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Abstract. This research is to discover if the cost of promotion (expenses of lobby, advertisement 

and of discount) can influence the increase of sales at PT Arori Jaya Business Machines Jakarta 

as well as to prove whether or not the above phenomenon is right. Based on the coeficient 

correlation, it shows that there is a significant influence between the cost of promotion and the 

sales. The coeficient determination clearly shows that the cost of promotion gives a big support 

to the increase of sales, being 99.8% whilst other factors, such as products, prices and 

distribution channels provide only 0.2% support.      
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sangat luar biasa dana yang harus 

dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk 

mengorbitkan atau mempromosikan produk-

produknya guna meningkatkan penjualan 

(sales) serta dikenal luas  oleh pasar (market). 

Anggaran biaya promosi yang dikeluarkan 

oleh sebuah perusahaan bisa mencapai jutaan 

rupiah hingga milyaran rupiah per-tahunnya.  

Fantastis sekali, bahkan promosi pun tak 

terhindar lagi. Kalau sebuah perusahaan “P” 

menaikkan budget promosinya, maka serta 

merta akan diikuti oleh perusahaan “Q”, “R”, 

dan seterusnya yang tergolong kompetitor.   

Saling serang lewat media-media promosi 

belakang ini juga kiat marak, seiring dengan 

berkembangnya berbagai macam media massa 

(televisi) dan media cetak (koran, majalah).  

Semua itu berujung pada membengkaknya 

biaya pemasaran (marketing cost). 

Kita dapat memahami jika para pengelola 

perusahaan atau pihak manajemen makin 

sengit beradu strategi.  Pertama, tentu saja 

disebabkan oleh persaingan yang semakin 

keras atau kompetitif.  Kedua, makin pintarnya 

para manajer pemasaran (marketing manager) 

mengikuti pelbagai macam pelatihan, seperti: 

Segmentation, Targetting, and Positioning 

(STP), differensiasi, bauran 

pemasaran/marketing mix (Product, Price, 

Place, and Promotion), Spreading, Coverage, 

and Penetration (SCP), dan konsep-konsep 

baru yang terus menerus di introduksi oleh 

konsultan-konsultan pemasaran. Mereka 

tertantang untuk bisa menerapkan ilmu 

mutakhirnya itu ke dalam praktek bisnisnya.  

Ketiga, media promosi yang semakin beragam, 

antara lain: Periklanan (advertising), Promosi 

Penjualan (sales promotion), Hubungan 

Masyarakat dan Publisitas (public relations 

and publicity), Penjualan Perseorangan 

(personal selling), dan Pemasaran Langsung 

(direct marketing). 

Saat ini sedang terjadi sebuah fenomena 

baru di dalam dunia pemasaran, yaitu tentang 

jatuhnya media periklanan (advertising) dan 

bangkitnya media kehumasan (public 

relations).  Hal ini dinyatakan oleh Al Ries, 

seorang pakar strategi pemasaran, dalam 

sebuah bukunya yang berjudul “The Fall of 

Advertising and The Rise of Public Relations” 

(September, 2002).  Ries mengatakan bahwa 

produk-produk besar dewasa ini lahir melalui 
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kehumasan (public relations), bukan melalui 

iklan (advertising).  Iklan dinilai efektif pada 

tahap awal (introduction) sebuah 

produk/merek, sedangkan setelah 

produk/merek tersebut berkembang, mutlak 

dilanjutkan publikasi.  Selain itu, iklan 

memiliki fungsi untuk memaintain 

produk/merek, sedangkan public relations 

berfungsi untuk membangun produk/merek.  

Contoh-contoh perusahaan yang dijadikan 

studi kasus Ries antara lain: Wal-Mart yang 

sukses di dunia ritel hampir tanpa iklan, 

termasuk Sam’s Club yang menghasilkan US $ 

56 milyar tanpa iklan sama sekali. 

