bebasnya. 

4.4. Uji Asumsi Klasik 

4.4.1. Multikolinieritas 

Cara 1: Besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Multikolinieritas Berdasarkan Nilai VIF d an Tolerance 

Coefficientsa

98762121,819 13193059,122 7,486 ,000

3,347 ,701 ,534 4,775 ,000 ,808 1,238

98,562 20,395 ,540 4,833 ,000 ,808 1,238

(Constant)

B. Periklanan
Media Cetak (X1)

B. SMS Marketing
(X2)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Omzet Penjualan (Y)a. 
 

Sumber: Data diolah, 2009 

Dari penghitungan yang terdapat pada Tabel 4.5 di atas dapat diketahui 

bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini adalah Non Multikolinieritas , 

dimana seluruh nilai VIF di sekitar angka 1 (1,238 dan 1,238) dan nilai tolerance 

mendekati 1 (0,808 dan 0,808). 

Cara 2: Besaran korelasi antar variabel bebas 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Multikolinieritas Berdasarkan Nilai Coefficient Correlations 

Coefficient Correlationsa

1,000 -,438

-,438 1,000

415,973 -6,263

-6,263 ,491

B. SMS Marketing (X2)

B. Periklanan Media
Cetak (X1)

B. SMS Marketing (X2)

B. Periklanan Media
Cetak (X1)

Correlations

Covariances

Model
1

B. SMS
Marketing (X2)

B. Periklanan
Media Cetak

(X1)

Dependent Variable: Omzet Penjualan (Y)a. 
 

Sumber: Data diolah, 2009 

Pada output bagian Coefficient Correlations terlihat nilai antar variabel 

bebas yang tertera dalam Tabel 4.6 adalah dibawah 0,5. Nilai koefisien korelasi 
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antara variabel biaya SMS marketing dan variabel biaya periklanan media cetak 

adalah -0,438 < 0,5. Hal ini menunjukkan tidak adanya masalah 

multikolinieritas  dalam model regresi di atas. 

4.4.2. Heteroskedastisitas 

Scatterplot 
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Dependent Variable: Omzet Penjualan (Y)

 
Sumber: Data diolah, 2009 

Gambar 4.11. Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

Berdasarkan grafik scatterplot pada Gambar 4.11 di atas dapat dilihat 

bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah atau di sekitar 

angka 0 pada sumbu Y. Penyebaran titik juga tidak membentuk sebuah pola 

tertentu yang jelas. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

Heteroskedastisitas pada model regresi atau terjadi Homoskedastisitas. 
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4.5. Uji Regresi Linier Berganda 

4.5.1. Analisis Koefisien Regresi 

Tabel 4.7 
Analisis Koefisien Regresi 

Coefficientsa

98762121,819 13193059,122 7,486 ,000

3,347 ,701 ,534 4,775 ,000 ,808 1,238

98,562 20,395 ,540 4,833 ,000 ,808 1,238

(Constant)

B. Periklanan
Media Cetak (X1)

B. SMS Marketing
(X2)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Omzet Penjualan (Y)a. 
 

Sumber: Data diolah, 2009 

Dari Tabel 4.7 di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

  ŷ = 98762121,819 + 3,347 X1 + 98,562 X2 

Dimana, ŷ : Omzet penjualan (dalam rupiah) 

  X1 : Biaya periklanan media cetak (dalam rupiah) 

  X2 : Biaya SMS marketing (dalam rupiah) 

Dari persamaan regresi tersebut menunjukkan konstanta sebesar 

98762121,819 menyatakan bahwa jika tidak ada kegiatan promosi atau biaya 

promosi sama dengan nol, maka estimasi omzet penjualan yang diperoleh adalah 

Rp 98.762.121,819 per bulan. 

Koefisien regresi 3,347 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena 

tanda +) Rp 1,- biaya periklanan media cetak akan meningkatkan pendapatan 

omzet penjualan sebesar Rp 3,347. 

Koefisien regresi 98,562 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena 

tanda +) Rp 1,- biaya SMS marketing akan meningkatkan omzet penjualan sebesar 

Rp 98,562. 
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4.5.2. Analisis Model Summary 

Tabel 4.8 
Hasil Nilai R dan Standart Error 

Model Summaryb

,910a ,829 ,808 21920753,6 1,744
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), B. SMS Marketing (X2), B. Periklanan Media
Cetak (X1)

a. 

Dependent Variable: Omzet Penjualan (Y)b. 
 

