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ABSTRACT
Suksesnya suatu perusahaan dapat diukur dari laba yang diperoleh, efektifitas dan
efisiensi dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Pemilihan pasar dan
bentuk kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan mempunyai peranan yang
cukup penting, mengingat banyaknya kemungkinan perusahaan kalah saing dengan
perusahaan pesaing. Dalam rangka peningkatan penjualan, perusahaan dalam
menjalankan aktifitasnya harus memberitahu kepada konsumen mengenai barangbarang yang dihasilkan dengan kegiatan promosi. Oleh karena itu seorang manajer harus
dapat menentukan bentuk promosi yang di pilih haruslah sesuai dengan tujuan dari
perusahaan yang akan memberikan laba tertinggi.
Adapun tujuan penelitian ini adalah: :untuk mengetahui apakah promosi yang dilakukan
oleh perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia dapat meningkatkan
penjualan., untuk memperdalam pengetahuan dibidang pemasaran terutama di bagian
promosi mengenai peningkatan penjualan., dapat dijadikan sebagai bahan referensi
dalam melakukan penelitian selanjutnya.
Konstanta (a) yang dihasilkan berdasarkan uji regresi linier diatas yaitu sebesar 0,698
dan Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada nilai variabel bebas yaitu
Harga Pokok Produksi, maka perubahan nilai laba bersih yang dilihat dari nilai Y adalah
tetap sebesar 0,698.
Nilai koefisien regresi (b) yang dihasilkan berdasar uji regresi linier diatas yaitu sebesar
0,035 dan Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap penambahan Harga Pokok
Produksi, maka laba bersih akan meningkat sebesar 0,035 dengan asumsi variabel lain
dianggap tetap
Pengaruh Promosi dapat juga dilihat dari hasil analisis dengan nilai korelasi ( R ) sebesar
0,959 dan determinasi (R square) yang diperoleh dengan nilai 0,919 yang berarti 91,9 %
dari penjualan dijelaskan oleh variabel independen (promosi) sedangkan sisanya 8,1 %
dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
Keywords: Promosi dan Penjualan
PENDAHULUAN
Perusahaan didirikan bertujuan untuk
meningkatkan penjualan,mempertinggi
daya saing dan meminimalkan biaya
produksi
untuk
mencapai
laba
maksimal. Perkembangan perusahaan
dan laba yang dicapai perusahaan dapat
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menjadi
alat
ukur
terhadap
keberhasilan perusahaan
dalam
menjalankan aktivitas yang berkenaan
dengan
operasinya.
Jika
tujuan
perusahaan
tercapai
maka
kelangsungan hidup perusahaan di
masa yang akan datang tetap mampu di
pertahankan dan mampu bersaing
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dengan perusahaan lain. Bila ingin
terwujudnya tujuan perusahaan maka
produsen harus menggunakan teori
pemasaran.
Dari sudut manajerial, pemasaran
adalah proses perencanaan dan
pelaksanaan
konsepsi,
penetapan
harga, promosi, distribusi gagasan,
barang, dan jasa untuk menciptakan
pertukaran memuaskan tujuan individu
dan organisasi.
Konsumen sangat
memerlukan
informasi
untuk
menetukan keputusan suatu produk
yang akan mereka beli di pasaran.
Keputusan yang selalu diharapkan oleh
produsen, apakah pesan yang di
sampaikan lewat promosinya telah
dapat menjangkau pasar yang telah
diharapkan atau belum. Apabila telah
menjangkau,berarti
mencerminkan
keberhasilan promosinya dan sudah
tentu akan meningkatkan permintaan
konsumen.
Suatu perusahaan memproduksi barang
dengan kualitas yang baik, harga
relative murah dibandingkan pesaing,
dan tersebar ke berbagai tempat, tetapi
apabila calon pembeli tidak diberitahu
adanya produk tersebut , dingatkan
atau dibujuk untuk membelinya maka
produk tersebut tidak akan bisa laku di
pasaran dan segala produk yang dimiliki
perusahaan akan terbuang sia-sia.
Karena promosi sifatnya membujuk dan
mengingat kan konsumen akan image
sebuah produk, maka tidak salah
produsen
perusahaan
selalu
menggunakan promosi di dalam
perusahaannya.
Uraian di atas menggambarkan betapa
kompleksnya masalah promosi dalam
suatu perusahaan, betapa pentingnya
system dan strategi yang tepat dalam
menyampaikan
pesan
kepada
konsumen melalui berbagai media
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promosi. Karena promosi adalah hal
penting dalam perusahaan maka tak
jarang
banyak
perusahaan
membutuhkan biaya yang sangat besar
dan biaya-biaya ini disebut dengan
biaya promosi.
Biaya
promosi
dikularkan
oleh
perusahaan antara lain untuk membuat
pameran produk, member sponsor dan
membuat iklan di media cetak maupun
media
elektronik
sudah
pasti
perusahaan ingin selalu meningkatkan
jumlah penjualan untuk mendapatkan
laba yang lebih besar, dan dapat dilihat
betapa berperannya promosi dalam
upaya
untuk
mencapai
tujuan
perusahaan
yaitu
meningkatkan
penjualan.
Suksesnya suatu perusahaan dapat
diukur dari laba yang diperoleh,
efektifitas
dan
efisiensi
dalam
melaksanakan kegiatan operasional
perusahaan. Pemilihan pasar dan
bentuk
kegiatan
promosi
yang
dilakukan oleh perusahaan mempunyai
peranan yang cukup penting, mengingat
banyaknya kemungkinan perusahaan
kalah saing dengan perusahaan pesaing.
Dalam rangka peningkatan penjualan,
perusahaan
dalam
menjalankan
aktifitasnya harus memberitahu kepada
konsumen mengenai barang-barang
yang dihasilkan dengan kegiatan
promosi. Oleh karena itu seorang
manajer harus dapat menentukan
bentuk promosi yang di pilih haruslah
sesuai dengan tujuan dari perusahaan
yang akan memberikan laba tertinggi.
Dari uraian tentang pembahasan
pentingnya pengaruh promosi bagi
perusahaan, maka penulis tertarik
melakukan pembahasan seulas tentang
permasalahan di dalam penelitian yang
berjudul “Pengaruh Promosi Terhadap
Peningkatan Penjualan Pada Perusahan
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Makanan dan Minuman Yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia”
Masalah
Adapun masalah yang di kemukakan
dalam penelitian ini adalah “Apakah
Terdapat Pengaruh Promosi Terhadap
Peningkatan
Penjualan
pada
perusahaan makanan dan minuman
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ”
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. untuk mengetahui apakah promosi
yang dilakukan oleh perusahaan
Makanan dan Minuman di Bursa
Efek
Indonesia
dapat
meningkatkan penjualan.
2. untuk memperdalam pengetahuan
dibidang pemasaran terutama di
bagian
promosi
mengenai
peningkatan penjualan.
3. dapat dijadikan sebagai bahan
referensi
dalam
melakukan
penelitian selanjutnya.
Manfaat Penelitian
Di dalam pengertian suatu penelitian
mengandung dua manfaat, yaitu
manfaat teoritis dan juga manfaat
praktis.
Manfaat penelitian ini adalah:
1. Menambah wawasan pengetahuan
penulis dibidang manajamen,
terutama
mengenai
cara
meningkatkan penjualan melalui
promosi.
2. Sebagai bahan informasi kepada
pihak
yang
berkepentingan
terhadap perusahaan mengenai
pengaruh
promosi
terhadap
untung kenaikan penjualan.
3. Hasil
penelitian
ini
dapat
digunakan sebagai acuan maupun
bandingan bagi peneliti lain yang
meneliti masalah yang sama di
masa mendatang.
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STUDI KEPUSTAKAAN
Pengertian Pemasaran
Pemasaran merupakan proses yang
bertujuan untuk memuaskan kebutuhan
dan keinginan konsumen.
Sebagai
wahana dan penciptaan pendapatan,
pemasaran berkaitan erat dengan
aktifitas produksi yang membutuhkan
biaya dalam mengola nilai guna fungsi
barang kepada konsumen yang
nantinya akan menghasilkan laba buat
perusahaan.
Karena munculnya
berbagai perusahaan yang internasional
maupun nasional yang membutuhkan
pemasaran dalam bisnis mereka, maka
posisi pemasaran semakin menonjol
dan mendapatkan perhatian utama
Pemasaran sebagai fungsi mencapai
tujuan dalam meningkatkan penjualan
barang secara lebih efektif. Menemukan
konsumen beserta kebutuhannya serta
mengusahakan barang atau jasa yang
dapat memenuhi semua kebutuhann
konsumen.
Beberapa pendapat para ahli tentang
defenisi pemasaran. yang akan menjadi
pertimbangan dalam rumusan mencari
cara menyelesaikan masalah di dalam
skripsi ini:
Menurut Susatyo Herlambang (2014 : 1)
“Pemasaran adalah salah satu kegiatan
dalam perekonomian yang membantu
dalam menciptakan sebuah nilai
ekonomi. dan nilai ekonomi itu sendiri
yang akan menentukan harga suatu
barang
dan
jasa.
Melalui
produsen,pemasar dan konsumen”.
Menurut Didik Suryadi (2011 : 1)
“Pemasaran adalah kegiatan yang
pervasive yang lebih dari sekedar
menjual kearah pemberian kepuasan
kepada para pembeli dengan maksud
agar perusahaan dapat menjual hasil
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produksi, memperoleh laba dan
mencapai tujauan perusahaan yang
lain”.
Menurut Sofyan Assuari (2006 : 5)
“Pemasaran adalah kegiatan manusia
yang diarahkan untuk memenuhi dan
memuaskan kebutuhan dan keinginan
melalui proses pertukaran”.
Menurut Buchari Alma (2006 : 3)
“Pemasaran adalah suatu kegiatan yang
menyalurkan barang yang sudah diolah
dari seorang produsen ke tangan
konsumen”
Sebagai falsafah bisnis, konsep
pemasaran
dibuat
dengan
menggunakan tiga faktor dasar yaitu :
1. Seluruh perencanaan dan kegiatan
perusahaan berorientasi pada
konsumen atau pasar.
2. Volume
penjualan
yang
menguntungkan harus menjadi
tujuan perusahaan, laba dapat
diperoleh
dengan
melalui
pemuasan konsumen. Dengan
laba tersebut maka perusahaan
dapat tumbuh berkembang dan
dapat
mempertahankan
kelangsungan hidup usahanya.
3. Seluruh
kegiatan
pemasaran
dalam
perusahaan
harus
dikoordinasikan dan diintegrasikan
secara
organisasi.
Didalam
perusahaan, hal ini perlu dilakukan
untuk memberikan kepuasan
konsumen juga perlu dihindari
adanya pertentangan di dalam
perusahaan
maupun
antara
perusahaan dengan pasar.