PT. Arori Jaya Business Machines sebagai 

Sole Agent Office Equipment di Indonesia 

adalah salah satu perusahaan yang 

menggunakan biaya promosi sebagai strategi 

pemasarannya (marketing strategy), dalam 

rangka peningkatan volume penjualan (sales 

volume) dan  market share.  Biaya-biaya 

promosi tersebut antara lain biaya lobby 

(public relations), biaya iklan (advertising) 

dan biaya diskon (sales promotion). 

 

Perumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang, perumusan 

masalah penelitian ini antara lain: (1) Apakah 

ada pengaruh biaya promosi (public relations 

melalui biaya lobby, advertising melalui biaya 

iklan, dan sales promotion melalui biaya 

diskon) terhadap penjualan?; (2) Apakah benar 

fenomena tentang jatuhnya media periklanan 

(advertising) dan bangkitnya media 

kehumasan (public relations) seperti yang 

dikemukakan oleh Al Ries?   

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Promosi 

Tujuan utama dari promosi adalah 

menginformasikan (informing), membujuk 

(persuading), dan mengingatkan (remainding) 

konsumen/pelanggan sasaran tentang 

perusahaan dan bauran pemasarannya. 

Informing dapat berupa penyampaian 

perubahan harga kepada pasar,  

menginformasikan produk baru, membangun 

citra perusahaan, meluruskan kesan yang 

keliru.  Persuading  bertujuan untuk 

membentuk pilihan merek, mengubah persepsi 

pelanggan, mendorong pembeli untuk belanja 

saat itu juga. Sedangkan reminding terdiri atas: 

membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak 

ada iklan, mengingatkan pembeli tempat 

menjual produk, serta menjaga agar ingatan 

pertama pembeli jatuh pada produk 

perusahaan. 

Untuk melakukan kegiatan promosi, 

diperlukan alat-alat agar kegiatan tersebut 

dapat tercapai.  Alat-alat tersebut merupakan 

variabel-variabel yang terdapat dalam unsur 

promosi, yang dikenal dengan istilah bauran 

promosi (promotion mix).  Ada 5 (lima) 

macam bauran promosi yaitu: Periklanan 

(advertising), Promosi Penjualan (sales 

promotion), Hubungan Masyarakat dan 

Publisitas (public relations and publicity), 

Penjualan Perseorangan (personal selling), dan 

Pemasaran Langsung (direct marketing). 

Berikut keterangan mengenai masing-masing 

bauran promosi tersebut. 

 

Periklanan ( Advertising ) 

Iklan merupakan salah satu bentuk 

promosi yang paling banyak  digunakan oleh 

perusahaan dalam mempromosikan 

produknya.  Iklan adalah bentuk komunikasi 

tidak langsung yang didasarkan pada informasi 

tentang keunggulan/keuntungan suatu produk, 

disusun sedemikian rupa sehingga 

menimbulkan rasa menyenangkan, yang akan 

mengubah pikiran seseorang untuk melakukan 

pembelian. Sedangkan yang dimaksud dengan 

periklanan adalah seluruh proses yang meliputi 

penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan iklan. 

Periklanan merupakan bauran promosi 

yang cukup penting, karena mempunyai sifat-

sifat: (1) Public Presentation, iklan 

memungkinkan setiap orang menerima pesan 
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yang sama tentang produk yang diiklankan; (2) 

Persuasiveness, pesan iklan yang sama dapat 

diulang-ulang untuk memantapkan penerimaan 

informasi; (3) Amplified Expressiveness, iklan 

mampu mendramatisasi perusahaan/produknya 

melalui gambar dan suara untuk  

mempengaruhi pasar; (4) Impersonality, iklan 

tidak bersifat memaksa konsumen 

memperhatikan dan menanggapinya, karena 

merupakan komunikasi monolog (satu arah). 