Sumber: Data diolah, 2009 

Dari Tabel 4.8 hasil analisis regresi di atas, diketahui angka R sebesar 

0,910 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel terikat yaitu 

omzet penjualan dengan variabel bebas yaitu biaya periklanan media cetak dan 

biaya SMS marketing adalah kuat atau nyata, karena angka R diatas 0,5. Nilai R = 

0,910 > 0,5 berarti telah terjadi hubungan yang linear dan positif, dimana semakin 

besar nilai variabel bebas yang meliputi biaya periklanan media cetak dan biaya 

SMS marketing, maka semakin besar pula nilai variabel terikatnya (omzet 

penjualan). 

Angka R Square (R2) atau koefisien determinasi sebesar 0,829 

menunjukkan bahwa 82,9% omzet penjualan dapat dijelaskan oleh kedua variabel 

bebas, yaitu biaya periklanan media cetak dan biaya SMS marketing. Sedangkan 

sisanya (100% - 82,9%), yaitu 17,1% dijelaskan oleh kegiatan bauran pemasaran 

lainnnya. 

Adjusted R Square sebesar 0,808 atau 80,8% digunakan untuk jumlah 

variabel bebas lebih dari dua. Oleh karena variabel bebas yang digunakan tidak 

lebih dari dua (sama dengan dua), maka untuk besarnya koefisien determinasi 

menggunakan nilai R Square. 



113 

Untuk Standart Error Of Estimate (SEE) atau kesalahan duga standar 

adalah 21920753,649 atau Rp 21.920.753,649 per bulan. Semakin kecil SEE akan 

membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel terikat (omzet 

penjualan). 

4.6. Uji Hipotesis Koefisien Regresi 

4.6.1. Uji Simultan (F-test) 

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh secara bersama-sama (simultan) 

antara variabel bebas, yaitu biaya periklanan media cetak (X1) dan biaya SMS 

marketing (X2) terhadap variabel terikat, yaitu perolehan omzet penjualan (Y). 

Pengambilan keputusan dapat menggunakan dua cara. Berikut cara pengambilan 

keputusan dan hasil pengolahan data uji F yang diperoleh dari Tabel Analysis of 

Variance (ANOVA) dari hasil perhitungan SPSS versi 13.0: 

Tabel 4.10 
Hubungan Regresi Antara Variabel Bebas Dengan Variabel Terikat 

Secara Simultan (Uji F) 

ANOVAb

4E+016 2 1,973E+016 41,069 ,000a

8E+015 17 4,805E+014

5E+016 19

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), B. SMS Marketing (X2), B. Periklanan Media Cetak (X1)a. 

Dependent Variable: Omzet Penjualan (Y)b. 
 

Sumber: Data diolah, 2009 

Cara 1: Berdasar nilai probabilitas 

Jika Sig ≥ 0,05 maka H0 diterima 

Jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak 

Terlihat bahwa nilai sig F adalah 0,000. Karena nilai probabilitas F lebih 

kecil dari 0,05, yaitu 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak. 
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Cara 2: Berdasar perbandingan F hitung dan F Tabel 

Jika F hitung ≤ F Tabel maka H0 diterima 

Jika F hitung > F Tabel maka H0 ditolak 

Berdasar Tabel 4.10 di atas diperoleh hasil F hitung dari output sebesar 

41,069, sedangkan F Tabel (α = 0,05; df regresi = 2; df residual = 17) adalah 

sebesar 3,592. Karena F hitung > F Tabel, yakni 41,069 > 3,592, maka keputusan 

yang diambil adalah menolak H0. 

Dari kedua cara tersebut, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara 

bersama-sama (simultan), variabel biaya periklanan media cetak (X1) dan biaya 

SMS marketing (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu 

perolehan omzet penjualan (Y). Sebagai tambahan, F Tabel bisa secara praktis 

diperoleh lewat software Excel dengan menulis pada sembarang sel 

=FINV(0,05;2;17). 

Gambar 4.12 
Kurva Distribusi Kriteria Penerimaan/Penolakan Hipotesis Secara Simultan 
 

 

 

 

 

 
F Tabel           F hitung 
= 3,592           = 41,069 

Sumber: Data diolah, 2009 

4.6.2. Uji Parsial (t-test) 

Uji t digunakan mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara 

sendiri-sendiri (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

Daerah penerimaan H0 

Daerah penolakan H0 
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terikat. Pengaruh dari variabel-variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengaruh biaya periklanan media cetak (X1) terhadap omzet penjualan (Y) dan 

pengaruh biaya SMS marketing (X2) terhadap omzet penjualan (Y). Pengambilan 

keputusan dapat menggunakan dua cara. Uji t dilakukan dengan cara 

membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai t Tabel dan juga 

membandingkan nilai Sig. t dengan tingkat signifikasi 0,05 atau 5%. Berikut 

adalah hasil pengolahan data uji t yang diperoleh dari tabel Coefficients dari hasil 

perhitungan SPSS versi 13.0 beserta cara pengambilan keputusannya: 