Berdasarkan penjelasan di atas,
perusahaan
diharapkan
dapat
menerapkan konsep pemasaran
dalam praktek agar keuntungankeuntungan yang terkandung di
dalamnya dapat direalisasikan dan
dalam pelaksanaannya diperlukan
manajemen pemasaran.
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Menurut Daryanto (2011 : 1)
“Pemasaran adalah suatu proses sosial
dan manajerial di mana suatu individu
dan kelompok mendapatkan kebutuhan
dan
keinginan
mereka
dengan
menciptakan,menawarkan dan bertukar
sesuatu yang bernilai satu sama lain”
Menurut Tjiptono dan Fandy (2008 : 5)
“Pemasaran adalah fungsi yang memiliki
kontak yang paling besar dengan
lingkungan eksternal”.
Bauran Pemasaran
Dalam suatu pasar dimana ada
persaingan ia harus selalu mencari
kesempatan baru dan merencanakan
strategi baru. Strategi-strategi baru
tersebut harus disesuaikan dengan
bauran-bauran
pemasaran
yang
digunakan oleh perusahaan. Analisis
kegiatan
pemasaran
diperlukan
karena untuk mengetahui apakah
perencanaan sudah tepat atau
belum. Kemudian strategi yang
menarik dipilih untuk pelaksanaan
pengawasan diperlukan agar yakin
bahwa rencana-rencana dilaksanakan
dengan berhasil.
Pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan
yang cukup luas menyangkut pada
bagian –bagian dalam perusahaan
untuk mewujudkan tujuan yang telah di
tetapkan semula. Dengan menentukan
pasar melalui riset pemasaran, maka
perusahaan akan merancang rencana
baik untuk memasuki segmen pasar
yang di pilih. Didalam strategi
pemasaran, terdapat 4P yang biasa
disebut dengan Bauran Pemasaran
(Marketing mix
) yaitu : strategi
produk,
strategi harga,
strategi
distribusi, strategi promosi.
Definisi bauran pemasaran menurut
Harmaizar Zaharuddin (2006: 60)
“Merupakan suatu konsep pemasaran
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yang meneliti secara bersamaan
hubungan dari beberapa variable yang
bertujuan untuk mendapatkan nilai
optimal atas kepuasan pelanggan.
Variabel tersebut sangat luas, maka
para teoritis menyederhanakan menjadi
empat variable yang dikenal dengan
nama 4P (Product, Price, Place,
Promotion)”
Menurut Suharsono dan Yudi Susanto
(2010 : 27) “Bauran Pemasaran adalah
kumpulan aktifitas pemasaran yang
digunakan untuk melayani pasar
sasaran.Bauran pemasaran di buat
dalam suatu segmen pasar yang terdiri
produk, harga, tempat, promosi”.
Menurut Basu Swatha dan Ibnu Sukotjo
(2006 : 192) “Bauran pemasaran adalah
suatu kombinasi dari empat variable
atau kegiatan yang merupakan inti dari
sytem pemasaran”.
Pengertian Promosi
Aktifitas suatu perusahaan tidak hanya
menghasilkan produk atau jasa,
menetapkan harga, menjual produk
atau jasa, tetapi banyak aktivitas
lainnya yang saling berkaitan satu
dengan lainnya. Salah satunya adalah
promosi. kegiatan promosi adalah salah
satu bagian dari bauran pemasaran
perusahaan, yang isinya memberikan
informasi kepada masyarakat
atau
konsumen tentang produk atau jasa
yang ditawarkan perusahaan. Tidak
hanya itu, kegiatan promosi merupakan
kegiatan komunikasi antara perusahaan
dengan pelanggan atau konsumen.
Perusahaan yang sudah memiliki nama
menganggap
bahwa
promosi
merupakan bagian penting dari
pemasaran, karena pihak perusahaan
berharap dengan promosi yang
dilaksanakan secara efektif dapat
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meningkatkan kualitas produk atau jasa
perusahaan sesuai dengan target
penjualan yang telah ditetapkan dan
dapat bersaing dengan perusahaan lain
yang menghasilkan produk atau jasa
yang sejenis. Dengan pandangan
demikian perusahaan berharap dengan
dilaksanakannya kegiatan promosi
secara berkesinambungan dan terarah
akan mampu mencapai hasil penjualan
dan
keuntungan
yang maksimal.
Berikut beberapa defenisi promosi
menurut para ahli :
Menurut Djaslim Saladin dan Yevis
Marty Oesman (2013 : 123) “Promosi
adalah suatu komunikasi informasi
penjual dan pembeli yang bertujuan
untuk merubah sikap dan tindak laku
pembeli yang sebelumnya tidak
mengenal menjadi mengenal sehingga
menjadi pembeli dan mengingat produk
tersebut”.
Menurut Buchari Alma (2011 : 179)
“Promosi adalah sejenis komunikasi
yang
memberi
penjelasan
dan
meyakinkan calon konsumen mengenai
barang dan jasa dengan tujuan untuk
memperoleh perhatian, mendidik,
mengingatkan dan meyakinkan calon
konsumen”.
Menurut Fandy Tjiptono (2007 : 201)
“Promosi adalah salah satu factor
penentu keberhasilan suatu program
pemasaran
untuk
memberikan
informasi mengenai adanya suatu
produk”.
Langkah – langkah Dalam Sebuah
Kampanye Promosi :
a. Mengidentifikasi pasar sasaran
b. Menentukan tujuan – tujuan untuk
setiap unsur dari bauran promosi
c. Menentukan
satu
anggaran
promosi
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d.

