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ABSTRAK 
 

ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL DAN BIAYA PROMOSI  
DALAM USAHA MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN  

PADA PERUSAHAAN PUTRA JAYA ROTAN 
 

Ria Cahyaningrum, A 210050098 Jurusan Pendidikan Akuntansi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009. 
 

 Tujuan penelitian ini adalah : 1. Mengetahui pengaruh penetapan harga 
jual terhadap volume penjulan, 2. Mengetahui pengaruh biaya promosi 
terhadap volume penjualan, dan 3. Mengetahui pengaruh penetapan harga 
jual dan biaya promosi secara bersamaan terhadap volume penjualan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini 
adalah data harga jual, biaya promosi dan volume penjualan perusahaan 
Putra Jaya Rotan pada tahun 2004-2008. Penelitian ini merupakan penelitian 
populasi, karena keseluruhan populasi dapat diteliti. Untuk itu dalam 
penelitian ini tidak menggunakan sampel dan teknik sampling. Pengumpulan 
data menggunakan metode dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji F, uji t dan 
koefisien determinasi.  

Hasil analisis regresi menunjukkan persamaan : Y = -2,01.108 + 
1204,393X1 + 24,844X2, berarti penetapan harga jual dan biaya promosi 
berpengaruh positif terhadap volume penjualan. Untuk uji hipotesis 
menggunakan uji F diperoleh Fhitung = 476,991 > Ftabel = 4,74 pada taraf 
signifikan 5%, berarti penetapan harga jual dan biaya promosi secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap volume penjualan. Uji t diperoleh hasil, 
untuk variabel penetapan harga jual (X1) sebesar 19,196 atau (thitung 19,196 
>ttabel 2,306), berarti penetapan harga jual berpengaruh signifikan terhadap 
volume penjualan (Y) pada taraf signifikan 5%, sementara untuk variabel 
biaya promosi (X2) diperoleh thitung = 2,375 > ttabel = 2,306, artinya biaya 
promosi berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan (Y) pada taraf 
signifikan 5%.   

Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0,993 menunjukkan bahwa 
variabel penetapan harga jual dan biaya promosi berpengaruh terhadap 
volume penjualan sebesar 99,3 %. Untuk sisanya sebesar 0,7% dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
 

        Kata kunci : penetapan harga jual, biaya promosi, volume penjualan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dunia usaha, baik produksi maupun jasa selalu dihadapkan pada 

persaingan. Untuk mengatasi persaingan, perusahaan harus menempuh 

berbagai cara dan strategi untuk menyampaikan hasil produksinya dengan  

cepat, cermat, tepat, hemat dan memuaskan ketangan konsumen. Dalam usaha 

untuk dapat memenangkan persaingan di pasar, suatu perusahaan harus 

mampu untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan dibidang penjualan 

yang harus dilakukan secara terencana. Salah satunya adalah, melakukan 

penetapan harga sesuai dengan kualitas barang yang dibuat serta biaya yang 

dikeluarkan untuk pembuatan produk tersebut. 

Disini  dengan adanya penjualan yang baik dapat menjadikan kunci 

keberhasilan dalam melakukan usaha. Perusahaan akan tetap mampu untuk 

bersaing dengan perusahaan lain serta dapat menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan. Perusahaan juga dapat mengembangkan usahanya serta 

memperoleh laba yang diinginkan, apabila perusahaan dapat mencapai volume 

penjualan yang maksimal. 

Volume penjualan merupakan salah satu faktor penentu yang sangat 

berpengaruh terhadap pencapaian laba bersih, sedangkan keuntungan atau laba 

merupakan sarana penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan, maka 

dari itu perusahaan harus berusaha untuk menciptakan volume penjualan yang  

1 
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menguntungkan. Perusahaan yang ingin berhasil dalam memasarkan atau 

menjual produknya harus dapat menetapkan harga jual secara tepat, yaitu 

dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan pasar, volume 

penjualan dan tingkat laba yang ingin dicapai oleh perusahaan.  

Harga merupakan unsur dalam bauran pemasaran yang menciptakan 

pendapatan, disamping itu harga memiliki sifat yang fleksibel, yaitu dapat 

diubah dengan cepat. Menurut William J. Stanton (dalam Basu Swastha & 

Irawan, 2003:241) mengungkapkan, ”bahwa harga adalah jumlah uang 

(ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya”. Dari 

definisi harga ini dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah sejumlah biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan di dalam pembuatan produk ditambah 

dengan prosentase laba yang dinginkan oleh perusahaan. Untuk itu guna 

mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan salah satu cara yang 

dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan 

harga yang tepat untuk produk yang terjual. Harga suatu barang atau jasa 

merupakan suatu variabel pemasaran yang perlu diperhatikan oleh 

manajemen, karena dalam hal ini secara langsung akan mempengaruhi 

besarnya volume penjualan dan laba yang akan dicapai.  

Perusahaan dalam menerapkan suatu kebijaksanaan pemasarannya tidak 

hanya sekedar memasarkan produk yang baik, menetapkan harga dan 

membuat produk itu dapat dijangkau oleh konsumen tetapi perusahaan juga 

harus dapat berkomunikasi dengan para konsumen. Untuk itu setelah 
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menetapkan harga jual, kegiatan pemasaran yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan yaitu untuk mempengaruhi atau membujuk konsumen agar tertarik 

pada produk yang ditawarkan, agar dapat meningkatkan volume penjualan 

maka diperlukan adanya promosi.  

William J. Stanton (dalam Basu Swastha & Irawan, 2003: 349) 

mengungkapkan bahwa “ Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu 

arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran”. Oleh karena itu 

dalam meningkatkan volume penjualan perusahaan perlu untuk melakukan 

pemasaran, pemasaran ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan 

memenuhi permintaan konsumen. Pemasaran bertujuan untuk membuat 

permintaan, sedangkan permintaan mendatangkan profit dimana profit 

didapatkan dari penjualan, sedangkan penjualan ditingkatkan melalui adanya 

promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam melakukan penjualan 

konsumen tidak akan langsung membeli produk yang dijual oleh perusahaan, 

sebelum konsumen membeli produk konsumen terlebih dahulu 

mengumpulkan informasi, dan informasi tersebut di dapatkan dari adanya 

promosi setelah konsumen mengumpulkan informasi, konsumen akan 

mengolah informasi tersebut. Kemudian konsumen memiliki keputusan untuk 

membeli produk atau tidak.  

Disinilah peran promosi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan 

suatu program pemasaran. Program promosi merupakan saluran komunikasi 

utama terhadap calon pembeli. Melalui promosi pembeli potensial dapat 
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dijangkau, dipengaruhi, dibujuk, dan diberi pengetahuan mengenai kebaikan 

dan kelebihan produk, sehingga tertarik untuk melakukan pembelian atas 

produk perusahaan. Promosi merupakan kegiatan perusahaan yang sangat 

penting dalam meningkatkan penjualan dan memperluas area pemasaran. 

Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah 

mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi 

mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Pada dasarnya kegiatan 

promosi dapat dilakukan antara lain dengan cara periklanan, promosi 

penjualan, personal selling, dan publisitas. Kegiatan promosi sendiri tidak 

lepas dari biaya, karena berhasil tidaknya penjualan suatu produk tergantung 

pada keahlian marketing dan promosi, sedangkan biaya promosi tersebut 

sangat mempengaruhi volume penjualan. 

Putra Jaya Rotan adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha 

kerajinan rotan yang terletak di wilayah Sukoharjo, tepatnya di desa Trangsan, 

Gatak. Putra Jaya Rotan mendirikan sebuah showroom di solo dengan tujuan 

untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan, yang nantinya diharapkan 

dapat meningkatkan volume penjualan dari produk yang dibuatnya. Selain 

dijual di dalam negeri, produk yang dihasilkan oleh Putra Jaya Rotan juga di 

pasarkan hingga ke luar negeri, seperti: Australia, Spanyol, Inggris dan 

Amerika. Namun untuk saat ini pasar luar negeri yang banyak memesan 

produknya adalah Australia dan Spanyol. Untuk mengantisipasi kondisi yang 

mengarah pada era globalisasi yang persaingan usahanya semakin ketat, maka 

Putra Jaya Rotan melaksanakan perencanaan pemasaran dalam rangka meraih 
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peluang pasar dalam negeri maupun luar negeri secara sehat. Demi 

tercapainya rencana pemasaran tersebut, Putra Jaya Rotan menetapkan harga 

jual produknya didasarkan pada biaya yang dikeluarkan dan disesuaikan 

dengan mutu produk tersebut. Selain menetapkan harga jual yang tepat dengan 

tujuan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen, Putra 

Jaya Rotan juga melakukan promosi dengan mengikuti berbagai kegiatan 

pameran usaha dagang. Hal ini dilakukan dalam usaha meningkatkan volume 

penjualan perusahaan, yang nantinya dapat membantu perusahaan untuk terus 

berkembang dan mencapai laba yang maksimal. Oleh karena itu penetapan 

harga jual dan biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan perlu 

penanganan dengan strategi yang baik. 

Demikian pentingnya masalah pemasaran yang akan berakibat terhadap 

tingkat keuntungan yang akan diterima perusahaan, maka permasalahan 

tersebut perlu penanganan yang baik. Bertitik tolak dengan pemikiran tersebut 

penulis ingin mengetahui sampai dimana peranan harga jual dan biaya 

promosi terhadap peningkatan volume penjualan pada perusahaan Putra Jaya 

Rotan. Dengan pertimbangan itu, maka penulis  dalam melakukan penelitian 

mengambil judul “ ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL DAN BIAYA 

PROMOSI DALAM USAHA MENINGKATKAN VOLUME 

PENJUALAN PADA PERUSAHAAN PUTRA JAYA ROTAN ”. 
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B. PEMBATASAN MASALAH 

Dalam melakukan penelitian ada kalanya masalah yang dihadapai 

sangat luas. Untuk itu, agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari 

maksud yang sebenarnya maka ruang lingkup yang dibahas dibatasi untuk 

mendukung hasil yang lebih baik. Adapun pembatasan masalah yaitu: 

1. Harga jual produk meja dan kursi pada perusahaan Putra Jaya Rotan pada 

tahun 2004-2008. 

2. Biaya promosi produk meja dan kursi pada perusahaan Putra Jaya Rotan 

pada tahun 2004-2008. 

3. Volume penjualan produk meja dan kursi dalam bentuk rupiah pada 

perusahaan Putra Jaya Rotan tahun 2004-2008. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan tidak mengalami 

kesulitan, serta memperjelas dan mempermudah dalam mengkaji isi yang ada 

didalamnya, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah penetapan harga jual mempunyai pengaruh terhadap volume 

penjualan  pada perusahaan Putra Jaya Rotan tahun 2004-2008 ? 

2. Apakah biaya promosi mempunyai pengaruh terhadap volume penjualan 

pada perusahaan Putra Jaya Rotan tahun 2004-2008 ? 

3. Apakah penetapan harga jual dan biaya promosi mempunyai pengaruh 

terhadap volume penjualan pada perusahaan Putra Jaya Rotan tahun 2004-

2008 ? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam suatu penelitian harus ada tujuan agar penelitian yang 

dilaksanakan mempunyai arah yang sesuai dengan yang diinginkan. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penetapan harga jual terhadap volume  

penjualan 

2. Untuk mengetahui pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan 

3. Untuk mengetahui pengaruh penetapan harga jual dan biaya promosi secara  

bersamaan terhadap volume penjualan 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

1.Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk membuat kebijakan didalam 

mengambil keputusan. 

2. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, untuk 

pengembangan penelitian dalam masalah yang sama atau terkait dimasa 

akan datang. 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan tentang definisi volume penjualan, faktor-

faktor yang mempengaruhi volume penjualan, marketing mix,  

definisi harga jual, faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual, 

tujuan penetapan harga jual, prosedur penetapan harga jual, 

metode penetapan harga jual, definisi promosi, bauran promosi, 

tujuan promosi, faktor-faktor yang mempengaruhi promotional 

mix, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang definisi metode penelitian, tempat 

penelitian, populasi, sampel, sampling, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik uji prasyarat analisis dan teknik 

analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini meliputi gambaran umum perusahaan, penyajian data, 

analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V : PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Volume Penjualan 

1. Definisi Volume Penjualan  

 Sebuah perusahaan didirikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, 

tujuan umum suatu perusahaan tidak lain adalah mencari laba secara 

optimal, yang mana untuk mencapai laba yang optimal harus dilakukan 

kegiatan penjualan, dengan menciptakan volume penjualan yang 

menguntungkan. Penjualan merupakan usaha yang dilakukan manusia 

untuk menyampaikan barang kebutuhan yang dihasilkan kepada mereka 

yang telah memerlukannya dengan imbalan yang menurut harga.  

 Masalah penjualan juga tidak terlepas dari perencanaan strategis 

yang efektif. Dalam perencanaan strategi yang terpenting adalah target 

pasar yang sangat berpengaruh terhadap volume penjualan. Volume 

penjualan dapat dijabarkan sebagai umpan balik dari kegiatan pemasaran 

yang dilakukan oleh perusahaan. 

  Menurut Winardi (2001:137) mengatakan bahwa “volume 

penjualan adalah hasil penjualan yang dinyatakan dalam bentuk kualitatif, 

fiskal atau volume”. Sementara menurut Mulyadi (2000: 239) “Volume 

penjualan merupakan ukuran yang menunjukan banyaknya atau besarnya 

jumlah barang dan jasa yang terjual.” 

10 
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  Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa volume penjualan 

adalah banyaknya hasil penjualan barang atau jasa dalam kegiatan 

penjualan. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil dalam kegiatan 

penjualannya apabila volume penjualan produknya dapat terjual sesuai 

dengan target atau bahkan melebihi target. Kegiatan penjualan yang 

dilakukan oleh perusahaan selain dapat meningkatkan volume penjualan 

bagi perusahaan juga merupakan bagian dari promosi, yang mana kegiatan 

tersebut merupakan bagian dari program pemasaran keseluruhan. Oleh 

karena itu agar pemasaran yang dilakukan perusahaan berdampak terhadap 

keberhasilan peningkatan volume penjualan, maka perusahaan harus 

mampu untuk merancang program pemasaran di dalam menghadapi 

persaingan usaha.   

2.  Tujuan Penjualan 

 Keberhasilan penjualan atau perusahaan adalah mencari laba yang 

optimal, harus didasari pada penjualan yang terarah. Menurut Basu 

Swastha & Irawan (2003:135) mendefinisikan “tujuan penjualan yaitu 

menciptakan permintaan pasar akan suatu produk”. Permintaan pasar 

akan suatu produk adalah volume total yang akan dibeli oleh suatu 

kelompok pembeli tertentu didaerah geografis tertentu, pada saat 

tertentu, dalam lingkungan pemasaran tertentu, dan program pemasaran 

tertentu pula.  

 Pada umumnya, para pengusaha mempunyai tujuan mendapatkan 

laba tertentu (mungkin maksimal), dan mempertahankan atau bahkan 
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berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu lama. Tujuan itu dapat 

direalisasi apabila penjualan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

Bagi perusahaan, pada umumnya mempunyai tiga tujuan umum dalam 

penjualannya, yaitu:  

a.  Mencapai volume penjualan tertentu 

b. Mendapatkan laba tertentu 

c.  Menunjang pertumbuhan perusahaan 

 Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan perusahaan harus 

memperhatikan faktor-faktor yang terkait didalam penjualan. Selain itu 

juga perlu adanya kerjasama yang rapi di dalam fungsionaris dalam 

perusahaan maupun dengan penyalur.        

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan 

   Dalam menjalankan usahanya, peningkatan volume penjualan 

yang dicapai oleh perusahaan berbeda-beda, hal ini karena adanya faktor 

yang mempengaruhi volume penjualan, menurut Basu Swastha 

(2001:129), ”adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan 

penjualan yaitu : kondisi dan kemampuan penjual, kondisi pasar, modal, 

kondisi organisasi perusahaan, serta faktor-faktor lain”. 

a.  Kondisi Dan Kemampuan Penjual 

Disini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar 

dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk 

maksud tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting 
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yang sangat berkaitan dengan jenis dan karakteristik barang yang 

ditawarkan, harga produk dan syarat penjualan.  

b. Kondisi Pasar 

Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan 

adalah (1) jenis pasar, (2) kelompok pembeli, (3) daya belinya, (4) 

frekuensi pembeliannya, (5) keinginan dan kebutuhannya. 

c.  Modal 

Untuk memperkenalkan barang kepada pembelinya maka penjual 

memerlukan sarana serta usaha seperti: alat transportasi, tempat 

peragaan baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan, usaha 

promosi, dan sebagainya. Dan semua ini hanya dapat dilakukan oleh 

penjual apabila memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk 

melaksanakan maksud tersebut.  

d. Kondisi Organisasi Perusahaan 

Biasanya didalam perusahaan besar masalah penjualan ditangani 

oleh bagian penjualan yang dipegang orang-orang tertentu/ ahli 

dibidang penjualan. Lain halnya perusahaan kecil, masalah penjualan 

ditangani oleh orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lain.  

e.  Faktor Lainnya  

Faktor-faktor lain, seperti : periklanan, peragaan, kampanye 

pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. 

Untuk sukses dalam meningkatkan volume penjualan, maka 

harus dilaksanakan dengan kemauan dan kemampuan yang memadai. 
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Selain itu, harus memperhatikan pula faktor-faktor lain seperti: ”modal 

yang diperlukan, kemampuan merencanakan dan membuat produk, 

kemampuan menentukan tingkat harga yang tepat, kemampuan memilih 

penyalur yang tepat, kemampuan menggunakan cara-cara promosi yang 

tepat dan unsur penunjang lainnya”.(Basu Swastha dan Irawan, 

2003:404) 

Disinilah faktor-faktor di atas harus mendapat perhatian 

sepenuhnya, agar volume penjualan yang ditargetkan perusahaan dapat 

tercapai. Untuk meningkatkan permintaan maka perusahaan harus 

melakukan kegiatan penjualan. Penjualan merupakan fungsi yang 

memegang peranan penting dalam bidang pemasaran, karena betapapun 

lancarnya suatu proses jika fungsi penjualan gagal, maka kelangsungan 

hidup perusahaan tidak akan terjamin. Oleh karena itu fungsi penjualan 

merupakan standar maju mundurnya suatu perusahaan. 

 4. Marketing Mix 

  Kegiatan penjualan merupakan salah satu dari seluruh kegiatan 

pemasaran lainnya dimana keberhasilan pemasaran akan ditentukan oleh 

berbagai faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor tersebut adalah 

faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal yang 

merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan ini sering 

disebut dengan marketing mix. Marketing mix terdiri dari empat variabel 

yaitu produk, harga, promosi dan distribusi. 

 Menurut Gitosudarmo (2000:110) marketing mix adalah perpaduan 
antara produk, harga, promosi dan distribusi yang digunakan oleh 
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pengusaha untuk memasarkan produknya atau melayani 
konsumennya, juga digunakan untuk mempengaruhi konsumennya. 

  
 Menurut Basu Swastha dan Irawan (2001:78) yang dimaksud 

marketing mix adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan 
yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yaitu 
produk, struktur harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi. 

 
  Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa marketing 

mix merupakan inti dari pemasaran. Setiap unsur yang terdapat didalam 

kombinasi terebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi. 

Keempat variabel yang ada di dalam marketing mix tersebut perlu 

dikombinasikan dengan baik, agar kegiatan pemasaran dalam 

perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien. 

 

B. Penetapan Harga Jual 

1.  Definisi Harga Jual 

Di dalam perekonomian sekarang ini sistem pertukaran yang ada 

sudah tidak menggunakan sistem barter lagi. Untuk mengadakan 

pertukaran saat ini digunakan satuan uang sebagai ganti atas pemakaian 

barang atau jasa yang diperolehnya, yang mana sering dikenal dengan 

istilah harga. Adapun definisi harga adalah sebagai berikut : 

Menurut Alex S. Nitisemito (1998:55), Harga adalah nilai barang 
atau jasa yang ditukar dengan sejumlah uang dimana berdasarkan 
nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan 
barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain. 

 
Adapun definisi lain dari harga menurut Fandy Tjiptono (2008: 
151) yaitu satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang 
atau jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak 
kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. 
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Menurut Kotler dan Amstrong (2002: 439), Harga dalam arti 
sempit yaitu jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau 
jasa. Dan dalam arti luas adalah dari seluruh nilai yang ditukar 
konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau 
menggunakan barang atau jasa tersebut. 
 
Sementara Hansen & Mowen (2001:633) mengemukakan bahwa 
harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit 
usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang 
dijual atau diserahkan. 

 
Dari definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa harga 

jual suatu produk adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk pembuatan produk ditambah dengan keuntungan yang 

diinginkan oleh perusahaan. Salah satu keputusan yang sulit dihadapi 

suatu perusahaan adalah menetapkan harga. Meskipun cara penetapan 

harga yang dipakai sama bagi setiap perusahaan yaitu didasarkan pada 

biaya, persaingan, permintaan dan laba, tetapi kombinasi optimal dari 

faktor-faktor tersebut berbeda sesuai dengan sifat produk, pasarnya, dan 

tujuan perusahaan. Menurut Ricky W. dan Ronald J. Ebert (2006:20) 

mengemukakan bahwa ”penetapan harga jual adalah proses penentuan 

apa yang akan diterima suatu perusahaan dalam penjualan produknya”. 

Untuk itu agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau 

jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harga yang tepat. Harga 

merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur 

lainnya (produk, distribusi dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya 

(pengeluaran). Disamping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran 

yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Dibandingkan  
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dengan unsur pemasaran lainnya seperti karakteristik produk atau 

komitmen terhadap saluran distribusi, yang mana dua hal ini tidak dapat 

diubah atau disesuaikan dengan mudah dan cepat, karena biasanya 

menyangkut keputusan jangka panjang. Sementara harga mampu diubah 

dalam jangka waktu yang pendek sesuai keinginan penjual. 

 2. Tujuan Penetapan Harga Jual  

   Suatu perusahaan didalam menentukan suatu harga barang yang 

akan dijual adalah perlu. Hal ini dilakukan agar perusahaan mempunyai 

dasar dalam menetapkan harga jual yang tepat dari produk yang akan 

dijual kepasar sehingga konsumen mau membelinya. Selain itu 

perusahaan juga dapat mengetahui sasaran dari penetapan harga tersebut. 

