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ABSTRAKSI

Agus Tri Wibowo. 2004. “Analisa Pengaruh Promotional Mix
Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Perusahaan Batik Merak Ati 
di Surakarta” Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas
Muhammadiyah Surakarta. 

Kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan yang
diharapkan terutama bergantung pada kemampuan perusahaan dalam
melaksanakan kegiatan pemasarannya. Salah satu bentuk pemasaran itu antara
lain adalah promosi dimana dengan melakukan promosi diharapkan dapat
meningkatkan volume penjualan yang signifikan. Tujuan dari promosi tersebut
antara lain untuk mengenalkan akan produk yang dibuat, kemudian membujuk
masyarakat untuk mencoba dan membeli produk tersebut.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah terdapat
pengaruh yang signifikan antara kegiatan promotional mix (personal selling dan
promosi penjualan) terhadap peningkatan volume penjualan pada Perusahaan
Batik Merak Ati di Surakarta?”

Penelitian ini hanya terbatas pada pengaruh promotional mix yang berupa
personal selling dan promosi penjualan melalui sampel produk terhadap
peningkatan volume penjualan. Jadi hanya pada salah satu marketing mix yaitu
promosi, sedangkan pada bagian lain seperti produk, place dan price tidak
dibahas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh yang
signifikan variabel promotional mix terhadap peningkatan volume penjualan dan
untuk mengetahui variabel promotional mix yang paling dominan.

Data yang diambil dari perusahaan antara lain data tentang sejarah
perusahaan, sedangkan yang berkaitan langsung yaitu data tentang biaya – biaya 
promotional mix (personal selling dan promosi penjualan) juga volume penjualan
dari tahun 1994 sampai 2003 per catur wulan.

Dari segala permasalahan tersebut dugaan sementara atau hipotesanya
adalah pengaruh yang signifikan antara kegiatan promotional mix yang berupa
personal selling dan promosi penjualan lewat sampel produk terhadap peningkatan
volume penjualan pada Perusahaan Batik Merak Ati di Surakarta.

Dari hasil sesungguhnya ternyata pengaruh yang dihasilkan hanya biaya
personal selling yang mempunyai pengaruh signifikan. Ini dibuktikan bahwa t
hitung dari X1 4,208 lebih besar dari t tabel 2,045, sedangkan t hitung X2 –0,440
lebih kecil dari t tabel -2,045. Untuk F hitung 8,883 lebih besar dari F tabel 3,39. 
Sedangkan koefisien determinasi hanya sebesar 39,7%.

Dari hasil diatas dapat diambil kesimpulan bahwa variabel personal selling
mempunyai pengaruh yang signifikan. Sedangkan variable promosi penjualan
melalui sampel produk tidak berpengaruh secara signifikan. sehingga saran yang
diberikan kepada perusahaan adalah tetap menggunakan cara personal selling dan
mengganti promosi penjualan dengan cara lain yang bisa lebih meningkatkan
volume penjualan sacara signifikan.
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MOTTO :

“ Barang siapa menempuh perjalanan menurut ilmu Allah akan memudahkan baginya “ Barang siapa menempuh perjalanan menurut ilmu Allah akan memudahkan baginya 

j a l an  menu ju  su rga  “j a lan  menu ju  su rga  “

(  H R ,  M u s l i m  )(  H R ,  M u s l i m  )

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah sungguhsuatu urusan) maka kerjakanlah sungguh--sungguh (urusan) yang lain dan sungguh (urusan) yang lain dan 

hanya  kepada  Tuhanmulah  kamu be rharap” .hanya  kepada  Tuhanmulah  kamu be rharap” .

(  Q S .  A l(  Q S .  A l --  Insyi roh :  6   Insyi roh :  6  ––  8  ) 8  )

“ Sesungguhnya kekayaan yang paling tinggi nilainya adalah akal pikiran“ Sesungguhnya kekayaan yang paling tinggi nilainya adalah akal pikiran

Kemelaratan yang pal ing parah adalah kebodohKemelaratan yang pal ing parah adalah kebodoh anan

Kesepian yang pal ing  menakutkan adalah bangga terhadap di r i  sendir iKesepian yang pal ing  menakutkan adalah bangga terhadap di r i  sendir i

Dan keturunan yang luhur  yang pal ing  mul iaadalah  budi  pekert i  ”Dan keturunan yang luhur  yang pal ing  mul iaadalah  budi  pekert i  ”

(  A l i  B i n  A b u  T h a l i b  )(  A l i  B i n  A b u  T h a l i b  )

“Genius itu satu persen. Ilham dan sembilan puluh sembilan persen usaha keras”“Genius itu satu persen. Ilham dan sembilan puluh sembilan persen usaha keras”

(  Thomas  Alfa  Edi s(  Thomas  Alfa  Edi s on  )on  )

“Kejarlah duniamu seakan“Kejarlah duniamu seakan --akan hidup selamaakan hidup selama--lamanya dan ingatlah akheratmu lamanya dan ingatlah akheratmu 

seakanseakan-- akan kamu akan mati  secepatnya”akan kamu akan mati  secepatnya”

(  H R ,  B u k h o r i  D a n  M u s l i m  )(  H R ,  B u k h o r i  D a n  M u s l i m  )

“ Ilmu adalah senjataku, sabar adalah pakaianku, yakin adalah penolongku,“ Ilmu adalah senjataku, sabar adalah pakaianku, yakin adalah penolongku,

taan adalah kecintaanku, kebahagiaataan adalah kecintaanku, kebahagiaa n adalah sholatku “n adalah sholatku “

(  Sur i  tauladan Rasulu l lah )(  Sur i  tauladan Rasulu l lah )
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