Beberapa tujuan iklan bagi suatu 

perusahaan yaitu: (1) Pioneering Advertising, 

yaitu iklan yang berupaya menciptakan 

permintaan awal; (2) Competitive Advertising, 

yaitu iklan yang berupaya mengembangkan 

pilihan pada merek tertentu, secara terang-

terangan menunjukkan keunggulan 

produk/merek tertentu dibandingkan dengan 

produk lain; (3) Reminder Advertising, yaitu 

iklan yang berupaya melekatkan nama 

produk/merek dibenak konsumen. Alat-alat 

promosi yang termasuk dalam periklanan 

antara lain:  iklan cetak (koran, majalah), 

siaran (televisi, radio), film, brosur & buklet, 

poster & selebaran, direktori, billboard, 

display sign, packaging outer, point of 

purchase displays, bahan audio-visual, simbol, 

dan logo.  

 

Promosi Penjualan ( Sales Promotion ) 

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi 

langsung melalui penggunaan berbagai insentif 

yang dapat merangsang pembelian produk 

dengan segera dan meningkatkan jumlah 

barang yang dibeli pelanggan.  Melalui 

promosi penjualan, perusahaan dapat menarik 

pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya 

untuk mencoba produk baru, mendorong 

pelanggan membeli lebih banyak, menyerang 

aktivitas promosi pesaing, meningkatkan 

impulse buying, atau mengupayakan kerjasama 

yang lebih erat dengan pengecer.  Secara 

umum, tujuan-tujuan tersebut dapat 

digeneralisasikan menjadi:  (1) Meningkatkan 

permintaan dari para pemakai industrial dan 

konsumen akhir; (2) Meningkatkan kinerja 

pemasaran perantara; (3) Mendukung dan 

mengkoordinasikan kegiatan personal selling 

dan iklan.   

Sifat-sifat yang terkandung dalam promosi 

penjualan, diantaranya: (a) Komunikasi, 

artinya mampu menarik perhatian dan 

memberi informasi kepada pelanggan; (b) 

Insentif, artinya memberikan keistimewaan 

dan rangsangan yang bernilai bagi pelanggan; 

dan (c) Undangan/invitation, artinya 

mengundang  khalayak untuk membeli saat itu 

juga.   

Secara keseluruhan, promosi penjualan 

merupakan taktik pemasaran yang berdampak 

pada jangka pendek.  Malah kadang-kadang 

penjualannya hanya meningkat selama 

promosi tersebut berlangsung.  Promosi 

penjualan juga tidak mampu meruntuhkan 

loyalitas pelanggan terhadap produk lain, 

bahkan promosi penjualan yang terlalu sering 

dapat menurunkan citra/kualitas barang 

tersebut.  Meskipun demikian, diakui bahwa 

promosi penjualan menghasilkan tanggapan 

yang cepat daripada iklan.  Alat-alat promosi 

yang termasuk dalam promosi penjualan 

antara lain: kontes, permainan, undian, lotere, 

hadiah, pameran, demontrasi, pemberian 

diskon, dan potongan rabat.  

 

Kehumasan dan Publisitas ( Public Relations 

and Publicity ) 

Public relations merupakan upaya 

komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan 

untuk mempengaruhi persepsi, opini, 

keyakinan, dan sikap berbagai kelompok 

terhadap perusahaan tersebut. Yang dimaksud 

dengan kelompok-kelompok itu adalah mereka 

yang terlibat, mempunyai kepentingan, dan 

dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan 

dalam mencapai tujuannya (karyawan dan 

keluarganya, pemegang saham, pelanggan, 

pemasok, perantara, pemerintah, serta media 

massa).  Dalam pelaksanannya, public 

relations dapat dilakukan oleh individu dari 
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suatu perusahaan dan dapat pula dilakukan 

oleh suatu lembaga formal (biro, departemen, 

maupun seksi public relations dalam struktur 

organisasi). 

Ada 3 (tiga) sifat public relations yang 

utama.  Pertama, kredibitas tinggi, dimana 

artikel dan berita di media massa lebih 

dipercaya daripada iklan. Kedua, offguard 

yakni dapat menjangkau pihak-pihak yang 

menghindari wiraniaga atau iklan.  Ketiga, 

dramatization, yaitu memiliki potensi untuk 

mendramatisasi suatu perusahaan/produk 

tertentu. 