Tabel 4.10 
Hubungan Regresi Antara Variabel Bebas Dengan Variabel Terikat 

Secara Parsial (Uji t) 
Coefficientsa

98762121,819 13193059,122 7,486 ,000

3,347 ,701 ,534 4,775 ,000 ,808 1,238

98,562 20,395 ,540 4,833 ,000 ,808 1,238

(Constant)

B. Periklanan
Media Cetak (X1)

B. SMS Marketing
(X2)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Omzet Penjualan (Y)a. 
 

Sumber: Data diolah, 2009 

Cara 1: Berdasar nilai probabilitas 

Jika Sig ≥ 0,05 maka H0 diterima 

Jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak 

Cara 2: Berdasar perbandingan t hitung dan t Tabel 

Jika t hitung ≤ t Tabel maka H0 diterima 

Jika t hitung > t Tabel maka H0 ditolak 

Dari Tabel 4.10 di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel biaya periklanan media cetak (X1) mempunyai nilai t hitung 

sebesar 4,775 dengan sig t sebesar 0,000. Karena t hitung > t Tabel, yakni 
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4,775 > 1,729 dan sig t < 0,05, yakni 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak. Hal 

ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel biaya periklanan media 

cetak (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel omzet 

penjualan (Y). 

Gambar 4.13 
Kurva Distribusi Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Variabel Biaya 

Periklanan Media Cetak Terhadap Omzet Penjualan 
 

 

 

 

           t Tabel            t Tabel t hitung 
            = -1,729             = 1,729 = 4,775 

Sumber: Data diolah, 2009 

 
2. Variabel biaya SMS marketing (X2) mempunyai nilai t hitung sebesar 

4,833 dengan sig t sebesar 0,000. Karena t hitung > t Tabel, yakni 4,833 > 

1,729 dan sig t < 0,05, yakni 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara parsial variabel biaya SMS marketing (X2)  

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel omzet penjualan (Y). 

Gambar 4.14 
Kurva Distribusi Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Variabel Biaya SMS 

Marketing Terhadap Omzet Penjualan 
 

 

 

 

           t Tabel            t Tabel t hitung 
            = -1,729             = 1,729 = 4,833 

 
Sumber: Data diolah, 2009 
 

Daerah penerimaan H0 

Daerah penolakan H0 Daerah penolakan H0 

Daerah penerimaan H0 

Daerah penolakan H0 Daerah penolakan H0 
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Sebagai tambahan, cara mencari t Tabel bisa secara praktis diperoleh lewat 

software Excel dengan menulis pada sembarang sel =TINV(0,05;19). 

Selanjutnya, cara untuk menunjukkan variabel bebas manakah yang 

dominan pengaruhnya terhadap omzet penjualan, dapat diketahui dari nilai 

koefisien beta (standardized coefficients) yang paling besar. 

Tabel 4.11 
Analisis Koefisien Beta Untuk Variabel Dominan 

Coefficientsa

98762121,819 13193059,122 7,486 ,000

3,347 ,701 ,534 4,775 ,000 ,808 1,238

98,562 20,395 ,540 4,833 ,000 ,808 1,238

(Constant)

B. Periklanan
Media Cetak (X1)

B. SMS Marketing
(X2)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Omzet Penjualan (Y)a. 
 

Sumber: Data diolah, 2009 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, dapat diketahui bahwa variabel biaya SMS 

marketing (X2) memiliki koefisien beta (standardized coefficients) paling besar 

yaitu 0,540, sedangkan koefisien beta (standardized coefficients) variabel biaya 

periklanan media cetak mempunyai nilai 0,534. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel biaya SMS marketing (X2) adalah variabel yang 

dominan dalam mempengaruhi omzet penjualan Padma Press Surabaya. 