   Pada dasarnya ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu:” 

tujuan berorientai pada laba, tujuan berorientasi pada volume, tujuan 

berorientasi pada citra, tujuan stabiliasi harga”.( Fandy Tjiptono, 

2008:152) 

a.  Tujuan berorientasi pada laba 

   Dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks 

berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, maksimisasi 

laba sangat sulit dicapai oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena 

perusahaan sukar sekali untuk dapat memperkirakan secara akurat 

jumlah penjualan yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu. 

Oleh sebab itu perusahaan menggunakan target laba, yaitu tingkat 

laba yang sesuai atau yang diharapkan sebagai sasaran laba. Ada dua 
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jenis target laba yang biasa digunakan, yaitu target marjin dan target 

ROI (Return On Investment). 

b. Tujuan berorientasi pada volume 

   Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang 

menetapkan harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume 

tertentu atau biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. 

Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target 

volume penjualan (dalam ton, kg, unit, dan lain-lain), nilai penjualan 

(Rp) atau pangsa pasar. Biasanya tujuan ini banyak diterapkan oleh 

perusahaan penerbangan, lembaga pendidikan, pengusaha bioskop 

dan pengusaha tour and travel.  

c.  Tujuan berorientasi pada citra 

   Citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi 

penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk 

membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu 

harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu. 

Pada hakikatnya, baik penetapan harga tinggi maupun rendah 

bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap 

keseluruhan bauran produk yang  ditawarkan perusahaan. 

d. Tujuan stabilisasi harga 

   Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, 

bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya 

harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi tersebut yang 
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mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi, tujuan stabilisasi 

dilakukan dengan jalan  menetapkan harga untuk mempertahankan 

hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga 

pemimpin industri. 

  Selain tujuan-tujuan tersebut diatas ada pula tujuan lain dari 

penetapan harga suatu produk, yaitu untuk mencegah masuknya 

pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan 

ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Oleh karena itu 

tujuan-tujuan penetapan harga memiliki implikasi penting terhadap 

strategi bersaing perusahaan. Tujuan yang ditentukan harus konsisten 

dengan cara yang ditempuh perusahaan dalam menempatkan posisi 

relatifnya dalam persaingan, sehingga sasaran yang diinginkan 

perusahaan dapat tercapai. 

 3.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga Jual 

 Untuk mencapai tujuan dari penetapan harga maka perusahaan 

harus memperhatikan beberapa faktor penentu harga yang harus 

dipertimbangkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan 

harga, menurut Kotler dan Amstrong (2002:95) yaitu ”ada dua faktor 

yang mempengaruhi keputusan harga suatu perusahaan, yakni faktor 

internal dan faktor lingkungan eksternal”. 
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a.  Faktor Internal 

 1). Tujuan Pemasaran 

  Faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalah 

tujuan pemasaran perusahaan. Tujuan tersebut dapat berupa 

maksimalisasi laba, mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan, kepemimpinan pangsa pasar, menciptakan 

kepemimpinan mutu produk, mengatasi persaingan, 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lain-lain. 

2). Strategi Bauran Pemasaran 

 Harga adalah salah satu alat bauran pemasaran yang dapat 

dimanfaatkan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. 

Oleh karena itu harga perlu dikoordinasikan dan saling 

mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu : produk, 

distribusi dan promosi. 

3). Biaya 

 Biaya merupakan landasan yang menentukan harga minimal dari 

suatu produk yang harus ditetapkan oleh perusahaan agar 

perusahaan tidak mengalami kerugian. 

4). Pertimbangan organisasi 

 Manajemen perlu untuk memutuskan siapa di dalam organisasi 

yang harus menangani masalah penetapan harga. Setiap 

perusahaan dalam menangani masalah penetapan harga 

mempunyai cara masing-masing. Pihak-pihak yang memiliki 
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pengaruh terhadap penetapan harga adalah manajer penjualan, 

manajer produksi, manajer keuangan, dan akuntan. 

 Agar didalam menetapkan harga jual produknya tidak membuat 

perusahaan itu rugi, maka perusahaan harus memperhatikan faktor-

faktor internal dalam menentukan harga produknya. Dalam hal ini 

tujuan pemasaran perusahaan harus jelas, strategi bauran didalam 

memasarkan produknya harus tepat, harga yang ditetapkan harus 

berdasarkan biaya pembuatan produk serta pertimbangan organisasi 

yang tidak memihak salah satu pihak yang terkait didalam penetapan 

harga jual produk. 

b. Faktor Lingkungan Eksternal 

 1). Sifat Pasar dan Permintaan 

Setiap perusahaan harus memahami sifat pasar dan permintaan 

yang dihadapinya, apakah termasuk pasar persaingan sempurna, 

persaingan monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Faktor lain 

yang tidak kalah pentingnya adalah elastisitas permintaan. 

  2). Persaingan 

Harga jual suatu produk di pasar dipengaruhi oleh persaingan 

yang ada, ada lima kekuatan pokok yang berpengaruh dalam 

persaingan suatu indutri, yaitu persaingan dalam industri yang 

bersangkutan, produk substitusi, pemasok, pelanggan, dan 

ancaman pendatang baru. 
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  3). Unsur-unsur Lingkungan Eksternal Lainnya 

Hal ini meliputi : pertimbangan faktor ekonomi ( inflasi, boom 

atau resesi, tingkat bunga), kebijaksanaan dan peraturan 

pemerintah, dan aspek sosial ( kepedulian terhadap lingkungan). 

Faktor-faktor diatas merupakan pertimbangan yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan. Perhatian perusahaan terhadap faktor-

faktor yang ada dapat membantu perusahaan untuk bersaing dengan 

perusahaan lain secara sehat, dan dapat menjual produknya dengan harga 

yang tepat. Hal ini mampu membantu perusahaan untuk meningkatkan 

permintaan konsumen terhadap produk yang dibuat. Apabila perusahaan 

dalam menetapkan harga tidak memperhatikan faktor-faktor yang ada 

dan membuat kesalahan maka akan menimbulkan hambatan dalam 

penjualan. Oleh sebab itu manajemen harus memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi penetapan harga jual didalam menetapkan harga 

jual produknya. 

4.  Prosedur penetapan harga jual 

   Jika tujuan penetapan harga sudah ditentukan, maka manajemen 

dapat mengalihkan perhatian pada prosedur penentuan harga barang atau 

jasa yang ditawarkan. Tidak semua perusahaan menggunakan prosedur 

penetapan harga yang sama. Adapun prosedur penetapan harga menurut 

Basu Swatha (2002:150) meliputi enam tahap, yaitu : 

a. Mengestimasikan permintaan untuk barang tersebut. 
b.Mengetahui lebih dulu reaksi dalam persaingan. 
c. Menentukan market share yang dapat diharapkan. 
d.Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar. 
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e. Mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. 
f. Memilih harga tertentu. 

 
  Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa tahap didalam  

prosedur penetapan harga adalah sebagai berikut: 

1) Mengestimasikan permintaan untuk barang tersebut. 

Dalam tahap pertama ini, penjual membuat estimasi permintaan 

barang secara total. Pengestimasian tersebut dapat dilakukan dengan 

menentukan harga yang diharapkan, yaitu harga yang diharapkan 

dapat diterima oleh konsumen dan ini dapat ditentukan dengan 

menggunakan ancar-ancar. 

2) Mengetahui lebih dulu reaksi dalam persaingan. 

Kondisi persaingan sangat mempengaruhi kebijaksanaan penetapan 

harga bagi perusahaan. Oleh karena itu penjual perlu mengetahui 

reaksi persaingan yang terjadi di pasar serta sumber-sumber 

penyebabnya. Adapun sumber-sumber persaingan yang ada dapat 

berasal dari : 

a). Barang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain. 

b). Barang pengganti atau substitusi. 

c). Barang-barang lain yang dibuat oleh perusahaan lain yang sama 

sama menginginkan uang konsumen. 

3) Menentukan market share yang dapat diharapkan. 

Perusahaan yang agresif selalu menginginkan market share yang 

lebih besar. Market share yang diharapkan tersebut akan dipengaruhi 
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oleh kapasitas produksi yang ada, biaya ekspansi, dan mudahnya 

memasuki persaingan. 

4) Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar. 

Untuk mencapai target pasar yang diharapkan maka penjual harus 

dapat  memilih strategi penetapan harga yang tepat sesuai dengan 

kondisi perusahaan. 

5) Mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. 

Tahap selanjutnya dalam prosedur penetapan harga adalah 

mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan dengan melihat 

pada barang, sistem distribusi, dan program promosinya. 

6) Memilih harga tertentu. 

Disini perlu ditekankan bahwa harga dasar merupakan harga pasar 

yang realistis. Harga dasar tersebut sebenarnya hanya merupakan 

titik awal dalam penentuan harga dengan struktur yang lebih 

kompleks. 

  Perhatian manajemen tentang prosedur penetapan harga jual 

terhadap suatu produk, dapat membantu perusahaan untuk mencapai laba 

yang maksimal. Apabila terjadi kesalahan didalam menentukan harga 

jual, maka akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan dapat 

berakibat terhentinya kegiatan produksi atau dengan kata lain bangkrut. 

Untuk tingkat harga yang ditetapkan, disini mempengaruhi kuantitas 

produk yang terjual. Selain itu secara tidak langsung harga juga 

mempengaruhi biaya, karena kuantitas yang terjual berpengaruh 
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terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan efisiensi 

produksi. 

5. Metode penetapan harga jual 

  Penetapan harga barang dan jasa yang efisien sering merupakan 

masalah yang sulit bagi perusahaan. Jadi, tugas manager disini adalah 

mengembangkan dan menerapkan strategi penetapan harga yang dapat 

memenuhi keinginan perusahaan pada waktu tertentu. Banyak pengusaha 

menggunakan metode penetapan harga yang paling mudah pengaturannya 

dan hanya memerlukan asumsi yang sangat terbatas tentang permintaan. 

 Menurut Basu Swastha & Irawan (2003: 256), dalam menetapkan 

harga jual ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh suatu 

perusahaan yaitu: ”metode penetapan harga mark-up, metode penetapan 

harga break-even, metode penetapan harga rate of return, metode 

penetapan harga beban puncak, metode penetapan harga biaya variabel”. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa didalam 

menetapkan harga dapat digunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode penetapan harga mark-up 

Mark-up merupakan jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari  

suatu produk untuk menghasilkan harga jual. Jadi, mark-up tersebut 

dipakai untuk menutup biaya overhead dan laba bagi perusahaan. 

Biasanya mark-up ditentukan dengan persentase dari biaya produk atau 

harga jualnya. 

 



26 
 

b. Metode penetapan harga break-even 

Dalam break-even pricing kita dapat mengetahui tentang bagaimana  

satu-satuan produk itu dijual pada harga tertentu untuk mengembalikan 

dana yang tertanam dalam produk tersebut. 

c. Metode penetapan harga rate of return 

Kebijaksanaan penetapan harga untuk mencapai tingkatan pengembalian 

investasi (rate of return on investment) merupakan kebijaksanaan yang 

banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. 

d. Metode penetapan harga biaya variabel 

Sistem penetapan harga biaya variabel ini dapat dipakai untuk 

menentukan harga minimum yang dapat dikuasai. Penetapan biaya 

variabel sering dijumpai dalam situasi dimana biaya tetap merupakan 

bagian yang besar dalam biaya total. 

e. Metode penetapan harga beban puncak 

Penetapan harga beban puncak dapat dipakai bilamana jumlah barang 

dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan sangat terbatas, dan 

permintaan pembeli cenderung berubah di kemudian hari. 