Kegiatan-kegiatan public relations 

meliputi: (1) Press Relations, bertujuan 

memberikan informasi yang pantas di surat 

kabar agar dapat menarik perhatian publik; (2) 

Product Publicity, yaitu berbagai upaya untuk 

mempublikasikan produk-produk tertentu; (3) 

Corporate Communication, kegiatan 

mengkomunikasikan internal dan eksternal, 

serta mempromosikan pemahaman tentang 

organisasi; (4) Lobbying, merupakan usaha 

untuk bekerjasama dengan pembuat undang-

undang dan pejabat pemerintah, sehingga 

perusahaan mendapatkan informasi-informasi 

penting, bahkan juga untuk mempengaruhi 

keputusan yang akan diambil; (5) Counseling, 

dilakukan dengan memberi pendapat kepada 

manajemen mengenai masalah-masalah yang 

berkaitan dengan publik, mengenai posisi/citra 

perusahaan. 

Alat-alat yang termasuk dalam public 

relations antara lain:  kotak pers, 

pidato,seminar, laporan tahunan, donasi atau 

sumbangan, sponsor, media identitas, majalah 

perusahaan, peringatan peristiwa tertentu, 

berita, aktivitas layanan masyarakat, dan 

lobbying. Publisitas adalah bentuk penyajian 

dan penyebaran ide, barang, dan jasa secara 

non personal, yang mana orang atau organisasi 

diuntungkan dengan tidak membayar untuk 

itu.  Publisitas merupakan pemanfaatan nilai-

nilai berita yang terkandung dalam suatu 

produk untuk membentuk citra produk yang 

bersangkutan.  Di bandingkan dengan iklan, 

publisitas mempunyai kredibilitas yang lebih 

baik, karena pembenaran (baik langsung 

maupun tidak langsung) dilakukan oleh pihak 

lain selain pemilik iklan.  Di samping itu 

karena pesan publisitas dimasukkan dalam 

berita atau artikel koran, tabloid, majalah, 

radio, televisi, maka khalayak tidak 

memandangnya sebagai informasi promosi 

tetapi dapat memberi informasi lebih banyak 

dan terperinci daripada iklan.  Namun 

demikian karena tidak ada hubungan 

perjanjian antara pihak yang diuntungkan dan 

pihak penyaji, maka pihak yang diuntungkan 

tidak dapat mengatur kapan/bagaimana 

publisitas itu akan disajikan. Oleh karena itu, 

kini publisitas biasanya merupakan bagian dari 

departemen public relations sebuah 

perusahaan. 

 

 Penjualan Perorangan ( Personal Selling ) 

Personal selling adalah komunikasi 

langsung (tatap muka) antara penjual dan 

calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu 

produk dan membentuk pemahaman 

pelanggan terhadap produk, sehingga mereka 

kemudian akan mencoba dan membelinya.  

Sifat-sifat personal selling antara lain: (1) 

Personal Comfrontation, yaitu adanya 

hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif 

antara dua orang atau lebih; (2) Cultivation, 

yaitu sifat yang memungkinkan 

berkembangnya segala macam hubungan, 

mulai dari sekedar hubungan jual beli sampai 

hubungan yang lebih akrab; (3) Response, 

yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan 

pelanggan mendengar, memperhatikan, 

menanggapi. 

Alat-alat promosi yang termasuk dalam 

penjualan perseorangan antara lain: presentasi 

penjualan, pertemuan penjualan, program 

insentif, dan contoh atau sampel.  

  

Pemasaran Langsung ( Direct Marketing ) 
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Pemasaran langsung merupakan bentuk 

promosi dengan menggunakan surat, telepon, 

faksimile, e-mail, dan alat penghubung 

nonpersonal lainnya untuk berkomunikasi 

secara langsung atau mendapatkan tanggapan 

langsung dari pelanggan.  Alat-alat promosi 

yang termasuk dalam pemasaran langsung, 

antara lain: catalog, surat, telemarketing, 

electronic shopping, kotak shopping, TV 

direct response marketing, radio, majalah, 

newpaper direct response marketing , dan 

pemasaran melalui saluran on-line.  