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam mengembangkan program periklanan, manajer pemasaran 

hendaknya membuat lima keputusan utama dalam pembuatan program periklanan 

yang disebut 5M. 5M dalam periklanan ini terdiri dari mission (misi/tujuan 

periklanan), money (uang/banyaknya dana yang dapat dibelanjakan untuk 

periklanan), message (pesan apa yang harus disampaikan), media (media yang 

digunakan), dan measurement (pengukuran untuk evaluasi hasil periklanan). 
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Namun sebelum itu, dalam membuat program periklanan, menurut Philip Kotler 

(2002:658) manajer pemasaran harus terlebih dahulu memulai dengan 

mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembeli. Dalam hal ini, karakteristik 

pasar sasaran Padma Press adalah sebagai berikut: 

a. Segi demografis 

- Jenis kelamin  : Laki-laki dan perempuan 

- Agama   : Islam 

- Target pasar : Masyarakat awam muslim berpendidikan dan    

keluarga muslim 

- Usia   : Matang, Dewasa, 35 tahun ke atas 

- Pendidikan/pekerjaan : Orang-orang mapan, berpendidikan setara 

perguruan tinggi, para professional, dan eksekutif 

- Kelas Ekonomi : Menengah ke atas 

- Wilayah  : Nasional Indonesia 

b. Segi psikografis 

- Mempunyai keinginan untuk memperdalam agama islam 

- Senang dengan hal baru 

- Haus ilmu 

- Menyukai hal-hal yang praktis 

- Berwawasan luas, tidak kolot, modern, dan up to date 

c. Segi behavioristis 

- Gemar membaca buku 

- Senang berbelanja/membeli buku 

- Senang mengikuti kajian-kajian keagamaan/ceramah 
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Pembahasan mengenai 5M dalam periklanan yang dilakukan Padma Press 

diawali dengan penetapan misi atau tujuan dari periklanan. Menurut Kotler, pada 

dasarnya terdapat tiga tujuan periklanan yang digolongkan berdasarkan 

sasarannya, yakni: periklanan informative, persuasive, dan reminder. Akan tetapi, 

misi atau tujuan periklanan juga dapat berkembang sesuai dengan kepentingan 

perusahan yang bersangkutan. Tujuan periklanan oleh Padma Press tersebut yakni 

sebagai berikut: 

- Untuk memperkenalkan produk/buku terbaru yang diluncurkan/diterbitkan 

oleh Padma Press. 

- Memberikan informasi produk selengkapnya. Sebagai contoh: terdapat 

informasi mengenai judul-judul buku terbitan Padma Press, sekilas tentang 

isi buku (resensi), harga, cara mendapatkan, program-program promosi 

yang sedang ditawarkan, dll. 

- Periklanan persuasif, yaitu untuk membujuk/mempengaruhi calon pembeli 

dan para pembeli potensial untuk melakukan pembelian produk/buku 

dalam rangka meningkatkan omzet penjualan perusahaan. 

- Membujuk pembeli untuk melakukan pembelian produk (buku) saat ini 

juga/sekarang. 

- Mengubah persepsi pembeli mengenai atribut produk, mengingat buku-

buku terbitan Padma Press, khususnya karangan Agus Mustofa yang masih 

dianggap kontroversial karena mengubah paradigma yang ada. 

- Untuk mengingatkan pelanggannya mengenai produk/buku-buku terbitan 

Padma Press. 
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- Mengingatkan pembeli tentang tempat dimana bisa mendapatkan/membeli 

produk/buku yang diterbitkan Padma Press. 

- Dapat digunakan sebagai media untuk mencari pelanggan baru dan 

memasuki daerah baru. 

- Mencapai orang-orang yang tidak tercapai oleh tenaga penjual. 

- Membangun dan memperkuat brand Padma Press . 

Perlu diketahui bahwa, periklanan yang dilakukan Padma Press 

dititikberatkan pada periklanan yang dapat menarik minat konsumen agar 

membeli produk yang ditawarkan kepada produsen (commercial advertising). 

Keputusan utama kedua dalam pembuatan program periklanan adalah 

penentuan jumlah anggaran promosi. Karena Padma Press masih tergolong 

perusahaan baru, awalnya mereka menetapkan anggaran promosi berdasarkan 

kemampuan perusahaan. Metode ini memang seakan mengabaikan peran promosi 

sebagai investasi dan pengaruh langsung promosi terhadap volume dan omzet 

penjualan. Namun lambat laun ketika judul buku yang diterbitkan semakin lama 

semakin bervariasi dan banyak dicari pembaca, maka pada tahun 2008, 

perusahaan lebih berani untuk merencanakan dan mempunyai anggaran khusus 

untuk kegiatan-kegiatan promosi mulai dari kegiatan dengan anggaran biaya 

ringan hingga yang cukup besar sekalipun. Pengeluaran promosi tersebut diambil 

berdasarkan prosentase tertentu dari harga jual atau dari penjualan (baik penjualan 