Mengembangkan
satu
pasar
terpadu.
e. Mengimplementasikan rencana.
f. Evaluasi efektifitas

memberitahukan,
membujuk,
mengingatkan
kembali
kepada
konsumen, para perantara atau
kombinasi keduanya.

Tujuan di Lakukannya sebuah Promosi
oleh sebuah Perusahaan adalah :
a. Untuk menyebarkan informasi
produk atau jasa perusahaan
kepada pasar.
b. Untuk memperoleh konsumen
baru dan menjaga kesetiaan dari
konsumen.
c. Untuk meningkatkan penjualan
sehingga pendapatan perusahaan
meningkat.
d. Untuk memberi pembeda dan
mengunggulkan
produk
perusahaan dibanding dengan
produk para pesaing.
e. Untuk membentuk citra produk
ataupun
jasa
dan
nama
perusahaan
dimata
para
konsumen.

Bauran Promosi
Untuk menentukan kombinasi terbaik
dari variabel-variabel promotional
mix, dalam prakteknya merupakan
tugas yang sangat sulit dan rumit bagi
manajemen pemasaran. Hal ini
disebabkan
karena
manajemen
pemasaran tidak dapat mengetahui
secara pasti tentang besarnya
periklanan, personal selling, promosi
penjualan, publisitas dan alat
promosi
yang
lainnya
untuk
mencapai program penjualan. Selain
itu untuk mengetahui beberapa hasil
yang dapat dicapai dari pengeluaranpengeluaran untuk kegiatan promosi
juga sulit diketahui, namun secara
kuantitatif dapat dicapai hasil yang
mendekati kebenarannya dengan
pendekatan statistik.