 

Penjualan dan  Biaya 

Penjualan (sales) adalah hasil penjualan 

barang-barang yang menjadi obyek usaha 

pokok perusahaan.  Bagi perusahaan 

perdagangan, sales merupakan hasil penjualan 

barang-barang dagangan, sedangkan bagi 

perusahaan industri, sales merupakan hasil 

penjualan barang-barang hasil produksi. Sales 

dapat dibedakan atas: (1) Penjualan 

Bruto/Gross Sales, yaitu semua hasil penjualan 

sebelum dikurangi dengan berbagai potongan-

potongan atau pengurangan-pengurangan 

lainnya; (2) Penjualan Netto/Nett Sales, yaitu 

hasil penjualan bersih yang sudah 

diperhitungkan berbagai potongan dan 

pengurangan-pengurangan lainnya.  Jadi, 

berdasarkan penjelasan diatas,  maka 

pengertian penjualan (sales) dalam penelitian 

ini adalah pendapatan dari penjualan barang. 

Beberapa pengertian biaya (cost) yang 

dikemukakan oleh para ahli, yaitu: (1) Biaya 

adalah sejumlah dana tertentu yang timbul 

secara langsung dan seluruhnya berhubungan 

dengan penjualan barang dagangan, operasi 

umum perusahaan, dan di luar operasi 

perusahaan, (2) Biaya didefinisikan sebagai 

pembiayaan yang telah dikeluarkan dalam 

proses memperoleh pendapatan adalah biaya 

yang telah terpakai; (3) Biaya adalah jumlah 

uang kas atau equivalen uang kas yang 

dikeluarkan untuk memperoleh suatu harta 

kekayaan atau jasa tertentu; (4) Biaya adalah 

besarnya kas yang dibayar atau hutang yang 

terjadi untuk suatu barang atau jasa dari 

barang atau jasa tersebut; (5) Biaya berarti 

sejumlah uang yang dikeluarkan atau 

dibelanjakan untuk barang atau jasa yang 

dibeli. Berdasarkan penjelasan diatas, 

pengertian biaya dalam penelitian ini adalah 

pengeluaran kas untuk barang atau jasa yang 

sesungguhnya diperoleh.   

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Desain Penelitian 

Penelitian ini memiliki pemahaman bahwa 

bagaimana preferensi dalam proses 

pengambilan keputusan pimpinan, terutama 

manajer pemasaran dan manajer keuangan 

dalam memilih saluran promosi di PT. Arori 

Jaya di pengaruhi oleh variabel-variabel bebas 

yang menjadi pos-pos biaya promosi utama, 

dimana dalam penelitian ini meliputi variabel 

biaya lobby (X1), biaya iklan (X2), dan biaya 

diskon (X3). 

Pada riset deskriptif sebagai desain 

penelitian yang digunakan penulis untuk 

melakukan pengujian hipotesis penelitian yang 

berkenaan dengan hubungan antara variabel 

penjualan perusahaan sebagai variabel terikat 

(Y), dan ketiga pos biaya utama promosi 

sebagai variabel bebas yaitu biaya lobby, biaya 

iklan, dan biaya diskon. 

 

Sampel Penelitian 

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah data laporan keuangan kuartal 

penjualan perusahaan PT. Arori Jaya selama 

kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 1998-

2002.  Meliputi data laporan rugi laba 

konsolidasi dan laporan biaya operasional, 

serta break down biaya promosi tersebut.  Data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

diperoleh dengan cara pengambilan sampel 

secara acak (randomized sampling) dengan 

memecah data laporan keuangan rugi laba 

perusahaan dari data tahunan menjadi data 

triwulanan, sehingga total sampel penelitian 
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kali ini adalah 20 periode triwulanan laporan 

keuangan perusahaan.  Tujuan dipecah 

menjadi triwulanan adalah untuk mengetahui 

trend yang terjadi pada ketiga pos biaya 

promosi tersebut selama periode tiga bulanan. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian ini, sumber data 

penelitian diperoleh berupa data primer yang 

merupakan data yang diperoleh langsung dari 

bagian keuangan dan akuntan perusahaan, juga 

dari bagian penjualan perusahaan dengan 

mengguakan instrument penelitian berupa 

wawancara langsung kepada bagian terkait.  