saat ini atau yang diantisipasi). Jadi, target penjualan tertentu selama periode 

waktu tertentu perlu ditetapkan agar tidak terjadi overspending atau misspending 

dalam beriklan. Target penjualan dapat ditetapkan secara realistis jika dasar 

berhitung perusahaan adalah dengan melihat pengalaman penjualan yang telah 



121 

lalu. Biasanya, Padma Press mengalokasikan anggaran periklanan yang lebih 

besar pada program periklanan di masa buku terbaru. Namun, dalam setiap 

peluncuran iklan buku terbaru tersebut, jika memungkinkan perusahaan juga 

selalu mencantumkan informasi mengenai produk-produk lama lainnya yang 

sudah dikenal oleh masyarakat terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

agar biaya periklanan yang dikeluarkan menjadi terasa lebih ringan, karena biaya 

dapat dibebankan ke perolehan penjualan buku-buku yang dicantumkan di 

program periklanan (biaya periklanan tidak hanya menjadi beban satu buku saja). 

Dengan ini, biaya yang dikeluarkan untuk periklanan menjadi lebih efisien. 

Penetapan pesan periklanan merupakan keputusan yang ketiga dalam 5M. 

Jenis pesan iklan informatif, persuasif, atau bahkan cenderung provokatif adalah 

jenis pesan iklan yang dapat menjadi ciri khas Padma Press. Selain judul bukunya 

yang kuat, judul iklan maupun headline juga dibuat semenarik mungkin agar 

seseorang tergelitik untuk ingin tahu dan membaca isi pesan iklan. Secara umum, 

program periklanan yang dibuat lebih berfokus kepada produk baru. Jika space 

yang ada untuk beriklan memungkinkan dan cukup besar, biasanya dalam isi 

pesan tersebut terdapat uraian dan gambaran sekilas mengenai bocoran isi buku 

terbaru. Produk-produk lama juga sering diikutsertakan dalam iklan yang dibuat. 

Sebagai gambaran (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam misi dan 

tujuan), Padma Press sebisa mungkin mencantumkan informasi mengenai judul-

judul buku terbitan Padma Press lainnya dan sekilas tentang isi buku masing-

masing judul (resensi) yang dikenal dapat memberikan pencerahan dan solusi 

masalah-masalah keagamaan yang sering terjadi di masyarakat. Selain itu, juga 

terdapat informasi mengenai harga, cara mendapatkan, program-program promosi 
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yang sedang ditawarkan, dll. Namun jika space iklan terbatas, maka poin pesan 

yang disampaikan menjadi lebih singkat namun harus tetap menarik, informatif, 

lugas, padat, jelas, menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh sasaran, dan 

mewakili pertanyaan maupun dapat merangkum informasi yang dibutuhkan 

konsumen. Iklan seperti ini akan lebih mudah dipercaya, karena berisi tentang 

fakta-fakta yang lebih diinginkan dan dapat menarik konsumen. Apa yang telah 

dilakukan Padma Press ternyata sama dengan apa yang dikemukakan Kotler 

bahwa dalam program periklanan, iklan haruslah bermakna (meaningful), dapat 

dipercaya (believable), dan khas (distinctive). 

Tugas pengiklan berikutnya adalah memilih media periklanan untuk 

menyampaikan pesan iklannya. Menurut Kotler (2002:667), ada lima langkah 

yang dilakukan dalam memilih media, yaitu: menetapkan jangkauan, frekuensi 

dan pengaruh; memilih diantara tipe-tipe media utama; memilih wahana media 

yang spesifik; menetapkan waktu beriklan dalam media; dan menetapkan alokasi 

media berdasarkan geografi. Sama seperti konsep Kotler tersebut, berikut uraian 

mengenai pemilihan media periklanan yang telah digunakan Padma Press, disertai 

dengan alasan-alasan dan penetapan waktu beriklan pada masing-masing media. 

1. MEDIA CETAK 

A. Surat Kabar 

Surat kabar atau koran merupakan salah satu media penyampaian pesan 

yang mempunyai daya jangkau yang luas dan massal. Media koran dicetak 

pada kertas yang disebut kertas BC, dengan bahan dan bobot yang ringan 

untuk menekan biaya cetak yang tinggi. Koran bersifat sangat fleksibel 

karena pengembangan beritanya sangat luas dan selalu up to date setiap 
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harinya, sehingga menjadikan media ini paling banyak disentuh dan dibaca 

oleh publik masal. 