Berikut beberapa manfaat lain dari
adanya kegiatan promosi :
1. Mengetahui tingkat kebutuhan
konsumen akan suatu produk
2. Mengetahui
produk
yang
diinginkan para konsumen
3. Mengetahui cara pengenalan dan
penyampaian produk sehingga
sampai ke konsumen
4. Mengetahui harga yang sesuai
dengan kondisi pasaran
5. Mengetahui strategi promosiyang
tepat kepada para konsumen
6. Menciptakan image sebuah produk
dengan adanya promosi
Jadi pengertian
promosi dapat
diartikan merupakan alat komunikasi
dan penyampaian pesan yang dilakukan
baik
oleh
perusahaan
maupun
perantara dengan tujuan memberikan
informasi mengenai produk, harga dan
tempat.
Informasi
itu
bersifat
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1. Periklanan
Periklanan adalah bentuk prosentasi
dan promosi non pribadi tentang ide,
barang dan jasa yang dibayar oleh
sponsor tertentu. Fungsi periklanan
dalam pemasaran menurut Sofyan
Assauri (2006 : 61) adalah sebagai
berikut:
a. Sebagai alat untuk memberi
informasi penerangan dalam
menerangkan produk baru ke
pasar.
b. Untuk membantu ekspansi atau
perluasan pasar
c. Untuk menunjang program
personal
d. Untuk mencapai orang-orang yang
tidak tercapai pramuniaga
e. Untuk membentuk nama baik
perusahaan