Sedangkan data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dari literature maupun data 

intern PT. Arori Jaya. 

 

Jenis Data Penelitian 

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis 

data penelitian yang digunakan, yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif.  Data kualitatif 

adalah data bukan dalam bentuk angka, namun 

dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat.  

Sedangkan data kuantitatif adalah data yang 

dinyatakan dalam bentuk angka yang 

dikumpulkan langsung dari penelitian. 

Sebagaimana diungkapkan bahwa data 

kualitatif merupakan data yang dinyatakan 

bukan dalam bentuk angka, sementara itu 

analisis statistik hanya bisa melakukan proses 

perhitungan data dalam bentuk angka.  Oleh 

karena itu, data kualitatif baru bisa dilakukan 

analisis statistik apabila data kualitatif tersebut 

dirubah menjadi data kuantitatif dengan cara 

pemberian skor atau nilai tertentu pada 

katagori atau klasifikasi dari variabel 

penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Arori 

Jaya yaitu Laporan Rugi Laba Konsolidasi 

Perusahaan, diketahui dan disusun sejumlah 

rekapitulasi biaya penjualan perusahaan 

selama       5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 

1998 sampai dengan tahun 2002, yang 

meliputi biaya Lobby (X1), biaya Iklan (X2), 

dan biaya Diskon (X3), serta hasil Penjualan 

(Y).  Biaya Lobby rata-rata sebesar Rp. 

76.196.532, biaya Iklan rata-rata sebesar Rp. 

22.858.960, dan rata-rata untuk biaya Diskon 

sebesar Rp. 6.875.688,- . Sedangkan Hasil 

Penjualan PT.Arori Jaya selama lima tahun 

rata-rata telah menghasilkan nilai sebesar Rp. 

697.149.226,-  

 

Analisa Statistik   

Perhitungan analisa statistik berupa 

perhitungan koefisien korelasi dan regresi 

dilakukan secara bertahap dengan 

menggunakan empat model, yaitu:  

(a) Koefisien Korelasi Parsial: 

- Model 1  :   Volume penjualan  =   f  

(biaya lobby) 

- Model 2  :   Volume penjualan  =   f  

(biaya iklan) 

- Model 3  :   Volume penjualan  =   f  

(biaya diskon) 

(b) Koefisien Korelasi Multipel: 

- Model 4  :   Volume penjualan  =  f  ( 

biaya lobby, biaya iklan, dan biaya 

diskon ) 

 

Koefisien Korelasi R menunjukan 

hubungan yang sangat tinggi  yaitu 0,999 

sehingga pengaruh biaya iklan, biaya diskon, 

dan biaya lobby sangat kuat terhadap volume 

penjualan.  Sedangkan koefisien determinan R 

square menunjukkan nilai 0,998 yang 

menjelaskan bahwa 99,8% faktor yang 

mempengaruhi volume penjualan ditentukan 

oleh faktor biaya promosi, sedangkan 0,2 % 

ditentukan oleh faktor-faktor lain pada bauran 

pemasaran. 

 

Analisa Koefisien Korelasi Multipel  ( uji 

“F” ) 

Dari hasil Analisa didapatkan hasil uji F 

sebesar 2375,352 sehingga uji hipotesis biaya 

iklan, biaya diskon dan biaya lobby secara 
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bersama mempengaruhi volume penjualan 

secara signifikan, karena F table untuk alfa 5% 

dan derajat kebebasan pembilangan 3 derajat 

kebebasan penyebut 16 adalah 3,24.  Jadi F 

hitung  >  F table.  Sedangkan untuk alfa = 1% 

tidak tersedia tabel F, namun pasti F hitung 

masih lebih besar dari F table mengingat F 

hitung 2375,352 sangat besar. 