 Untuk strategi penetapan harga, menurut Fandy Tjiptono 

(2008:170) secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 8 kelompok 

yaitu: 

1) Strategi penetapan harga produk baru 
2)  Strategi penetapan harga produk yang sudah mapan 
3)  Strategi fleksibilitas harga 
4)  Strategi penetapan harga lini produk 
5)  Strategi leasing 
6)  Strategi bundling-pricing 
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7)  Strategi kepemimpinan harga 
8)  Strategi penetapan harga untuk membentuk pangsa pasar 

 
Dari uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa ada 8 strategi 

penetapan harga yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut: 

a) Strategi penetapan harga produk baru 

Harga yang ditetapkan atas suatu produk baru harus dapat memberikan 

pengaruh yang baik bagi pertumbuhan pasar. Pada hakikatnya ada dua 

strategi pokok dalam menetapkan harga produk baru, yaitu skimming 

pricing dan penetration pricing.  

b) Strategi penetapan harga produk yang sudah mapan 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan harus selalu 

meninjau kembali strategi penetapan harga produknya yang sudah ada 

di pasar, diantaranya yaitu adanya perubahan dalam lingkungan 

pemasaran dan pergeseran permintaan. Dalam hal ini ada tiga alternatif 

strategi bagi perusahaan, yaitu mempertahankan harga, menurunkan 

harga, dan menaikkan harga. 

c) Strategi fleksibilitas harga 

Strategi fleksibilitas harga terdiri atas dua macam strategi, yaitu 

strategi satu harga (harga tunggal) dan strategi penetapan harga 

fleksibel. Fleksibilitas dapat dilakukan dengan jalan menetapkan harga 

yang berbeda pada pasar yang berlainan atas dasar lokasi geografis, 

waktu penyampaian/ pengiriman, atau kompleksitas produk yang 

diharapkan. 
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d) Strategi penetapan harga lini produk 

Strategi ini dilakukan dengan jalan menetapkan harga suatu lini produk 

berdasarkan hubungan dan dampak setiap produk terhadap lininya, 

apakah kompetitif atau komplementer. Tujuannya adalah untuk 

memaksimalkan laba dari keseluruhan lini produk. 

e) Strategi leasing 

Leasing merupakan suatu kontrak persetujuan antara pemilik aktiva 

(lessor) dan pihak kedua yang memanfaatkan aktiva tersebut (lessee) 

untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat return tertentu. 

f) Strategi bundling-pricing 

Strategi ini memasukkan marjin ekstra dalam harga untuk menutupi 

bermacam-macam fungsi dan jasa pendukung yang dibutuhkan untuk 

menjual dan mempertahankan produk selama masa manfaatnya. 

Strategi ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang juga 

menerapkan strategi leasing. 

g) Strategi kepemimpinan harga 

Strategi ini digunakan oleh pemimpin pasar (market leader) dalam 

suatu industri untuk melakukan perubahan harga yang diikuti oleh 

perusahaan-perusahaan lain dalam industri tersebut.  

h) Strategi penetapan harga untuk membentuk pangsa pasar. 

Strategi ini dilaksanakan dengan jalan menetapkan harga serendah 

mungkin untuk produk baru. Tujuannya untuk meraih pangsa pasar 
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yang besar, sehingga perusahaan mampu memiliki keunggulan biaya 

dan pasarnya tidak dapat dikuasai oleh pesaing. 

Setiap perusahaan pastinya memilih untuk menentukan metode 

serta strategi penetapan harga yang menghasilkan laba maksimal bagi 

usahanya. Oleh karena itu untuk mencapai target yang diharapkan 

metode penetapan harga serta strategi yang digunakan harus benar-benar 

diperhatikan, yang mana metode serta strategi itu harus sesuai dengan 

kondisi perusahaan. Agar tujuan perusahaan dari penetapan harga 

tersebut dapat dicapai, maka dibutuhkan kerjasama yang baik dari 

berbagai pihak yang terkait dalam penetapan harga. Metode serta strategi 

penetapan harga yang baik yaitu yang tidak merugikan bagi konsumen 

ataupun perusahaan itu sendiri. Misalkan perusahaan tersebut 

menetapkan harga barang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan mutu 

barang, maka akan menyulitkan penjualan, dalam hal ini konsumen 

mengalami kerugian/ kecewa, sebaliknya apabila penentuan harga terlalu 

rendah maka dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. 

 

C. Biaya Promosi 

1. Definisi promosi 

  Promosi merupakan faktor penting dalam pemasaran, yang mana 

dengan adanya promosi dapat membantu perusahaan untuk 

memperkenalkan produknya kepada konsumen sehingga konsumen 

mempunyai pilihan untuk membeli atau tidak produk yang dibuatnya. 
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  Menurut Fandy Tjiptono (2008:219) “ Promosi adalah bentuk 

komunikasi pemasaran”. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran 

adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/ membujuk, dan/ atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal 

pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

 Gitosudarmo (2000:237), mendefinisikan Promosi merupakan 
kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar 
mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh 
perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi 
senang lalu membeli produk tersebut.  

 
 Simamora (2002:754), mengemukakan Promosi adalah 

pengkomunikasian informasi antara penjual dan pembeli 
potensial atau pihak-pihak lainnya dalam saluran distribusi guna 
mempengaruhi sikap dan perilakunya. 

 
  Promosi juga merupakan salah satu bagian dari alat pemasaran 

yang memegang peranan yang cukup penting di dalam meningkatkan 

volume penjualan barang dan jasa dengan menawarkan kepada 

masyarakat konsumen. Selain itu promosi merupakan komponen yang 

dipakai untuk memberitakan dan mempengaruhi pasar maupun produk 

perusahaan didalam kegiatan marketing. Pada umumnya perusahaan 

yang ingin mempercepat proses peningkatan volume penjualan akan 

melakukan kegiatan promosi. Hal ini dilakukan sebagai strategi untuk 

menjangkau pembeli agar melakukan pertukaran atas produk yang 

ditawarkan. 
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2. Bauran Promosi (Promotional Mix) 

  Meskipun secara umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi 

yang sama, tetapi bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan 

tugas-tugas khususnya. Beberapa tugas khusus itu atau sering disebut 

bauran promosi (promotional mix). 

 Menurut William J. Stanton ( dalam Basu Swastha, 2002:238) 
mendefinisikan Promotional mix sebagai kombinasi strategi yang 
paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, 
dan alat promosi yang lain, yang kesemuanya direncanakan 
untuk mencapai tujuan program penjualan. 

 
  Definisi tersebut tidak menyebutkan secara jelas beberapa 

variabel promotional mix selain periklanan dan personal selling. Namun 

pada pokoknya, variabel-variabel yang ada didalam promotional mix itu 

ada empat yaitu: ”periklanan, personal selling, publisitas, dan promosi 

penjualan”.( Basu Swastha, 2002:239) 

a. Periklanan 

   Periklanan merupakan bentuk presentasi dan promosi non 

pribadi tentang ide, barang, dan jasa yang dibayar oleh sponsor 

tertentu. Untuk memperoleh umpan-balik dari konsumen, 

komunikasi yang dilakukan oleh sponsor biasanya bersifat massal, 

karena menggunakan media massa seperti: radio, televisi, surat-

kabar, majalah, surat pos, papan nama, dan sebagainya.  

b. Personal Selling 

   Personal selling merupakan presentasi lisan dalam suatu 

percakapan dengan satu calon pembeli atau lebih yang ditujukan 
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untuk menciptakan  penjualan. Komunikasi yang dilakukan kedua 

belah pihak bersifat individual dan dua arah sehingga penjual dapat 

langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik tentang 

keinginan dan kesukaan pembeli.  

c. Publisitas 

  Publisitas merupakan pendorongan permintaan secara non 

pribadi untuk suatu produk, jasa atau ide dengan menggunakan berita 

komersial di dalam media massa dan sponsor tidak dibebani 

sejumlah bayaran secara langsung. 

d. Promosi penjualan 

  Promosi penjualan merupakan kegiatan pemasaran selain 

periklanan, personal selling, dan publisitas yang mendorong 

pembelian konsumen dan efektivitas pengecer. Kegiatan-kegiatan 

yang termasuk dalam promosi penjualan antara lain: peragaan, 

pertunjukan dan pameran, demonstrasi, dan sebagainya.  

  Masing-masing kategori dari bauran promosi tersebut melibatkan 

alat-alat tertentu. Sebagai contoh, pemasangan iklan mencakup iklan 

dalam bentuk cetak dan siaran (radio, TV, iklan luar ruangan, dan lain-

lain). Personal selling mencakup presentasi penjualan, dan program-

program insentif. Promosi penjualan mencakup pajangan-pajangan 

dititik penjualan, bingkisan, diskon, dan demonstrasi. Berkat terobosan 

teknologi, orang kini dapat mempromosikan barang atau jasa yang dijual 

melalui media yang canggih, seperti: mesin fax, dan komputer (internet). 
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Teknologi baru tersebut telah mendorong lebih banyak perusahaan 

bergerak dari komunikasi massa ke komunikasi yang lebih membidik 

sasaran. 

 3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bauran Promosi 

 Menentukan variabel promotional mix yang paling efektif 

merupakan tugas yang sulit bagi manajemen pemasaran. Dalam praktek, 

manajemen harus mencari kombinasi yang terbaik atas penggunaan alat-

alat tersebut. Manajemen tidak lepas dari berbagai faktor yang 

mempengaruhinya dalam menentukan kombinasi yang terbaik, faktor-

faktor tersebut antara lain : ”jumlah dana yang digunakan untuk promosi, 

sifat pasar, jenis produk, dan tahap-tahap dalam siklus kehidupan 

barang”.( Basu Swastha, 2002:240) 

a. Jumlah dana  

  Jumlah dana yang tersedia merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi promotional mix. Perusahaan yang memiliki dana 

lebih besar, kegiatan promosinya akan lebih efektif dibandingkan 

dengan perusahaan yang hanya mempunyai sumber dana yang 

terbatas. 

b. Sifat Pasar 

  Ada beberapa macam sifat pasar yang mempengaruhi 

promotional mix meliputi : (1) Luas pasar secara geografis; (2) 

Konsentrasi pasar; (3) Macam-macam pembeli. 
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c. Jenis Produk 

  Faktor lain yang mempengaruhi strategi promosi perusahaan 

adalah jenis produknya, apakah itu barang konsumsi atau barang 

industri. Dalam mempromosikan barang konsumsi berbeda dengan 

barang industri, yang mana periklanan dianggap sangat penting 

didalam memasarkan barang konsumsi dan dianggap kurang penting 

di dalam pemasaran barang industri. 

d. Tahap-tahap dalam Siklus Kehidupan Barang 

  Strategi yang digunakan untuk mempromosikan barang 

dipengaruhi oleh tahap-tahap dalam siklus kehidupan barang 

tersebut. Pada tahap perkenalan, saat mempromosikan produk baru 

atau pada saat memasuki daerah pemasaran yang baru, kegiatan 

personal selling dapat lebih ditonjolkan daripada kegiatan lainnya. 

Pada tahap pertumbuhan, perusahaan dapat menitik-beratkan 

periklanan dalam kegiatan promosinya. Pada tahap kemunduran, 

perusahaan harus mengeluarkan produk baru atau lebih baik, karena 

produk yang lama penjualannya sudah tidak menentu dan usaha 

promosi yang dilakukan sudah tidak menguntungkan lagi. 