Secara umum tujuan dari periklanan
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adalah untuk meningkatkan omzet
penjualan
dengan
cara
mempengaruhi konsumen secara
tidak langsung. Dengan periklanan ini
akan dapat meningkatkan penjualan,
sedang bagi perusahaan yang sudah
baik
diharapkan
agar
omzet
penjualan yang sudah dicapai
minimal dapat dipertahankan.
Adapun Jenis – Jenis Media dari
Periklanan menurut Sofyan Assuari
(2006 : 62) yaitu:
1. Surat Kabar
Kelebihan : dari menggunakan
surat kabar dalam periklanan
adalah : Flexibilitas, ketepatan
waktu, liputan pasar lokal yang
baik, penerimaan yang luas, sangat
dipercaya.
2. Televisi
Kelebihan: menggunakan media
periklanan
televisi
ialah
:
Menggabungkan gambar, suara
dan gerak, merangsang indra,
perhatian yang tinggi, jangkauan
tinggi.
Kelemahan : Biaya absolut tinggi,
pengelompokan tinggi, paparan
bergerak
capat sehingga sulit
dilihat, audiens dipilih secara
kurang baik.
3. Surat langsung
Kelebihan: dari menggunakan
media periklanan ini dalam
promosi ini ialah Audiens terpilih,
flexibilitas, tidak ada persaingan
iklan dalam media yang sama,
personalisasi.
4. Radio
Kelebihan : Penggunaan masal,
pilihan geografis dan demografis
tinggi, biaya rendah.
Kelemahan : Hanya penyajian
surat, perhatian lebih rendah dari
pada televisi, struktur harga tidak
standar, tidak ada jaminan posisi.
5. Majalah
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Kelebihan : Pilihan geografis dan
demografis tinggi, kredibilitas dan
gengsi mutu produksi tinggi,
jangka waktu panjang, penerusan
pembacaan baik.
Kelemahan : Tanggung waktu atas
manfaat dari pembelian iklan
panjang, ada peredaran yang sissia, tidak ada jaminan posisi
produk.
6. Ruang terbuka (out door)
Kelebihan
:
Fleksibilitas,
pengulangan paparan tinggi, biaya
rendah, persaingan rendah.
Kelemahan : Tidak ada pilihan
audiens, kreativitas terbatas.
7. Surat berita
Kelebihan : Selektivitas sangat
tinggi, sangat terkontrol, peluang
interaktif, biaya relatif murah.
8. Brosur
Kelebihan : menggunakan media
ini ialah
: Lentur, sangat
terkendali, peluang interaktif,
biaya relatif rendah.
Kekurangan : Produksi yang
berlebihan bisa menyebabkan
biaya
mengalir
dengan sia-sia
9. Telepon
Kelebihan : dari media periklanan
ini ialah : Memiliki banyak
penggunaan,
peluang
untuk
memberikan sentuhan pribadi.
Kelemahan : Biaya relatif tinggi
kecuali
jika
digunakan
sukarelawan.
10. Internet
Kelebihan menggunakan media ini
ialah : Selektif tinggi, kemungkinan
interaktif, biaya relatif rendah.
Kelemahan : Media yang relatif
baru dengan jumlah bangunan
yang rendah.
.
2.
Promosi Penjualan
Menurut Sofyan Assauri (2006 : 84)
“promosi penjualan didefinisikan
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sebagai seuatu kegiatan promosi
selain periklanan, personal selling
dan publisitas yang dapat mendorong
pembelian oleh konsumen dan yang
dapat meningkatkan efektifitas para
penyalur
dengan
mengadakan
pameran, display, eksibisi, peragaan
atau demonstrasi dan berbagai
kegiatan penjualan yang lain, yang
dilakukan sewaktu-waktu dan tidak
bersifat rutin”.
Dalam promosi penjualan dilakukan
berbagai usaha untuk meningkatkan
penjualan dengan menyelenggarakan
berbagai pertemuan, pertunjukkan,
contoh grafis atau demonstrasi,
perlombaan dan kemasan khusus,
semua
itu
dilakukan
untuk
meningkatkan
penjualan
yang
bersifat langsung dan juga bersifat
jangka pendek. Promosi penjualan
sering digunakan sebagai alat yang
integral
bersama-sama
dengan
periklanan dan personal selling.
Dengan demikian promosi penjualan
dapat dinyatakan sebagai kegiatan
yang melengkapi dan mendorong
periklanan . Promosi penjualan
menurut Sofyan Assauri (2006 : 97)
dapat dibedakan atas tiga macam
yaitu :
a. Promosi yang diarahkan pada
pembeli, misalnya sampel,
kupon, pameran, demonstrasi
atau peragaan.
b. Promosi yang diarahkan pada
pedagang, misalnya potongan
dealer contest
c. Promosi yang diarahkan pada
pramuniaga misalnya bonus.
3.
Personal Selling
Menurut Hermawan Kartajaya dan
Iwan Setiawan (2010 : 82), personal
selling didefinisikan sebagai interaksi
antara individu, saling bertemu muka
yang ditujukan untuk menciptakan,
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memperbaiki,
menguasai,
atau
mempertahankan
hubungan
pertukaran
yang
saling
menguntungkan dengan pihak lain.
Proses personal selling:
a. Persiapan sebelum penjualan
Kegiatan yang dilakukan adalah
mempersiapkan tenaga penjualan
dengan diberikan pengertian
tentang barang yang dijual pasar
yang dituju dan teknik penjualan
yang harus dilakukan.
b. Penentuan
lokasi
pembepotensial
Dengan
menggunakan
data
pembeli yang lalu maupun
sekarang
penjual
dapat
menentukan lokasinya.
c. Pendekatan pendahuluan
Sebelum melakukan penjualan,
penjual harus mempelajari semua
masalah
tentang
individu atau perusahaan yang
diharapkan sebagai pembelinya.
d. Melakukan pembelian
Setelah melakukan pendekatan
pendahuluan, langkah berikutnya
adalah melakukan pembelian,
yaitu kegiatan untuk membeli
kebutuhan yang diinginkan.
e. Pelayanan sesudah penjualan
Beberapa pelayanan yang diberikan
oleh penjual sesudah penjualan. Atas
dasar
macam
pekerjaan
yang
dilakukan, tenaga penjual dapat
diklasifikasikan ke dalam tenaga
penjualan sebagai berikut :
1. Melayani pembeli di tempat
penjualan.
2. Mengunjungi calon pembeli untuk
menawarkan
barang
dan
menerima
pesanan.
3. Berkeliling menjual produk
seperti buku.
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4. Mengunjungi calon pembeli
untuk
memperkenalkan
produk beserta
perusahaan.
5. Menghantarkan produk ke
tempat pembeli.
6. Berkeliling menjual jasa.
7. Memberi
petunjuk
teknis
kepada pelanggan.
Dengan personal selling terdapat suatu
pengaruh secara langsung yang timbul
dalam pertemuan tatap muka antara
penjual dengan pembeli, dimana
terdapat pengkomunikasian fakta
yang diperlukan untuk mempengaruhi
keputusan
pembelian
atau
menggunakan faktor psikologis dalam
rangka membujuk dan memberi
keberanian pada waktu pembuatan
keputusan.
Jadi personal
selling
dilakukan
secara lisan atau tatap muka dalam
bentuk percakapan antara penjual
atau pramuniaga dengan calon
pembeli dengan tujuan agar terjadi
transaksi penjualan. Tujuan seluruh
usaha pemasaran pada umumnya
adalah meningkatkan penjualan yang
dapat menghasilkan laba dengan
menawarkan
kebutuhan
yang
memuaskan kepada pasar dalam
jangka panjang. Dan personal selling
merupakan salah satu metode
promosi untuk mencapai tujuan
tersebut.
4.
Publisitas
Basu Swastha DH (2008 : 42)
mendefinisikan “publisitas sebagai
sejumlah informasi tentang seseorang
barang
atau
organisasi
yang
disebarluaskan ke masyarakat melalui
media tanpa dipungut biaya, ataupun
tanpa pengawasan dari sponsor”.
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Biaya Promosi
Menurut Basu Swastha (2008 : 86)
“biaya promosi adalah biaya yang
digunakan dalam proses arus
informasi atau persuasi satu arah
yang dibuat untuk mengarahkan
seseorang
(organisasi
kepada
tindakan
yang
menciptakan
pertukaran dalam pemasaran).
.
Penjualan
Setiap perusahaan yang mempunyai
kegiatan proses, tidak terlepas dan
kegiatan penjualan, sebab kegiatan
penjualan bagi perusahaan merupakan
86 kunci tercapai tidaknya strategi
pemasaran produk yang optimal dapat
memuaskan
konsumen
tersebut.
Masalah ini biasanya dihadapi oleh
perusahaan
yang
pengelolaan
produksinya beranekaragam penjualan,
sehingga memerluka konsep bauran
produk yang optimal agar pemasaran
tersebut sesuai dengan pasar yang
dituju.
Penjualan
merupakan
kumpulannya seorang pembeli dengan
seorang penjual dengan tujuan
melaksanakan tukar menukar barangbarang dan jasa-jasa berdasarkan
pertimbangan uang.
Penjualan merupakan salah satu fungsi
pemasaran yang sangat penting dan
menentukan bagi perusahaan dalam
mencapai tujuan perusahaan yaitu
memperoleh laba untuk menjaga
kelangsungan
hidup
perusahaan.
Sebenarnya
pengertian
penjualan
sangat luas, beberapa para ahli
mengemukakan. Penjualan juga dapat
diartikan sebagai pekerjaan Beberapa
defenisi penjualan menurut para ahli
adalah:
Menurut
Philip
Kotler
yang
diterjemahkan oleh Ronny A. Rusli dan
Hendra (2012 : 8) “Penjualan adalah
proses sosial manajerial dimana
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individu dan kelompok mendapatkan
apa yang mereka butuhkan dan
inginkan, menciptakan, menawarkan,
dan mempertukarkan produk yang
bernilai dengan pihak lain”
Kemudian menurut Henry Simamora
dalam
buku
“Akuntansi
Basis
Pengambilan Keputusan Bisnis (2009 :
15) menyatakan bahwa Penjualan
adalah pendapatan lazim dalam
perusahaan dan merupakan jumlah
kotor
yang
dibebankan
kepada
pelanggan atas barang dan jasa”.
Dengan melihat definis tersebut diatas,