Alasan memilih surat kabar: 

� Market coverage tinggi. Mampu sampai ke pelosok daerah serta 

mempunyai distribusi yang fleksibel. 

� Harga relatif murah, sehingga mampu dikonsumsi oleh segala lapisan 

masyarakat. 

� Bersifat comparison shopping (catalogue product). Kebiasaan 

audience sebelum belanja selalu memperhatikan koran sebagai 

referensi. 

� Selalu sampai ke tangan konsumen tepat waktu. 

� Mempunyai target pasar sendiri sesuai dengan khalayak pembacanya. 

� Dapat dibeli tanpa harus menjadi pelanggan (bisa beli eceran). 

� Ada ruang beriklan atau space yang khusus buat produk/jasa yang 

akan diiklankan. 

� Fleksibel ketika menjadi bagian dari iklan produk/jasa. 

� Karakter yang kuat dan sangat dipercaya, karena memiliki berita-

berita yang aktual sesuai dengan perkembangan dan pemikiran 

masyarakat luas. 

Koran yang dipilih adalah koran ’Jawa Pos’ yang merupakan surat kabar 

yang memiliki jangkauan nasional. Padma Press ingin membidik pasar 

sasaran Jawa Pos yang dinilai sesuai dengan karakteristik pasar sasaran 

perusahaan. Biasanya Padma Press meletakkan iklannya pada halaman 3 

atau 16 (halaman belakang), karena penempatan iklan di halaman tersebut 
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dinilai sangat strategis dan eye catching. Jenis iklan koran yang dipilih 

adalah iklan advetorial yang seakan menyamar seperti berita pada 

umumnya. Selain biaya iklan lebih terjangkau, iklan jenis ini dipilih, 

karena dengan advetorial pengiklan dapat menuliskan informasi yang 

menurut pengiklan perlu diketahui konsumen selengkap-lengkapnya. 

Menurut Nielsen Media Research dalam kategori 2002 Ad Spend On 

Newspaper, Jawa Pos menempati urutan kedua dalam perolehan iklan 

media cetak dalam kategori surat kabar. Ini menunjukkan bahwa surat 

kabar tersebut efektif sebagai media penempatan iklan. Dalam beriklan, 

Padma Press mengikuti pola penjualan yang ada, yakni: mengeluarkan 

iklan besar (misal: iklan setengah halaman) pada periode penjualan 

tinggi/pada periode buku baru dan mengeluarkan iklan kecil (misal: iklan 

tiga kolom) pada periode penjualan rendah. Biaya periklanan yang 

dikeluarkan melalui media ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan perusahaan. 

B. Tabloid 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabloid adalah surat kabar 

ukuran kecil (setengah dr ukuran surat kabar biasa) yg banyak memuat 

berita secara singkat, padat, bergambar, mudah dibaca umum, dlsb. Setiap 

tabloid umumnya mempunyai pembaca yang lebih sedikit daripada 

pembaca surat kabar. Agak berbeda dengan surat kabar, tabloid lebih 

dispesialisasikan untuk untuk menjangkau khalayak sasaran tertentu, atau 

dengan kata lain pembaca tabloid lebih tersegmen. Oleh karena itu, akan 
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efektif jika penempatan iklan yang memiliki sasaran yang telah tersegmen 

itu sesuai dengan segmentasi tabloid tersebut. 

Alasan memilih Tabloid: 

� Harga tabloid relatif terjangkau. 

� Segmen yang dimiliki oleh tabloid telah terspesialisasi. 

� Visualisasi dapat berwarna dan lebih baik. 

� Masa edar cukup panjang, sehingga ada kemungkinan dapat dibaca 

berulang kali. 

Tabloid yang dipilih untuk menempatkan iklan Padma Press adalah 

tabloid ’Nurani’, karena segmennya yang sesuai dengan klasifikasi 

perusahaan. Seperti yang telah diketahui bahwa tabloid Nurani adalah 

tabloid keluarga muslim, sedangkan buku-buku terbitan Padma Press 

adalah buku-buku yang bernafaskan islam (buku hikmah, scientific, dan 

tasawuf modern). Tidak sama dengan pola beriklan surat kabar, biasanya 

di tabloid Nurani ini Padma Press beriklan hanya pada/mendekati hari-

hari besar islam tertentu saja dan tentu saja perusahaan menganggarkan 

biaya tertentu untu beriklan di sekitar hari-hari besar tersebut. 