 

Analisa Koefisien Korelasi Parsial  ( uji “t” 

) 

Uji hipotesis biaya lobby, biaya iklan dan 

biaya diskon yang diperhitungkan sendiri-

sendiri mempengaruhi volume penjualan 

secara signifikan, dimana nilai t pada biaya 

lobby 41,616 , biaya iklan -1,024 , dan biaya 

diskon sebesar -3,889. Nilai t tabel dengan 

derajat signifikan dan derajat kebebasan df = 

n-k-1 = 20-3-1 = 16 adalah 2,120, sedangkan 

untuk derajat signifikan 1% = 2,921. Dengan 

demikian biaya lobby dan biaya diskon 

mempengaruhi penjualan secara signifikan, 

sedangkan biaya iklan tidak mempengaruhi 

penjualan. th  X1 (biaya lobby) mempunyai 

hubungan positif dengan Y (penjualan). Biaya 

lobby erat kaitannya dengan pemberian 

sesuatu kepada orang yang memiliki jabatan 

tertentu (success fee).  Dengan demikian, 

semakin besar biaya lobby menunjukan 

semakin banyaknya orang yang di lobby yang 

mengakibatkan penjualan semakin besar. th X2 

(biaya iklan) berlawanan arah/negatif dengan 

Y (penjualan), karena pada pelaksaaan tender, 

fungsi iklan tidak diperlukan (sudah ditunjuk 

perusahaan mana yang akan menjadi 

pemenangnya).  th  X3 (biaya diskon) 

mempunyai hubungan yang negatif dengan Y 

(penjualan), karena pada penjualan biasanya 

bagian 

pembelian/perlengkapan/pengadaan/logistik 

lebih suka dengan biaya lobby dan kebanyakan 

harga barangnya sudah dinaikkan (mark-up) 

atau diskon maksimal tidak dibuka. 

 

Analisa Koefisien Regresi 

Dari model regresi yang di-input pada 

program statistik SPSS didapatkan persamaan 

regresi: 

Y   =  19,929  +  17,377  ( biaya lobby ) - 

0,993  ( biaya iklan ) - 54,528  ( biaya diskon ) 

   ( 3,184 )    ( 41,616 )     

( -1,024 )       ( -3,889 ) 

Arti persamaan di atas adalah: 

 Jika biaya promosi = 0, maka penjualan 
yang diperoleh adalah sebesar 19,929 

rupiah. 

 Setiap peningkatan satu rupiah biaya 

lobby, berarti meningkatkan penjualan 

sebesar 17,377 rupiah volume penjualan. 

 Setiap peningkatan satu rupiah biaya iklan 
berarti menurunkan 0,993 rupiah volume 

penjualan.  Untuk biaya iklan, 

pengaruhnya terhadap penjualan 

berlawanan (-),  karena: 

1. Dalam pelaksaan tender (lelang), iklan 

tidak diperlukan . 

2. PT. Arori Jaya dalam Brand Image & 

Company Image sudah sangat baik, 

karena sudah berusia lebih dari 30 

tahun. 

3. Penjualan yang dilakukan biasanya 

bersifat pembelian ulang ( repeat order 

). 

4. Biaya iklan yang dilakukan hanya 

mengingatkan customer. 

 Setiap pengingkatan satu rupiah biaya 
diskon berarti menurunkan 54,528 rupiah 

volume penjualan. Untuk biaya diskon, 

pengaruhnya terhadap penjualan 

berlawanan (-) dikarenakan: 

1. Harga produk kompetitif  (tanpa diberi 

diskon-pun customer sudah tertarik ). 

2. Dengan success fee ( biaya lobby ), 

maka customer akan lebih focus ke 

produk Arori. 