maka jelaslah bahwa keinginan
penjualan
adalah
mengusahakan
produk-produk yang dihasilkan dapat
dihubungkan dengan pembeli tepat dan
agar terjadi pengalihan pemilikan. Oleh
karena itu manager yang kedudukannya
sebagai pimpinan kegiatan penjualan
mempunyai tanggung jawab yang cukup
berat, sebab disamping harus menjamin
terjualnya produk perusahaan juga
harus dapat merencanakan kegiatan
penjualan untuk masa yang akan
datang.
Hasil yang baik merupakan titik tolak
yang baik pula dalam penyusunan
anggaran penjualan dan anggaran
pemasaran. Dapat pula dipergunakan
sebagai salah satu alat untuk melakukan
pengendalian
seberapa
jauh
perusahaan mencapai prestasi kerja
yang selayaknya dicapai, karena hasil
penjualan tersebut akan berfungsi
sebagai alat yang sah untuk mengawasi
seberapa jauh pelaksanaan pemasaran
telah
sesuai
dengan
kebijakan
pemasaran yang direncanakan.
a. Pengertian Anggaran Penjualan
Anggaran penjualan merupakan dasar
penyusunan anggaran lainnya dan
umumnya disusun terlebih dahulu
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sebelum menyusun anggaran lainnya.
Oleh karena itu anggaran penjualan
sering disebut anggaran kunci.
Anggaran penjualan (sales budget) ialah
anggaran yang direncanakan secara
lebih terperinci penjualan perusahaan
selama periode yang akan datang yang
didalamnya meliputi rencana tentang
jenis (kualitas) barang yang akan dijual,
jumlah (kuantitas), harga barang, waktu
penjualan serta tempat/ daerah
penjualannya.
Hipotesis
Hipotesa
merupakan
jawaban
sementara atas suatu penelitian yang
masih harus dibuktikan kebenaranya.
Hipotesa diterima, jika terbukti
kebenarannya melalui penelitian.
Berdasarkan perumusan masalah, maka
hipotesa dalam penelitian ini adalah
“Terdapat pengaruh Promosi Terhadap
Peningkatan
Penjualan
pada
Perusahaan Makanan dan Minuman
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.
METODE PENELITIAN
Sumber Data
Sumber Data adalah subjek dari mana
asal data penelitian itu diperoleh.
Menurut Wiratna Sujarweni (2014 : 73 )
Berdasarkan sumbernya, data dibagi :
1. Data Primer yaitu data yang
diperoleh langsung dari sumber
asli misalnya hasil kuesioner atau
wawancara
peneliti
dengan
narasumber.
2. Data Sekunder yaitu umumnya
tidak dirancang secara spesifik
untuk
memenuhi
kebutuhan
penelitian tertentu. Seluruh atau
sebagian aspek data sekunder
kemungkinan.
Penelitian
ini
menggunakan Data penelitian data
Sekunder yang diakses dari
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Maret 2020
Populasi
Populasi menurut Husein Umar (2008)
adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas objek atau subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang
mempunyai kesempatan yang sama
untuk dipilih menjadi anggota sampel.
Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh perusahaan Makanan dan
Minuman yang tercatat (go public) di
Bursa Efek Indonesia (BEI) di daerah
kota medan pada tahun 2018 sampai
dengan 2020 yang terdiri atas 16
perusahan.
Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut (Sugiyono, 2007:116). Teknik
sampling atau teknik pengambilan
sampel adalah suatu teknik dengan
nama setiap unsur (anggota) dari
populasi diberikan peluang yang sama
untuk dipilih menjadi anggota sampel.
Teknik Pengambilan Sampel
Teknik sampling yang digunakan
peneliti adalah dengan metode
purposive sampling, yaitu teknik
pengambilan sampel berdasarkan suatu
kriteria tertentu (Sugiono, 2007:122).
Adapun kriteria pengambilan sampel
yang ditetapkan oleh peneliti adalah
sebagai berikut :
1. Perusahaan yang bergerak di sektor
Makanan dan Minuman yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) daerah Kota Medan pada
tahun 2018-2020 dan tidak
mengalami delisting selama tahun
tersebut.
2. Perusahaan
tersebut
mempublikasikan laporan keuangan
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lengkap selama periode tahun 2018
sampai dengan 2020.
3. Perusahaan
tersebut
mencantumkan biaya Promosi
selama tahun 2018 sampai dengan
tahun 2020
Jumlah populasi dalam penelitian ini
sebanyak 16 perusahaan dengan
periode penelitian selama empat tahun
periode
2018-2020.
Berdasarkan
kriteria yang dikemukakan peneliti
mengambil 9 perusahaan Makanan dan
Minuman sebagai sampel penelitian
sehingga dalam penelitian ini terdiri dari
36 unit sampel (9 x 4 ).
Metode Analisis Data
Analisis data merupakan satu langkah
dalam
kegiatan
yang
sangat
menentukan ketepatan hasil penelitian.
Menurut
Sofyan (2014 : 120 )
pendekatan penelitian terbagi atas dua
yaitu :
a.
Analisis Data kualitatif
Analisis
ini
menekankan
pada
makna,defenisi suatu situasi tertentu
(dalam konteks tertentu ), Reabilitas
dan validitas merupakan syarat mutlak
yang harus dipenuhi dalam analisis ini,
karena kedua elemen tersebut akan
menentukan kualitas hasil penelitian
dan
kemampuan
replika
serta
generalisasi
penggunaan
model
penelitian sejenis.
Analisis Data Kuantitatif
Penelitian Kuantitatif memerlukan
adanya hipotesis dan pengujian yang
kemudian akan menentukan teknik
analisis dan uji statistik. Hasil akhir
dalam analisis ini adalah menguji teori,
membangun
fakta,
menunjukkan
hubungan
dan
pengaruh
serta
perbandingan antar variable.
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Berdasarkan data maka analisis yang
akan dilakukan terhadap penelitian ini
yaitu menggunakan Analisis Data
Kuantitatif.
Penelitian ini menggunakan analisis
data kuantitatif dengan dengan uji
statistik sebagai berikut :
Statistik Deskriptif
Analisis Statistik Deskriptif merupakan
ilmu statistik yang menjelaskan tentang
bagaimana data akan dikumpulkan dan
selanjutnya diringkas dalam unit analisis
yang penting yang meliputi : frekuensi,
nilai rata-rata (mean), nilai tengah
(median), modus, dan range serta
variasi lain. Dalam menganalisis
pengaruh Harga pokok produksi
terhadap laba bersih, sebelumnya akan
dilakukan analisa deskriptif statistik.
Analisis ini untuk mengetahui deskripsi
statistik data seperti mean, nilai
minimum, nilai maksimum, dan standar
deviasi dalam penelitian.
Uji Asumsi Klasik
Asumsi klasik adalah asumsi yang dasar
yang harus dipenuhi dalam model
regresi. Uji asumsi digunakan untuk
memberikan pre-test, atau uji awal
terhadap suatu perangkat
atau
instrument yang digunakan dalam
pengumpulan data, bentuk data, dan
jenis data yang akan diproses lebih
lanjut dari suatu kumpulan data awal
yang telah diperoleh.
Dalam penelitian ini akan dilakukan
pengujian
asumsi
klasik
untuk
mengetahui
Pengaruh
Promosi
Terhadap Peningkatan Penjualan Pada
Perusahan Makanan dan Minuman
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Daerah Kota Medan. Uji asumsi klasik
regresi merupakan uji prasyarat jika
Anda menggunakan analisis regresi
linier.
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Uji Regresi Linier Sederhana
Dalam pengelolahan data dengan
menggunakan regresi linier, dilakukan
beberapa tahapan untuk mencari
hubungan antara variabel independen
dan variabel dependen.Analisis regresi
sederhana
digunakan
untuk
mengetahui pengaruh anatara satu
variabel dependen dengan satu variabel
independen.
Analisis ini juga untuk memprediksi nilai
dari variabel dependen apabila nilai
variabel
independen
mengalami
kenaikan atau penurunan dan untuk
mengetahui arah hubungan antara
variabel independen dengan variabel
dependen apakah positif atau negatif.
Y = a + bX + e
Dimana :
Y
=
Peningkatan Penjualan
X
=
Promosi
a
=
Nilai Konstanta
b
=
Koefisien Regresi
e
=
error
Uji Hipotesis
Penetapan Tingkat Signifikan :
Tingkat signifikan yang dipilih adalah
0,05 ( 5% ) karena nilainya cukup ketat
untuk mewakili hubungan antara kedua
variabel yang merupakan tingkat
signifikasi yang umum digunakan dalam
penelitian ilmu sosial.
Kriteria Penerimaan atau Penolakan
Hipotesis
1. Ho diterima dan Ha ditolak jika t
hitung < t tabel
Untuk α = 5% (nilai sig > 0,05)
2. Ha diterima dan Ho ditolak jika t
hitung > t tabel
Untuk α = 5% (nilai sig < 0,05)
PEMBAHASAN
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Uji Regresi Linier Sederhana
Dalam pengelolahan data dengan
menggunakan regresi linier, dilakukan
beberapa tahapan untuk mencari
hubungan antara variabel independen
dan variabel dependen.
Analisis regresi sederhana digunakan
untuk mengetahui pengaruh anatara
satu variabel dependen dengan satu
variabel independen. Analisis ini juga
untuk memprediksi nilai dari variabel
dependen apabila nilai variabel
independen mengalami kenaikan atau
penurunan dan untuk mengetahui arah
hubungan antara variabel independen
dengan variabel dependen apakah
positif atau negative. Berdasarkan hasil
pengelolahan data dengan program
statistik, maka diperoleh hasil sebagai
berikut :
Tabel Analisis Regresi