4. Tujuan Promosi 

  Perusahaan yang ingin mencapai volume penjualan secara 

maksimal, mereka harus mampu melakukan promosi yang baik. Untuk itu 

perusahaan harus mampu untuk menentukan tujuan promosi yang sesuai 
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dengan kondisi perusahaan. Tujuan promosi disini dapat membantu 

meningkatkan permintaan konsumen akan produk perusahaan. 

 Menurut Basu Swastha & Irawan (2003:353) Dalam praktek 

promosi dapat dilakukan dengan mendasarkan pada tujuannya, yaitu : ” 

modifikasi tingkah laku, memberitahu, membujuk, mengingatkan”. 

Adapun tujuan dari promosi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Modifikasi tingkah laku 

Promosi dari segi lainnya berusaha untuk merubah tingkah laku dan 

pendapat, dan memperkuat tingkah laku yang ada. Penjual (sebagai 

sumber) selalu berusaha menciptakan kesan baik tentang dirinya atau 

mendorong pembelian barang dan jasa perusahaan. 

b. Memberitahu 

Kegiatan promosi dapat ditujukan untuk memberitahukan pasar yang 

dituju tentang penawaran perusahaan.Promosi yang informatif 

penting bagi konsumen, karena dapat membantu dalam pengambilan 

keputusan untuk membeli. 

c. Membujuk 

Promosi yang bersifat membujuk (persuasif) umumnya kurang 

disenangi oleh sebagian masyarakat. Namun kenyataannya sekarang 

ini justu yang banyak muncul adalah promosi yang bersifat persuasif. 

Promosi persuasif ini akan menjadi dominant jika produk yang 

bersangkutan mulai masuk tahap pertumbuhan di dalam siklus 

kehidupannya. 
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d. Mengingatkan 

Promosi yang bersifat mengingat dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merk produk di hati masyarakat dan perlu 

dilakukan selama tahap kedewasaan di dalam siklus kehidupan 

produk. 

 Sementara Rossiter dan Percy dalam Prayitno, 1993( dalam Fandy 

Tjiptono,2008:222) mengklasifikasikan tujuan promosi sebagai efek dari 

komunikasi sebagai berikut : 

a) Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan. 
b) Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu 

produk kepada konsumen. 
c) Mendorong pemilihan terhadap suatu produk. 
d) Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk. 
e) Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lainnya. 
f) Menanamkan citra produk perusahaan. 

 
Secara singkat promosi berkaitan dengan upaya untuk 

mengarahkan seseorang agar dapat mengenal produk perusahaan, lalu 

memahaminya, berubah sikap, menyukai, yakin, kemudian pada 

akhirnya membeli dan selalu ingat akan produk tersebut. 

Untuk mencapai tujuan promosi, maka perusahaan perlu 

membangun komunikasi yang efektif. Adapun langkah-langkah dalam 

membangun komunikasi yang efektif , menurut Kotler dan Amstrong 

(2004:610) yaitu: ”mengidentifikasi khalayak sasaran, menentukan 

tujuan komunikasi, merancang pesan, memilih media untuk 

menyampaikan pesan, memilih sumber pesan, dan mengumpulkan 

umpan balik”. 
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D. KERANGKA PEMIKIRAN 

Dalam menjalankan kegiatan penjualan demi tercapainya volume 

penjualan yang diinginkan, maka tugas dari pemasar adalah membuat program 

atau rencana pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Program 

pemasaran terdiri dari sejumlah keputusan tentang bauran alat-alat pemasaran 

yang digunakan. Menurut Philip Kotler (2005:17) ”bauran pemasaran 

(marketing  mix) adalah seperangkat alat-alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar 

sasaran”. Alat-alat tersebut diklasifikasikan menjadi empat kelompok luas 

yang disebut empat P pemasaran, yaitu : produk (product), harga (price), 

tempat (place), dan promosi (promotion). Maka untuk mencapai volume 

penjualan yang menguntungkan bagi perusahaan harus dipilih kombinasi yang 

tepat dari alat-alat pemasaran tersebut. 

Menurut Julian Cummins (1990:23) ”Volume penjualan dalam suatu 

produk dalam jangka panjang akan tergantung pada serangkaian faktor 

pemasaran yang paling mendasar seperti: mutu, harga, distribusi dan 

promosi”. Jadi dengan demikian volume penjualan yang dicapai perusahaan 

sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat perusahaan, dalam hal ini 

meliputi produk, penetapan harga, distribusi dan promosi. 

Untuk mempermudah penelitian, maka dibuat kerangka pemikiran yang 

pada hakikatnya bersumber dari kajian teoritis dan sering diformulasikan 

dalam bentuk anggapan. 
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Kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan :  

Dengan mengamati kerangka pemikiran tersebut maka dapat diambil 

gambaran bahwa terdapat 2 variabel independent (X1 dan X2) dan 1 variabel 

dependent (Y), dimana variabel X1 menunjukkan harga jual, variabel X2 

menunjukkan biaya promosi sedangkan Y menunjukkan volume penjualan. 

Ketiga variabel tersebut mempunyai hubungan sebab akibat. Variabel 

independent secara parsial, harga jual (X1) mempengaruhi volume penjualan 

(Y) dan biaya promosi (X2) mempengaruhi volume penjualan (Y), sedangkan 

secara serempak harga jual dan biaya promosi mempengaruhi volume 

penjualan. 

 

E. HIPOTESIS 

Hipotesis mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan 

penelitian. “ Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara 

Harga Jual 
( X1 ) 

Biaya Promosi 
(X2) 

Volume Penjualan 
( Y ) 
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terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul”. (Suharsimi Arikunto, 2002:62 ) 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1.  Ada pengaruh penetapan harga jual terhadap volume penjualan pada 

perusahaan Putra Jaya Rotan tahun 2004-2008. 

2. Ada pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada 

perusahaan Putra Jaya Rotan tahun 2004-2008. 

3.  Ada pengaruh penetapan harga jual dan biaya promosi terhadap volume 

penjualan pada perusahaan Putra Jaya Rotan tahun 2004-2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Definisi Metode Penelitian 

Untuk dapat membuktikan suatu kebenaran dari penelitian, maka 

perlu menggunakan metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.  

Menurut Winarno Surachmad (2000:88) “Metode adalah cara yang 

didalam fungsinya merupakan alat-alat untuk mencapai tujuan”. 

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (2000:3) “Penelitian adalah usaha untuk 

menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, 

usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah”. 

Menurut Sugiyono (2003:4) metode penelitian adalah cara ilmiah 
untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan ditemukan, 
dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada 
gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 
mengantisipasi masalah. 
 
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

penelitian adalah suatu cara utama yang digunakan dalam usaha untuk 

menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan 

dengan metode serta teknik dan alat-alat tertentu. 
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B. Jenis Penelitian 

 Sebuah penelitian dapat menggunakan salah satu dari metode yang 

ada, menurut Winarno Surachmad (2000:131) ”Mengklasifikasikan 

metode penelitian menjadi tiga macam, yaitu : penelitian historis, 

penelitian deskriptif, penelitian eksperimen”. 

a. Penelitian Historis 

 Penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan 

menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan baik untuk 

memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa 

lalu terlepas dari masa sekarang. 

b.Penelitian Deskriptif 

 Penelitian yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah 

yang ada pada masa sekarang dan masalah aktual. Penelitian deskriptif 

lebih merupakan istilah umum yang mencakup teknik deskriptif. 

c. Penelitian Eksperimen 

 Penelitian dengan mengadakan percobaan untuk melihat suatu hasil. 

Hasil itu akan menegaskan variabel yang akan diteliti. Tujuan 

eksperimen adalah untuk menemukan faktor-faktor akibat. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun data, menganalisis dan 

menyimpulkannya. Penelitian ini menekankan pada hasil menggambarkan 

keadaan sebenarnya dari data harga jual, biaya promosi dan volume 

penjualan yang ada pada perusahaan Putra Jaya Rotan. 
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C. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di perusahaan kerajinan rotan 

yaitu di perusahaan Putra Jaya Rotan, bertempat di desa Trangsan, 

Gatak, Sukoharjo. 

 

D.  Populasi, Sampel, Sampling 

1). Populasi  

  Menurut Sugiyono (2003:72) “ Populasi adalah jumlah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

populasi adalah data tentang harga jual, biaya promosi, dan volume 

penjualan pada perusahaan Putra Jaya Rotan pada tahun 2004-2008 

2). Sampel 

  Menurut Sugiyono (2003:73) “ Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam 

penelitian ini tidak menggunakan sampel, karena keseluruhan populasi 

dapat diteliti, yaitu data tentang harga jual, biaya promosi, dan volume 

penjualan pada perusahaan Putra Jaya Rotan pada tahun 2004-2008 

3). Sampling 

  Menurut Sutrisno Hadi (2000:75) “ Sampling adalah cara yang 

digunakan untuk mengambil sampel”. Karena dalam penelitian ini 

tidak menggunakan sampel maka tidak menggunakan teknik sampling. 
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E. Sumber Data 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2002:114), yang dimaksud dengan 

sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. 

  Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu: 

 1). Data Primer 

 Menurut Marzuki (2002:55) “Data primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama 

kalinya”. Data primer dalam penelitian ini adalah gambaran umum 

perusahaan, struktur organisasi, sarana prasarana di dalam kegiatan 

produksi, dan hasil produksi perusahaan. 

 2). Data Sekunder 

 Menurut Marzuki (2002:56) “Data sekunder adalah data yang bukan 

diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti”. Data sekunder 

dalam penelitian ini merupakan sumber lain yang diperoleh dari 

catatan-catatan, buku-buku, literatur yang digunakan sebagai dasar 

untuk membuat landasan teori.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1). Wawancara 

  Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung dengan pihak yang bersangkutan, 

dalam hal ini pemimpin perusahaan. Teknik ini dipakai untuk 

memperoleh suatu data atau informasi yang belum terdokumentasi. 
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 Menurut Sugiyono (2003:130) wawancara digunakan sebagai 
teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi 
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 
dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 
yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau 
kecil. 

 
 Untuk memperoleh data yang belum terdokumenkan oleh 

perusahaan yang akan diteliti, maka disini peneliti menggunakan 

teknik wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah agar data yang 

diperoleh merupakan data yang dapat dipercaya kebenarannya. Data 

dari wawancara ini berupa penjelasan tentang kegiatan produksi 

perusahaan, dan pemasaran produk. 

2). Dokumentasi 

  Menurut Suharsimi Arikunto (2002:148) “Metode dokumentasi 

merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan 

melakukan penyelidikan benda-benda  tertulis, seperti: buku, majalah, 

dokumentasi, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya”. 

Data yang berhubungan dengan penelitian ini adalah : 

a.  data harga jual tahun 2004-2008, 

b. data biaya promosi tahun 2004-2008, dan 

c.  data volume penjualan tahun 2004-2008.  

3). Metode Observasi 

  Observasi adalah pengamatan secara langsung dari dekat pada 

obyek penelitian, sehingga dapat mengetahui serta dapat mencatat 

data-data yang diperlukan dalam menyusun skripsi atau laporan. Data 

yang terkait yaitu tentang kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan 

dalam usaha meningkatkan volume penjualan. 
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G. Variabel Penelitian 

  Pada dasarnya didalam penelitian apabila ada pertanyaan tentang 

apa yang akan diteliti, maka jawabannya adalah variabel penelitian. 

Variabel penelitian disini adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. 

 Menurut Sugiyono (2003:32) variabel penelitian adalah suatu 
atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 
mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

 
 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu : 
 

1). Variabel independen 

 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain 

atau disebut variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah harga jual ( X1) dan biaya promosi (X2). 