C. Brosur Resensi 

Brosur adalah terbitan tidak berkala yang dapat terdiri dari satu hingga 

sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai 

dalam sekali terbit. Halamannya sering dijadikan satu (antara lain dengan 

stapler, benang, kawat, atau dapat juga dilipat), biasanya menggunakan 

sampul, tapi tidak menggunakan jilid keras/hard cover. 
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Alasan menggunakan brosur resensi: 

� Dapat memuat informasi atau penjelasan lebih detail tentang suatu 

produk, layanan, fasilitas umum, profil perusahaan, atau dimaksudkan 

sebagai sarana beriklan. 

� Informasi dalam brosur ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami 

dalam waktu yang singkat. 

� Biaya yang bersifat kompetitif untuk mempromosikan sebuah produk 

atau jasa. 

� Penggunaan media kertas yang paling banyak jenisnya. 

� Biaya pembuatan relatif murah dan efektif, karena jumlah yang sangat 

banyak. 

� Dapat memainkan variasi bentuk agar dapat menarik perhatian. 

� Sangat terkendali dan lentur. 

Brosur yang sebagian besar berisi resensi buku ini biasanya dibagikan di 

forum-forum bedah buku maupun juga kepada orang yang membeli buku-

buku terbitan Padma Press. Segala bentuk promo, produk, maupun profil 

perusahaan tersaji lengkap dalam brosur tersebut, sehingga meskipun 

hanya dalam satu lembar kertas, konsumen bisa mendapatkan info 

selengkap-lengkapnya. Perusahaan selalu menganggarkan biaya untuk 

pembuatan brosur di setiap akan terbit buku terbaru. Dengan ini, 

informasi yang disajikan dalam brosur selalu lengkap dan up-date. 

2. SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) 

Short Message Service atau yang lebih dikenal dengan SMS sudah sangat 

familiar di masyarakat beberapa tahun yang lalu. SMS merupakan aplikasi 
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ponsel yang menyediakan layanan untuk mengirim dan menerima pesan 

pendek berupa huruf dan angka. Teknologi SMS boleh dibilang sudah 

menjadi kebutuhan dasar para pengguna telepon seluler (ponsel), bahkan 

mampu mengalahkan layanan voice atau komunikasi yang menggunakan 

suara. Meskipun panjang pesan yang dapat dikirimkan dalam satu kali 

pengiriman dengan menggunakan huruf latin hanya mencapai 160 

karakter, namun metode pemasaran dengan menggunakan media ini 

menjajikan keunggulan dan kesempatan yang besar dan luas. 

Alasan menggunakan SMS: 

� Memiliki banyak pengguna. 

� Sangat menghemat waktu, biaya, dan tenaga baik pemasar maupun 

pembeli karena dapat dilakukan secara langsung dan cepat 

(membutuhkan waktu yang cukup singkat untuk melakukan) dan bisa 

dilakukan dimana dan kapan saja. 

� Biaya promosi dengan menggunakan SMS jauh lebih murah 

dibandingkan dengan biaya promosi melalui iklan di media-media 

lainnya. Hal ini juga disebabkan oleh semakin murahnya tarif pulsa 

SMS, karena adanya persaingan tarif yang ketat antar provider. 

� Mampu mengirimkan pesan ke banyak nomor tujuan pada waktu yang 

sama. 

� Memiliki tingkat kegagalan kirim yang sangat kecil, sehingga pesan 

kemungkinan besar akan sampai pada tujuan. Bahkan beberapa pakar 

mengatakan bahwa peluang sampainya pesan teks kepada pengguna 
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adalah 99 persen, dengan catatan nomor dan telepon seluler aktif, 

jaringan sinyal baik, dan tidak ada gangguan teknis lainnya. 

� Peluang untuk memberikan sentuhan pribadi. Informasi/pesan 

ditujukan kepada konsumen individual, sehingga penyampaian pesan 

menjadi lebih terarah karena komunikasi yang terjadi antara pemasar 

dan konsumen bersifat personal (one-to-one). 

� Pesan/iklan melalui SMS tidak terlalu mengganggu sasaran, karena 

dapat dibaca disaat waktu luang. Sasaran juga bisa memilih untuk 

merespon pesan SMS atau tidak. 

� Komunikasi dapat dilakukan dua arah, sehingga pemasar dapat 

mengetahui dan mengukur respon/tanggapan langsung dari konsumen 

atau dengan kata lain dapat mendorong penerimanya untuk ’bertindak 

seketika’. 

� Ada kemungkinan bahwa penerima SMS akan meneruskan/mem-

forward SMS yang diterima kepada orang lain. 

� Customer database dapat dengan mudah dibentuk. 