3. Customer lebih memilih harga 

dinaikkan (mark up) dibandingkan 

dengan diskon, karena keuntungannya 

lebih besar. 
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Uji  Hipotesis  Penelitian 

Dari perhitungan koefisien korelasi parsial 

maupun koefisien korelasi multiple didapatkan 

nilai t hitung dan F hitung lebih besar dari t 

tabel dan F tabel dengan derajat signifikansi 

5% . Jadi hipotesis alternatif diterima yaitu 

terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya 

lobby, biaya iklan, biaya diskon terhadap 

penjualan. Agar model regresi linier berganda 

tersebut diterima secara ekometrika, dimana 

dari estimator-estimator yang diperoleh 

dengan metode kuadrat terkecil (Oedinary 

Least Square = OLS) sudah memenuhi syarat 

Best Linier Unbiased Estimation (BLUE), 

maka perlu pengujian klasiknya yang meliputi:  

1. Pengujian Autokorelasi, yaitu mengetahui 

ada tidaknya otokorelasi dalam analisis 

regresi linier berganda maka dilakukan 

pengujian dengan uji Durbin Waston “d”. 

Pada pengujian autokorelasi diketahui 

bahwa penelitian ini tidak terjadi adanya 

autokorelasi.  Hal ini ditandai dengan hasil 

analisis Durbin Waston dengan perolehan 

nilai d-hitung sebesar 1,760 (mendekati 

angka 2).   

2. Pengujian Heteroskedastisitas, yaitu untuk 

mengetahui adanya heteroskedastisitas 

maka dapat digunakan metode secara 

grafis yaitu dengan memasukkan nilai 

Regression Standardized Predicted Value 

pada sumbu X dan nilai Regression 

Stundentized Residual pada sumbu Y.  

Sehingga didapatkan sebaran scatter plot.  

Pengujian heteroskedastisitas 

menunjukkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas, karena sebaran titik 

yang terlihat pada scatter plot tidak 

membentuk pola tertentu.   

3. Uji Normalitas, yaitu untuk mengetahui 

ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan 

metode grafis dengan melihat adanya 

normalitas pada P – P Plot standardized 

residual antara variabel dependen terhadap 

variable independen. Uji normalitas 

dihasilkan bahwa model regresi linier 

berganda pada penelitian ini adalah 

normal, dengan indikasinya tidak terdapat 

sebaran yang terlalu jauh dari garis 

diagonal.  

4. Pengujian Multikolinieritas.  

Asumsi metode regresi linier klasik adalah 

tidak terjadi multikolinieritas antar sesama 

variabel bebas yang ada dalam model atau 

tidak ada hubungan yang kuat antara 

variabel bebas. Pengujian multikolineritas 

pada penelitian ini juga tidak terjadi, 

dikarenakan perhitungan sesuai dengan 

pendapat Cooper dan Emony yaitu apabila 

koefisien korelasi diantara variable bebas  

<  0,80 , maka tidak multikoleneritas.   

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Hipotesis alternatif diterima yaitu terdapat 

Pengaruh yang signifikan antara Biaya 

Promosi           (biaya lobby, biaya iklan, biaya 

diskon) terhadap Penjualan PT. Arori Jaya.  

Hal ini sesuai dengan perhitungan koefisien 

korelasi parsial maupun koefisien korelasi 

multipel, dimana didapatkan nilai t hitung dan 

F hitung lebih besar dari t tabel dan F tabel 

dengan derajat signifikansi sebesar 5 %. 

Fenomena tentang jatuhnya media periklanan 

(advertising) dan bangkitnya media 

kehumasan (public relations) seperti yang 

dikemukakan oleh Al Ries, seorang pakar 

strategi pemasaran, dalam sebuah bukunya 

yang berjudul “The Fall of Advertising and 

The Rise of Public Relations” (September, 

2002)  adalah benar. Mengingat masih 

banyaknya faktor yang belum diteliti dalam 

bauran pemasaran (produk, harga dan saluran 

distribusi), serta dalam bauran promosi yang 

lainnya, seperti: personal selling dan direct 

marketing (kesemuanya mempengaruhi 

peningkatan penjualan), kami menyarankan 

agar apabila ada penelitian lagi, hendaknya 

diarahkan ke materi-materi tersebut diatas 

sehingga perusahaan-perusahaan sejenis 
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lainnya bisa mendapatkan gambaran yang 

lebih lengkap. 
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