2). Variabel dependen 

 Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain. 

Pada penelitian ini variabel dependennya adalah volume penjualan 

(Y).  

 

H. Teknik Uji Prayarat Analisis 

Sebelum data diolah atau di analisis maka perlu dilakukan uji 

prasyarat statistik yang terdiri dari : 
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1. Uji Normalitas 

Merupakan pengujian apakah dalam sebuah regresi, variabel 

dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi datanya 

normal atau mendekati normal.  

Untuk menggunakan uji normalitas digunakan rumus  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=

S
XX

Zi
1  

 
N
X

X i∑=  

  ( )( )∑ ∑−=
22

1 XXNS  

  Keterangan : 

  Zi  : angka baku 

 X  : rata – rata 

  S   : Simpangan baku 

  Kesimpulan :  

  Dalam penentuan ditolak atau diterima ditentukan dengan kriteria : 

a. Jika Lhitung > Ltabel maka Ho diterima berarti distribusi  sebenarnya 

tidak normal. 

b. Jika Lhitung < Ltabel maka Ho ditolak distribusi sebenarnya normal. 

2. Multikolineritas 

Multikolineritas merupakan pengujian apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, jika 
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terjadi maka terdapat problem multikolineritas. Menurut Gunawan 

Sudarmanto (2005: 136-137) uji asumsi tentang multikolineritas ini 

dimaksudkan untuk membuktikan apakah hubungan antara variabel 

bebas (independen) satu dengan variabel bebas (independen) yang 

lainnya bersifat linier atau non linier. Adanya hubungan yang linier 

antar variabel independen akan menimbulkan kesulitan dalam 

memisahkan pengaruh masing–masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. Oleh karena itu kita harus benar-benar dapat 

menyatakan, bahwa tidak terjadi adanya hubungan linier diantara 

variabel-variabel independen tersebut. Apabila tolerane lebih kecil dari 

0,1 atau nilai VIF (Variabel inflation faktor) diatas 10 maka terjadi 

multikolinearitas. Pengujian multikolineritas dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan program SPSS. 

3. Heteroskedastisitas 

Menurut Gunawan Sudarmanto (2005 : 147) heteroskedastisitas 

ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah varians residual absolut 

sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. Untuk mendeteksi 

dapat digunakan uji LM (Lagrange Multiplier) dengan formula LM = 

R2 x N, dimana R2 diperoleh dari regresi x terhadap y estimasi dan N 

adalah besarnya observasi. Apabila R2 x N lebih kecil dari 9,2  maka 

standar error (e) tidak mengalami  heteroskedastisitas. Sebaliknya jika 

R2 x N lebih besar dari 9,2 maka standar error mengalami 
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heteroskedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan program SPSS. 

4. Otokorelasi  

Otokorelasi adalah adanya korelasi antar anggota sampel yang 

diurutkan berdasar waktu. Konsekuensi adanya otokorelasi dalam 

suatu model regresi adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan 

varians populasinya, lebih jauh lagi model regresi yang dihasilkan 

tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen  pada 

nilai variabel independen tertentu. Jika terjadi maka dinamakan ada 

otokorelasi. Tentu saja model yang baik adalah regresi yang bebas dari 

otokorelasi.  Otokorelasi digunakan untuk mengetahui gangguan data 

time series. Menurut Algifari (2000:89), untuk mendiagnosa adanya 

otokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian 

terhadap nilai uji Durbin Watson. 

 

I. Teknik Analisis Data 

1.   Analisis Regresi Berganda 

Menurut Sugiyono (2003 : 210) analisis regresi berganda digunakan 

oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan 

(naik turunnya) variabel dependen. 

Adapun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

 Y = a + b1.X1 + b2.X2 

 Dimana :  
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Y = Volume penjualan 

X1 = Harga Jual 

 X2 = Biaya Promosi 

 a = Konstanta 

 b1 = Koefisien harga jual 

 b2 = Koefisien biaya promosi 

Untuk mendapatkan nilai a, b1, b2, dapat menggunakan persamaan 

berikut: 

ΣY = n.a + b1.ΣX1+ b2. ΣX2 

Σ X1.Y  = a.ΣX1+ b1. ΣX1
2+ b2.ΣX1.  X2 

Σ X2.Y  = a.ΣX2+ b1. ΣX2
2+ b2.ΣX1.  X2 

2.   Uji t 

Uji t untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen bila diuji secara parsial atau 

sendiri-sendiri. Adapun langkah-langkah dalam uji t adalah sebagai 

berikut: 

a. Hipotesis 

H0:β1 = 0,  artinya tidak ada pengaruh variabel harga jual 

terhadap volume penjualan 

H1: β1≠ 0, artinya ada pengaruh variabel harga jual terhadap 

volume penjualan. 

H0:β2 = 0,  artinya tidak ada pengaruh variabel biaya promosi 

terhadap volume penjualan 
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H1: β2 ≠ 0, artinya ada pengaruh variabel biaya promosi 

terhadap volume penjualan 

b. Menentukan level of significance ( α ) = 0,05 

c. Kriteria Pengujian 

 

   
H0 diterima apabila -t(α/2;n-2) ≤ t ≤ t(α/2;n-2) 

   
H0 ditolak apabila t > t(α/2;n-2) atau t < -t(α/2;n-2) 
 

d. Perhitungan nilai t 

 t = b – β 

 

Dimana: 

b   = Koefisien regresi 

β   = Nilai nol (0) 

Sb = Standar error b 

e. Kesimpulan 

H0 diterima dan H1 ditolak pada tingkat kepercayaan tertentu (α ) 

jika -t(α/2;n-2) ≤ t ≤ t(α/2;n-2), artinya bahwa variabel harga jual 

yang diuji tidak berpengaruh terhadap volume penjualan. 

  Sb 

      -t(α/2;n-2) t(α/2;n-2) 
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H0 diterima dan H1 ditolak pada tingkat kepercayaan tertentu (α ) 

jika -t(α/2;n-2) ≤ t ≤ t(α/2;n-2), artinya bahwa variabel biaya 

promosi yang diuji tidak berpengaruh terhadap volume penjualan. 

H0 ditolak dan H1 diterima pada tingkat kepercayaan tertentu (α ) 

jika t > t(α/2;n-2) atau t < -t(α/2;n-2), artinya bahwa variabel harga 

jual berpengaruh terhadap volume penjualan. 

H0 ditolak dan H1 diterima pada tingkat kepercayaan tertentu (α ) 

jika t > t(α/2;n-2) atau t < -t(α/2;n-2), artinya bahwa variabel biaya 

promosi berpengaruh terhadap volume penjualan. 

 

3. Uji F 

Uji hipotesis dengan menggunakan uji F dilakukan untuk menguji 

variabel independen jika digunakan secara bersama-sama. Dalam hal 

ini untuk menguji apakah variabel harga jual dan biaya promosi 

berpengaruh terhadap volume penjualan jika digunakan secara 

bersama-sama.  

Adapun langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

a. Hipotesis  

Ho: β1 = β2 = 0, artinya harga jual dan biaya promosi secara 

bersama-sama tidak mempunyai pengaruh 

terhadap volume penjualan 
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H1: β1 ≠ β2 ≠ 0, artinya harga jual dan biaya promosi secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh 

terhadap volume penjualan. 

b. Dipilih level of significance ( α ) 0,05 

c. Kriteria Pengujian 

 
 

 

 

Ho diterima bila FHitung ≤ Ftabel 

     Ho ditolak bila  FHitung ≥ Ftabel  

 d. Perhitungan Nilai F 

 F= R2 ( n-k-1) 
        (1-R2) (k)       
 
 Dimana :  

 R = Koefisien korelasi ganda 

 n = Jumlah sampel 

 k =Variabel independen 

 e. Kesimpulan 

H0 diterima dan H1 ditolak pada tingkat kepercayaan tertentu (α ) 

jika FHitung ≤ Ftabel, artinya bahwa harga jual dan biaya promosi 

yang diuji tidak berpengaruh terhadap volume penjualan. 

H0 ditolak dan H1 diterima pada tingkat kepercayaan tertentu (α ) 

jika FHitung ≥ Ftabel, artinya bahwa harga jual dan biaya promosi 

berpengaruh terhadap volume penjualan. 

F(0,05;k; n–1–k) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Sebelum berdirinya perusahaan ini, kerajinan rotan pada mulanya 

merupakan pekerjaan sampingan dari pemiliknya, pekerjaan utama dari 

pemilik Putra Jaya Rotan adalah bertani. Awalnya semua proses kerajinan 

hanya dikerjakan sendirian oleh Bp. Jitowiharjo, yaitu pemilik Putra Jaya 

Rotan. Pada saat itu produk yang dihasilkan hanya satu sampai dua set 

kursi perminggu.  

Pada tahun 1969, Bp. Jitowiharjo mulai bersungguh-sungguh 

menekuni kerajinan rotan. Pada tahun 1970 beliau mendapat penyuluhan 

dari paguyuban pengrajin rotan asal Cirebon. Pada tahun itu pula Bp. 

Jitowiharjo bertekad untuk meningkatkan hasil yang didapat, serta pada 

akhirnya kerajinan ini diresmikan menjadi satu jenis perusahaan. Setelah 

perusahaan didirikan, bahan baku yang digunakan berbeda yaitu 

menggunakan rotan yang sudah dihaluskan yang dinamakan rotan polish. 

Dalam hal modelpun sudah mulai dikembangkan sehingga penjualannya 

mulai meningkat. Pada saat itu produk yang dihasilkan dijual sendiri dan 

sebagian diambil oleh pengecer namun masih dalam skala kecil. 

Pada tahun berikutnya, perusahaan mulai menggunakan mesin 

modern untuk mengolah bahan baku guna memperoleh produk yang 
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berkualitas. Mulai tahun 1975 penjualan produknya lebih luas lagi. Selain 

dijual melalui pengecer juga ada pembeli tetap atau pelanggan yang 

mempunyai showroom sendiri. Semenjak itu pula perusahaan memperoleh 

kunjungan dari pemerintah. 

Pada awal tahun 1980 perusahaan memiliki showroom sendiri di 

Solo. Dalam hal tenaga kerja, sebelum tahun 1980 menggunakan pekerja 

dari lingkungan perusahaan. Setelah tahun 1980 tenaga kerja ada yang 

berasal dari luar daerah terutama dari Wonosari, Gunung Kidul, Sragen 

dan Purwodadi. Tenaga kerja yang berasal dari luar daerah diberi 

kesempatan untuk tinggal di perusahaan Putra Jaya Rotan. 

Dalam penggunaaan bahan baku, sebelum tahun 1970 perusahaan 

menggunakan bahan baku yang kurang baik. Pada tahun 1983 sampai 

sekarang perusahaan sudah dapat memasok bahan baku sendiri, karena 

hubungan langsung dengan distributor dari Surabaya dan Semarang, hanya 

saja dari Semarang dalam jumlah sedikit. 

Pada tahun pertama berdirinya perusahaan ini juga membuat 

kerajinan yang berasal dari bambu. Namun karena kecilnya pendapatan 

dari usaha ini maka usaha inipun ditinggalkan sejak tahun 1989 sampai 

sekarang itulah Bapak Jitowiharjo bersungguh-sungguh menekuni usaha 

mebel rotan ini.  Menginjak awal tahun 2000-an Bp. Jitowiharjo mulai 

menyerahkan usahanya kepada anaknya yang bernama Bp. Kasih Agung. 