Coefficientsa
Model
Unstandardi
zed
Coefficients
B

1

Std.
Error

(Consta
nt)

.69
8

.018

LgProm
osi

.03
5

.002

Standardiz t
ed
Coefficien
ts
Beta

.959

Sig.

38.022

.000

19.688

.000

a. Dependent Variable: LgPenjualan

Sumber : Output SPSS, Diolah Peneliti 2020

Tabel di atas menunjukkan hasil regresi
linier sederhana, yaitu persamaan
regresi sebagai berikut :
Y = a + bX + e
Dimana :
Y
=
Penjualan
X
=
Promosi
a
=
Nilai Konstanta
b
=
Koefisien Regresi
e
=
error
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Berdasarkan tabel hasil analisis regresi
di atas, maka diperoleh persamaan
regresi linier sederhana :
Y = 0,698 + 0,035X + e
Dari persamaan tersebut, Promosi
dapat diinterprestasikan pengaruhnya
terhadap
Penjualan
berdasarkan
Unstandardized Coefficients sebagai
berikut ini :
1. Konstanta (a) yang dihasilkan
berdasarkan uji regresi linier diatas
yaitu sebesar 0,698 dan Nilai
konstanta ini menunjukkan bahwa
apabila tidak ada nilai variabel bebas
yaitu Harga Pokok Produksi, maka
perubahan nilai laba bersih yang
dilihat dari nilai Y adalah tetap
sebesar 0,698.
2. Nilai koefisien regresi (b) yang
dihasilkan berdasar uji regresi linier
diatas yaitu sebesar 0,035 dan
Koefisien regresi ini menunjukkan
bahwa setiap penambahan Harga
Pokok Produksi, maka laba bersih
akan meningkat sebesar 0,035
dengan
asumsi
variabel
lain
dianggap tetap.
Pengujian Hipotesis
Analisis regresi sederhana digunakan
untuk melakukan pengujian hipotesis.
Berdasarkan hasil pengelolahan data
dengan program statistik, maka
diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel
Hasil Pengujian Determinasi
Model Summaryb
Mod
el

1

R

.95
a
9

R
Adjust
Squar ed R
e
Square

.919

.917

Std.
Error
of the
Estima
te

Durbi
nWatso
n

.01248

.796

a. Predictors: (Constant), LgPromosi
b. Dependent Variable: LgPenjualan

Sumber : Output SPSS, Diolah Peneliti 2020
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Pada model summary hasil pengujian
hipotesis dapat dilihat hasil analisis
regresi secara keseluruhan. Nilai
koefisien korelasi R menunjukkan
seberapa besar korelasi atau hubungan
antara variabel independen dengan
variabel dependen. Dalam menentukan
kelayakan dan tidaknya suatu item yang
akan digunakan biasanya dilakukan uji
signifikasi koefisien korelasi pada taraf
0.05. Artinya suatu item dianggap
memiliki tingkat keberterimaan atau
valid jika memiliki korelasi signifikasi
terhadap skor total item. Berikut tabel
yang mengambarkan range validitas.
Tabel
Range Validitas
Interval Koefisien Tingkat Hubungan
Korelasi
0,000 - 0,199
Sangat Rendah
0,200 - 0,399
Rendah
0,400 - 0,599
Sedang
0,600 - 0,799
Kuat
0,800 - 1,000
Sangat Kuat
Sumber : Priyatno, Duwi, Cara Kilat
Belajar dengan SPSS 20, Penerbit Andi
Offset, Yogyakarta, 2012
Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan
seberapa besar korelasi atau hubungan
antara variabel independen dengan
variabel dependen. Koefisien korelasi
dikatakan kuat apabila nilai R berada
diatas 0,5 atau mendekati 1.
Pada Tabel tersebut di atas Nilai
koefisien korelasi R sebesar 0,959
menunjukan bahwa korelasi atau
hubungan
Penjualan
(variabel
dependen) dengan Promosi (variabel
independen) mempunyai hubungan
yang sangat kuat yaitu 0,959.
Koefisien determinasi (R square)
menunjukan seberapa besar variabel
independen
menjelaskan
variabel
dependenya. Nilai R Square adalah 0
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sampai dengan 1. Apabila nilai R square
mendekati 1, maka variabel independen
memberikan semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen. Sebaliknya, semakin
kecil nilai R Square, maka kemampuan
variabel
independen
dalam
menjelaskan
variabel
dependen
semakin terbatas. Nilai R Square pada
tabel di atas adalah 0,919 menunjukkan
bahwa Promosi mampu memberikan
penjelasan terhadap Penjualan sebesar
0,919 atau 91,9 % dan sisanya 8,1 %
dijelaskan oleh variabel lain diluar
variabel independen yang digunakan
dalam penelitian.
Pengujian hipotesis secara statistik
dilakukan dengan menggunakan uji
parsial (uji t). Dalam penelitian ini, Uji t
dilakukan untuk mengetahui hubungan
pengaruh signifikansi antara Promosi
terhadap Penjualan. Maka dilakukan
pengujian sebagai berikut :
Ho = 0, artinya
Promosi
tidak
berpengaruh
terhadap
Penjualan pada Perusahaan
Makanan dan Minuman yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia bagian Medan
Ha # 0, artinya
Promosi
berpengaruh
terhadap
Penjualan pada Perusahaan
Makanan dan Minuman yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia bagian Medan
Kriteria :
1. Ho diterima dan Ha ditolak jika t
hitung < t tabel
Untuk α = 5% (nilai sig > 0,05)
2. Ha diterima dan Ho ditolak jika t
hitung > t tabel
Untuk α = 5% (nilai sig < 0,05)
Tabel
Hasil Uji t ( t-Test )
Coefficientsa
Model