� Informasi/pesan yang disampaikan pasti sesuai dengan segmen dan 

target pasar yang dituju perusahaan, jika SMS marketing yang 

dilakukan berdasar pada data pelanggan yang ada dalam customer 

database perusahaan. 

� Hampir semua penerima SMS akan membaca pesan. 

Komunikasi/penyampaian informasi/pesan melalui SMS memiliki 

keterbacaan yang tinggi karena informasi/pesan tersebut dikirimkan 

pada calon pembeli yang jelas tengah berminat. 
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� Dapat mengetahui karakteristik masing-masing pelanggan dan calon 

pelanggan, sehingga pelayanan untuk mereka masing-masing juga 

berbeda. Informasi/pesan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan 

kebutuhan masing-masing pelanggan dan calon pelanggan, sehingga 

komunikasi yang terjadi terasa lebih efektif. 

� Membuat tawaran dan strategi pemasaran yang sulit dilihat oleh 

pesaing. 

� Pelayanan konsumen yang cepat dan tepat dengan menggunakan 

SMS, menumbuhkan citra perusahaan yang positif di mata konsumen 

dan masyarakat. 

SMS marketing dalam dunia bisnis memang masih tergolong baru. 

Apalagi masih terlihat kurang umum jika diterapkan di dunia penerbitan 

buku. Akan tetapi dalam membuka dan memasuki pasar, Padma Press 

sengaja untuk tidak sepenuhnya menggunakan cara yang umum dan 

konvensional (seperti ‘menitipkan’ buku-buku terbitannya di toko-toko 

buku). Berdasar pada alasan-alasan tersebut di atas, Padma Press berani 

memilih media SMS sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan 

produk-produknya dan cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan 

pelanggannya. Demi terciptanya strategi pemasaran yang efektif dan 

efisien, SMS marketing yang dijalankan berbasis kepada customer 

database perusahaan. Kegiatan promosi melalui SMS tergolong lebih 

sering dilakukan dibandingkan dengan kegiatan promosi perusahaan 

lainnya. Kegiatan ini dilakukan ketika perusahaan ingin menginformasikan 

buku terbaru Padma Press, program-program promosi yang sedang 
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ditawarkan, melakukan transaksi jual beli, negosiasi dengan pelanggan, 

memberitahu adanya acara launching, bedah buku maupun kegiatan 

Padma Press lainnya, dan masih banyak lagi. Biaya yang dikeluarkan 

disesuaikan dengan banyak tidaknya kegiatan SMS yang dilakukan pada 

bulan itu. 

Langkah terakhir dalam pembuatan program periklanan adalah 

mengevaluasi efektivitas periklanan. Salah satu cara yang digunakan Padma Press 

untuk mengetahui sukses tidaknya program periklanan yang telah dilakukan 

adalah dengan melihat perolehan omzet penjualan dari masing-masing variabel. 

Di satu sisi, dalam setiap Rp 1,- biaya yang dikeluarkan untuk periklanan media 

cetak, akan meningkatkan pendapatan atau memberikan sumbangan omzet 

penjualan sebesar Rp 3,347. Di sisi lain, akan ada penambahan pendapatan omzet 

penjualan sebesar Rp 98,562 di setiap Rp 1,- pengeluaran untuk biaya SMS 

marketing. Namun, apakah program periklanan yang dilakukan mempunyai 

pengaruh terhadap omzet penjualan perusahaan dan sudah berjalan efektif? Hasil 

yang diperoleh dari penghitungan menyebutkan bahwa terdapat dua fakta: 

1. Biaya periklanan media cetak dan biaya SMS marketing yang dilakukan 

oleh Padma Press memiliki korelasi atau hubungan yang kuat/nyata 

terhadap omzet penjualan perusahaan. 

2. Biaya yang dikeluarkan untuk periklanan media cetak dan SMS marketing 

saja ternyata dapat berpengaruh 82,9 persen terhadap omzet penjualan, 

sedangkan 17,1 persennya dipengaruhi oleh kegiatan bauran pemasaran 

lainnnya. 
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Kembali pada pertanyaan awal dalam rumusan masalah, dugaan hipotesis, 

dan kenyataan yang ada setelah penghitungan dilakukan. Peneliti menemukan 

hasil bahwa kedua variabel bebas (biaya periklanan media cetak dan biaya SMS 

marketing) yang diteliti memang mempengaruhi variabel terikat (omzet 

penjualan) secara simultan maupun parsial. Variabel biaya SMS marketing adalah 

variabel yang dominan pengaruhnya terhadap omzet penjualan Padma Press. 