Walaupun usahanya diteruskan oleh anaknya namun Bapak Jitowiharjo 

masih aktif membantu meskipun intensitasnya tidak seperti waktu dulu. 
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Dalam perkembangan selanjutnya perusahaan Putra Jaya Rotan 

pada tahun 2001 telah memiliki 2 buah pabrik yang letaknya saling 

berdekatan yaitu di desa Trangsan, Gatak, Sukoharjo. Didaerah tersebut 

juga terdapat banyak perusahaan rotan lainnya, karena desa Trangsan 

merupakan suatu daerah sentral industri kerajinan rotan. Pada tahun 2003 

perusahaan Putra Jaya Rotan mulai menjamah pasar luar negeri, negara 

pertama yang menjadi buyer adalah spanyol. Mulai dari situ buyer dari 

luar negeri tersebut bertambah yaitu berasal dari Inggris, Amerika, Jepang 

dan Australia. 

2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi suatu perusahaan dibuat agar dapat dicapai 

efisiensi kerja. Dalam menjalankan usaha, diperlukan kerjasama diantara 

pekerja, sehingga diperlukan hubungan komunikasi antara karyawan 

dengan pekerjaannya. Untuk itu perlu disusun struktur organisasi yang 

memperjelas status atau kedudukan karyawan dalam perusahaan. 

Pada perusahaan Putra Jaya Rotan masih sangat sederhana, dalam 

struktur organisasinya pemilik perusahaan sekaligus sebagai pemimpin 

perusahaan, sehingga pada perusahaan Putra Jaya Rotan sebagian besar 

keputusan-keputusan masih dipegang penuh oleh pemilik perusahaan itu 

sendiri sebagai pemimpin puncak ( top manajer ), dengan kesederhanaan 

struktur organisasi tersebut maka wewenang dan tanggung jawab masing-

masing personal akan terlihat jelas. Kebaikannya antara lain dari 

kesederhanaan struktur organisasi ini adalah disiplin kerja yang terjamin 
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karena adanya kesatuan perintah dalam memimpin. Hal ini menghindari 

kesimpangsiuran dalam menjalankan tugas. 

Secara skematis, bentuk struktur organisasi perusahaan Putra Jaya 

Rotan dapat ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut : 

 

 
  
  
 

 
 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Putra Jaya Rotan 

  

Melalui gambar diatas dapat diuraikan tugas masing-masing 

jabatan, yaitu sebagai berikut : 

a. Pimpinan Perusahaan 

Sebagai pemimpin tertinggi, bertugas menentukan kebijaksanaan 

dalam rangka mengembangkan usaha dan bertanggung jawab secara 

keseluruhan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 

PIMPINAN 

FINISHING  PENGIKAT, 
PENGANYAM DAN 

PENGEBOR 

PEMBUAT 
KERANGKA 

DESAIN 

PEMASAK 
BAHAN BAKU 

PENGAWAS ADMINISTRASI 
DAN KEUANGAN 

PEMASARAN 
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b. Bagian Administrasi dan Keuangan 

Bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan dan mengurusi 

masalah administrasi perusahaan beserta pembukuan dan keuangan 

perusahaan. 

Tugas: 

1) Mencatat segala keperluan dan kebutuhan perusahaan 

2) Menangani pembayaran gaji atau upah 

3) Mencatat pembelian bahan baku 

4) Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas  

c. Pengawas 

Bertanggung jawab pada pimpinan perusahaan dalam hal membawahi 

4 bagian: 

1) Bagian pemasak bahan baku 

2) Bagian pembuat kerangka desain 

3) Bagian pengikat, penganyam, dan pengebor 

4) Bagian finishing 

Tugasnya mengawasi jalanya proses produksi perusahaan secara 

keseluruhan. 

d. Pemasaran  

Bertanggung jawab kepada pimpinan dan mengurusi serta mengatur 

jalannya  pelaksanaan program pemasaran yang telah disetujui 

pimpinan perusahaan. 
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Tugas: 

1) Bertanggung jawab terhadap penjualan barang yang diproduksi. 

2) Melakukan pemasaran dengan persetujuan pimpinan perusahaan.  

3) Menjaring pengecer dengan layanan yang baik 

e. Pemasak Bahan Baku 

Bertanggung jawab pada pengawas dalam hal mengurusi permasalahan 

pemasakan bahan baku. 

Tugas: 

1) Mengeringkan rotan yang masih basah 

2) Membuat bahan anyaman yang terbuat dari kulit rotan 

3) Membuat bahan untuk ikat yang terbuat dari rotan 

4) Membuat bahan untuk desain 

f. Pembuat Kerangka Desain 

Bertanggung jawab pada pengawas dalam hal mengurusi pembuatan 

kerangka desain. Bagian ini ada 3 bagian, yaitu: 

1) Pemotong 

Tugasnya memotong dan memilih ukuran yang tepat untuk 

produksi yang dibuat serta memilih jenis bahan baku yang tepat. 

2) Oven 

Tugasnya memanasi rotan agar lebih lentur sehingga mudah dibentuk. 

3) Perangkai kerangka 

Tugasnya menyempurnakan bentuk dan merangkai kerangka suatu 

produk . 
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g. Pengikat, Penganyam dan Pengebor 

Bertanggung jawab pada pengawas dalam hal mengurusi masalah 

pengikatan, penganyaman, serta pengeboran. 

Tugas: 

1) Mengikat bagian yang memebutuhan ikat 

2) Mengayam rotan  

3) Mengebor bagian-bagian produk yang membutuhkan pengeboran 

h. Finishing 

Bertanggung jawab kepada pengawas dalam hal mengurusi warna pada 

produk, pada bagian ini ada 2 bagian yaitu: 

1) Bagian pengamplasan 

Tugasnya menghaluskan permukaan produk dengan amplas 

2) Bagian pewarnaan 

Tugasnya memberi warna atau plitur pada produk yang dibuat 

3. Produksi  

a. Hasil produksi 

Perusahaan Putra Jaya Rotan menghasilkan berbagai macam produk, 

antara lain: meja dan kursi, rak buku, sketsel, almari paragon atau 

kabinet, serta ayunan bayi. 

b. Alat-Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan mebel adalah : 

1) Mesin kompresor: untuk menggerakkan mesin-mesin yang 

digunakan dalam pembuatan produk. 
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2) Mesin bor: berfungsi untuk membuat lubang dalam bentuk 

lingkaran pada produk yang dihasilkan. 

3) Mesin trakel: berfungsi sebagai pemotong atau gergaji. 

4) Mesin sender: berfungsi untuk mengamplas bahan baku menjadi 

barang jadi, hingga menjadi halus. 

c. Bahan Baku Yang Digunakan 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan mebel adalah: 

1). Bahan baku 

a. Rotan besar adalah rotan yang berdiameter 26-30 mm 

b. Rotan kecil adalah rotan yang berdiameter 10-11 mm 

2). Bahan pembantu 

Bahan-bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatan mebel  

antara lain yaitu; lem, dempul, amplas, pelitur dan paku. 

4. Proses Produksi 

Proses produksi menggunakan beberapa tahap yaitu: 

a. Tahap Pertama 

Tahap Pertama proses produksi adalah pemasakan bahan baku. Rotan 

yang masih basah dikeringkan lebih dahulu, kemudian diolah. Hasil 

yang didapatkan berupa bahan untuk anyaman, bahan untuk mengikat, 

serta bahan untuk desain. 

b.  Tahap Kedua 

Pada tahap ini melalui 3 proses yaitu pemotongan, steaming, serta 

perangkaian kerangka. Jalanya proses adalah sebagai beikut: 
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1) Setelah pemasakan bahan baku selesai dan setelah didapatkan 

bahan yang baik maka dilakukan pemotongan menurut ukuran dan 

kebutuhan produksi. 

2) Setelah bahan dipotong, kemudian dibuat kerangka dalam proses 

steaming, steaming adalah pemanasan rotan agar rotan tersebut 

menjadi lunak atau lentur sehingga memudahkan untuk dibentuk. 

Steaming dilakukan dengan dua cara, yaitu; dengan penguapan 

menggunakan gas elpiji dan cara kedua yaitu dengan dipanaskan 

langsung dari api dengan jarak 10-15 cm atau mengenai ujung api. 

3) Setelah rotan disteam atau dipanaskan dan sudah lentur baru 

dilakukan proses pembuatan kerangka atau perangkaian kerangka. 

c.  Tahap Ketiga 

Disini ada tiga jenis proses yaitu pengikat, penganyam, dan pengebor. 

Pada proses pengikat ini bagian dari produk setengah jadi yang 

membutuhkan ikatan diikat. Biasanya pada bagian sudut dan tempat 

yang menggunakan paku. Pengikatan ini dimaksudkan agar produk 

mempunyai nilai artistik, setelah proses pengikatan selesai produk 

diberi anyaman dan dibor untuk produk yang perlu pengeboran, sesuai 

dengan bentuk yang diinginkan. Kadang produk tersebut diberi 

anyaman serta dilakukan pengeboran. 
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d. Tahap Keempat 

Tahap keempat merupakan tahap terakhir dalam proses produksi. Pada 

bagian ini terdapat dua macam proses produksi yaitu pengamplasan 

dan pewarnaan. Pada tahap proses pengamplasan, produk yang 

dihaluskan permukaan dengan menggunakan amplas dan proses 

terakhir adalah finishing. Disini  produk diberi warna atau pelitur, dan 

produk ini siap untuk dijual. 

5. Pemasaran dan Permodalan 

a. Pemasaran 

1) Wilayah Pemasaran 

Daerah pemasaran perusahaan mebel Putra Jaya Rotan 

mayoritas memasarkan hasil produksinya kepasar luar negeri 

dengan tujuan ekpor utama Spanyol, Inggris, Amerika, yang 

sampai saat ini buyer tetap atau pelanggan tetap perusahaan mebel 

Putra Jaya Rotan. Namun selain memasarkan ke pasar luar negeri 

perusahaan Putra Jaya Rotan juga memasarkan produknya didalam 

negeri seperti Yogyakarta, Semarang, Magelang, Cilacap, Ngawi, 

Sragen, Surabaya, Jakarta, Bandung, dan daerah sekitar 

perusahaan. 

2) Promosi Penjualan 

Untuk mengembangkan pangsa pasar, perusahaan mebel 

putra jaya rotan melakukan kegiatan pameran furniture antara lain 

di Yogyakarta, Semarang, Bali, Surabaya dan sekitarnya. Jadi 

perusahaan menjual produknya kepada konsumen, perusahaan juga 

mengenalkan jenis produknya. 
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3) Saluran Distribusi 

Perusahaan putra jaya rotan Sukoharjo dalam memasarkan 

hasil produksinya menggunakan saluran distribusi langsung dan 

tidak langsung 

a). Distribusi langsung 

Yaitu saluran distribusi hasil produk perusahaan dilakukan 

tanpa ada perantara atau langsung ke konsumen 

b). Distribusi tidak langsung 

Yaitu saluran distribusi hasil produk perusahaan dengan 

menggunakan jasa perantara seperti pengadaan pameran. 

b. Permodalan 

Putra Jaya Rotan di awal berdirinya menggunakan modal 

sendiri atau modal keluarga, yaitu modal Bapak Jitowiharjo. Beliau 

rajin mengikuti penyuluhan sehingga perusahaan tersebut maju. 