Unstandardized Standardized t
Coefficients
Coefficients
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B

Std.
Beta
Error
(Constant)
.698
.018
1
LgPromosi
.035
.002
a. Dependent Variable: LgPenjualan

38.022 .000
.959 19.688 .000

Sumber : Output SPSS, Diolah Peneliti
2020
Berdasarkan hasil pengujian statistik
pada Tabel di atas dapat dijelaskan
pengaruh Promosi terhadap Penjualan.
Berdasarkan nilai t hitung diperoleh
sebesar 19.688 sedangkan t tabel dapat
dilihat dari tabel distribusi t. Pada
signifikansi α 0,05 / 2 = 0,025 dengan
derajat kebebasan df = n-2 atau 36 - 2 =
34, diperoleh hasil untuk t tabel sebesar
2,03224. Dengan demikian Ha diterima
dan Ho ditolak karena t hitung > t tabel
(19,688 > 2,03224) sehingga artinya
Promosi
berpengaruh
terhadap
Penjualan pada Perusahaan Makanan
dan Minuman yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.
Jika berdasarkan nilai signifikasi = 0,000
menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk uji
t lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05).
Sehingga Ha diterima dan Ho ditolak,
artinya Promosi berpengaruh secara
signifikan terhadap Penjualan pada
Perusahaan Makanan dan Minuman
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang
diuraikan secara statistik dengan
menggunakan program SPSS versi 20,
maka
dapat
diketahui
bahwa
Berdasarkan tabel hasil analisis regresi
linier, maka diperoleh persamaan
regresi linier sederhana yaitu . Y = 0,698
+ 0,035X
Pada hasil analisis koefisien korelasi,
terdapat korelasi antara Promosi dan
Penjualan dengan nilai R sebesar 0,959
yang berarti bahwa korelasi atau
hubungan antara variabel dependen
(Penjualan)
dengan
variabel

Volume VII | Nomor 4 | Juli 2021

independen (Promosi) adalah hubungan
yang positif atau searah dengan tingkat
hubungan korelasi yang sangat kuat.
Hasil analisis korelasi (R) sebesar 0,959
dan koefisien determinasi (R square)
dengan nilai 0,919 yang berarti 91,9%
dari Penjualan dijelaskan oleh variabel
independen ( Promosi ) sedangkan
sisanya 8,1 % dijelaskan oleh faktor
lainnya yang tidak digunakan dalam
penelitian ini.
Hasil penelitian pengujian hipotesis
dengan pengujian secara parsial (uji t)
dimana nilai t hitung sebesar 19,688
yang lebih besar dari pada nilai t tabel
sebesar 2,03224 atau (19,688 > 2,03224
yang
berarti
bahwa
Promosi
berpengaruh terhadap Penjualan serta
variabel Promosi mempunyai nilai
signifikasi 0, 000 nilai ini lebih kecil dari
nilai α = 0,05 atau (0,000 < 0,05) yang
berarti mempunyai hubungan yang
signifikan.
Maka berdasarkan hasil uji parsial (uji t)
tersebut diketahui bahwa Ha diterima
dan Ho ditolak, artinya Promosi
berpengaruh secara signifikan terhadap
Penjualan pada Perusahaan Makanan
dan Minuman yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia bagian Medan.
PENUTUP
Kesimpulan
Setelah menganalisis dan melakukan
pembahasan dalam penelitian ini,
penulis
memberikan
kesimpulan
sebagai berikut :
1. Hasil penelitian ini menunjukkan
variabel independen yaitu Promosi
mempunyai pengaruh terhadap
variabel dependen yaitu penjualan
pada Perusahaan Makanan dan
Minuman yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia bagian Medan
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untuk periode 2018 sampai dengan
2020, dengan persamaan regresi
linier yang diperoleh : Y = 0,698 +
0,035X + e
2. Pengaruh Promosi dapat juga
dilihat dari hasil analisis dengan
nilai korelasi ( R ) sebesar 0,959
dan determinasi (R square) yang
diperoleh dengan nilai 0,919 yang
berarti 91,9 % dari penjualan
dijelaskan
oleh
variabel
independen (promosi) sedangkan
sisanya 8,1 % dijelaskan oleh faktor
lainnya yang tidak digunakan
dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t)
diketahui bahwa Ha diterima dan Ho
ditolak, dimana nilai t hitung sebesar
9,623 yang lebih besar dari pada nilai t
tabel sebesar 2,09302 atau (9,623 >
2,09302) artinya Promosi berpengaruh
terhadap Penjualan pada Perusahaan
Makanan dan Minuman yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia khusus kota
Medan.
Saran
Hasil analisis korelasi ( R ) sebesar 0,959
dan koefisien determinasi (R square)
dengan nilai 0,919 yang berarti 91,9%
dari Penjualan dijelaskan oleh variabel
independen ( Promosi ) sedangkan
sisanya 8,1 % dijelaskan oleh faktor
lainnya yang tidak digunakan dalam
penelitian ini.
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