Setelah perusahaan maju maka pihak perusahaan berani 

mengambil kredit dari bank-bank setempat ataupun koperasi yang 

ada disekitar lokasi perusahaan. Selain itu juga mendapatkan dana 

dari pemerintah, karena dinilai perusahaan tersebut berkembang 

pesat, dan terbukti bahwa putra jaya rotan berkembang hingga 

keluar negeri. 
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B. Penyajian Data 

Untuk memudahkan didalam menganalisa pengaruh harga jual dan biaya 

promosi terhadap volume penjualan yang dilakukan perusahaan Putra Jaya 

rotan, maka diperlukan data perusahaan mengenai penjualan produk dan 

rincian biaya produksi yang diperlukan selama tahun 2004 sampai 2008.  Pada 

penelitian ini penulis mengambil produk “Meja dan Kursi” sebagai sampel 

penelitian. Adapun data-data yang diperlukan terangkum dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 
Data Harga Jual, Biaya Promosi dan Volume Penjualan 

Perusahaan Putra Jaya Rotan  
Tahun 2004 – 2008 (rupiah) 

Tahun Smt Vol. 
Penjualan  

(dalam set) 

Harga Jual  
Rata-rata per set  

 (X1) 

Biaya 
Promosi  

(X2)   

Volume 
 Penjualan 

(Y)   
2004 I 1135 1,687,555.07 4,500,000.00  1,915,375,000.00 

 II 1175 1,784,574.47 5,755,000.00  2,096,875,000.00 

2005 I 1160 1,862,176.72  5,175,750.00  2,160,125,000.00 

 II 1160 1,937,500.00  5,031,250.00  2,247,500,000.00 

2006 I 1210 1,990,909.00 5,692,750.00  2,409,000,000.00 

 II 1190 2,009,033.61 6,975,000.00  2,390,750,000.00 

2007 I 1215 2,133,539.09 9,050,000.00  2,592,250,000.00 

 II 1200 2,212,500.00  7,775,000.00  2,655,000,000.00 

2008 I 1185 2,332,805.90 7,176,000.00  2,764,375,000.00 

 II 1195 2,432,322.10 7,252,250.00  2,906,625,000.00 

  Per Set terdiri dari 1 meja dan 4 kursi 
Sumber : Putra Jaya Rotan 

 
Dari data diatas dianalisis menggunakan SPSS 10.05 untuk 

menghitung,diperoleh gambaran data yang berupa mean, median, nilai 

maksimum dan minimum (dapat dilihat pada lampiran 1). Adapun deskripsi 

hasil analisis dapat dipaparkan sebagai berikut : 
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Tabel 4.2. 
Deskripsi statistik 

 
Harga Jual  

(X1) 
Biaya Promosi 

(X2) 
Volume Penjualan 

(Y) 
Mean 2.038.291,60 6.438.300 2.413.787.500
Median 1.999.971,50 6.365.000 2.399.875.000
Minimum 1.687.555,00 4.500.000 1.915.375.000
Maximum 2.432.322,00 9.050.000 2.906.625.000

 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penetapan harga jual rata-rata 

produk pada tahun 2004-2008 sebesar 2.038.291,60 dan median yang 

diperoleh sebesar 1.999.971,50 maka disini nilai rata-rata lebih besar dari pada 

nilai median. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan harga jual mempunyai 

nilai yang cukup. Untuk penetapan harga jual terendah sebesar 1.687.555,00 

serta penetapan harga jual tertingginya adalah 2.432.322,00.  

Biaya promosi pada tahun 2004-2008 rata-ratanya sebesar 6.438.300 dan 

mediannya sebesar 6.365.000. Nilai rata-ratanya lebih besar dari pada nilai 

median, maka menunjukkan bahwa biaya promosi mempunyai nilai yang 

cukup. Untuk biaya promosi terendah yang dikeluarkan pada tahun 2004-2008 

sebesar 4.500.000 dan biaya promosi tertinggi dengan jumlah 9.050.000.  

Hasil penjualan rata-rata yang diperoleh pada tahun 2004-2008 sebesar 

2.413.787.500 dan mediannya sebesar 2.399.875.000, nilai median yang lebih 

rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa volume penjualan bernilai 

cukup. Untuk volume penjualan terendah sebesar 1.915.375.000 dan volume 

penjualan tertinggi sebesar 2.906.625.000. 

 

C. Analisa Data 

1. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis pada regresi linier berganda biasa disebut 

dengan istilah uji asumsi klasik.  Menurut Algifari (2000 : 84 - 92) uji 

asumsi klasik tersebut meliputi normalitas, multikolineritas, 

heteroskedastisitas, dan otokorelasi. 
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a. Uji Normalitas 

Berdasarkan perhitungan menggunakan bantuan program 

aplikasi SPSS For Windows Ver 10.05 diperoleh Lhitung < Ltabel untuk 

semua variabel, kesimpulannya bahwa data yang dianalisis 

berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

rangkuman hasil perhitungan sebagai berikut (lampiran 2): 

Tabel 4.3 

Rangkuman Hasil Uji Normalitas Dengan Liliefors 

Harga L 
Variabel N 

Lhitung Ltabel 
Keterangan 

Penetapan Harga Jual (X1) 10 0,149 0,258 Normal 

Biaya Promosi (X2) 10 0,183 0,258 Normal 

Volume Penjualan (Y) 10 0,114 0,258 Normal 

 

Dari tabel diatas diperoleh harga Lhitung untuk variabel X1 = 

0,149 < dari Ltabel =0,258 dapat disimpulkan variabel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Variabel X2 didapat Lhitung = 0,183 

< Ltabel= 0,258 maka dapat disimpulkan variabel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Dan untuk variabel y didapat Lhitung = 0,114 

< dari Ltabel = 0,258 maka dapat disimpulkan variabel berasal dari 

populasi normal dengan taraf signifikansi 5%. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel bebas. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas adalah dengan melihat tolerance atau Varians 

Inflation Factor (VIF). Apabila tolerance lebih kecil dari 0,1 atau nilai 
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VIF di atas 10, maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji 

multikolinearitas dirangkum dalam tabel berikut (lampiran 3): 

Tabel 4.4 
Rangkuman Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 
Penetapan Harga Jual 

(X1)  
0,462 2,163 Tidak multikolinieritas

Biaya Promosi (X2) 0,462 2,163 Tidak multikolinieritas
Sumber: Data diolah  
 

Hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas diketahui bahwa 

hasil tolerance pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 yaitu 

untuk variabel X1 sebesar 0,462 dan variabel X2 sebesar 0,462 

sedangkan nilai Varians Inflation Factor (VIF) yaitu untuk variabel X1 

sebesar 2,163 dan variabel X2 sebesar 2,163 lebih kecil dari 10. Dengan 

demikian model regresi dalam penelitian ini tidak ada masalah 

multikolinearitas. 

c. Heterokedastisitas  

Heteroskedastisitas adalah apabila kesalahan atau residual yang 

diamati tidak memiliki varian yang konstan. Untuk mendeteksi dapat 

digunakan uji LM (Lagrange Multiplier) dengan formula LM = R2 x N, 

dimana R2 diperoleh dari regresi x terhadap y estimasi dan N adalah 

besarnya observasi. Apabila R2 x N lebih kecil dari 9,2  maka standar 

error (e) tidak mengalami  heteroskedastisitas. Sebaliknya jika R2 x N 

lebih besar dari 9,2 maka standar error mengalami heteroskedastisitas. 

Untuk hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel berikut 

(lampiran 4): 
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Tabel 4.5 
Rangkuman Hasil Uji Heterokedastisitas 

Model R2 N LM Kriteria Kesimpulan 
Regresi 

LM 0,000081 10 0,00081 LM < 9,2 Tidak ada masalah
heterokedastisitas 

Sumber: data diolah 

Nilai LM lebih kecil dari 9,2 (0,00081 < 9,2) maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak mengalami gejala 

heteroskedastisitas. 

d. Uji Otokorelasi 

Untuk menguji otokorelasi dapat digunakan Uji Durbin-Watson. 

Dengan  kriteria  pengambilan jika nilai D-W sama dengan 2, maka 

tidak terjadi otokorelasi sempurna sebagai  rule  of thumb (aturan 

ringkas) jika nilai D-W diantara 1,5 sampai 2,5 maka data tidak 

mengalami otokorelasi. Tetapi, jika nilai D-W 0 sampai 1,5 disebut 

memiliki otokorelasi positif, dan jika D-W > 2,5 sampai 4 disebut 

memiliki otokorelasi negatif.  Setelah dilakukan pengujian diperoleh 

hasil uji otokorelasi dengan metode Durbin Watson sebagaimana pada 

tabel berikut (lampiran 5): 

Tabel 4.6 
 Hasil Uji Otokorelasi Metode Durbin-Watson 

Variabel D-W Kriteria Kesimpulan 

X1, X2 2,129 1,5 < D-W < 2,5 Tidak ada masalah
otokorelasi 

Sumber: Data diolah  

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa nilai D-W test sebesar 

2,129. Dikarenakan hasil hitung Durbin-Watson > 1,5 dan < 2,5 
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maka dapat diketahui bahwa dalam model regresi pada penelitian ini 

tidak ada masalah otokorelasi. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh harga jual 

dan biaya promosi terhadap volume penjualan. Berdasarkan hasil analisis 

data dengan menggunakan alat bantu program SPSS Versi 10.05 di dapat 

persamaan regresi sebagai berikut (lampiran 6): 

Y = -2,01.108 + 1204,393X1 + 24,844X2 
          

Dari hasil persamaan uji regresi berganda di atas, mempunyai 

keterangan sebagai berikut: 

a) Konstanta (a) sebesar -2,01.108 

Artinya apabila variabel independen (harga jual, biaya promosi) 

bernilai nol, maka volume penjualan akan cenderung menurun bahkan 

bernilai negatif sebesar 2,01.108. 

b) b1 = 1204,393 berarti apabila variabel harga jual (b1) meningkat satu 

rupiah sedangkan variabel biaya promosi tetap, maka variabel harga 

jual mempunyai pengaruh positif terhadap volume penjualan sebesar 

Rp. 1204,393. 

c) b2 = 24,844 berarti apabila variabel biaya promosi (b2) meningkat satu 

rupiah sedangkan variabel harga jual tetap, maka variabel biaya 

promosi mempunyai pengaruh positif terhadap volume penjualan 

sebesar Rp. 24,844. 
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3. Uji F 

Pengujian ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah seluruh 

variabel independen secara serentak atau bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

a. Pengujian 

Ho : β1 = β2 =  0 (artinya bahwa variabel harga jual dan biaya 

promosi bersama-sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap volume penjualan). 

H1 : β1 ≠ β2 ≠  0 (artinya bahwa variabel harga jual dan biaya 

promosi bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap volume penjualan). 

b. Taraf signifikan; α = 0,05 

c. Kriteria pengujian 

 

 

 

 
Ho diterima jika Fhitung ≤ Ftabel 

Ho ditolak jika Fhitung  ≥ Ftabel 

d. Formula Uji F  

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan di SPSS, maka diketahui 

bahwa Fhitung adalah sebesar 476,991 

 

 

Daerah   
Terima Ho 

      Ftabel 4,74   Fhit 476,991 

Daerah  
Tolak Ho 
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e. Membandingkan Fhitung dengan Ftabel 

Dengan membandingkan  Fhitung dan Ftabel  diketahui bahwa Fhitung > 

Ftabel (476,991 > 4,74), maka harga jual (X1), dan biaya promosi (X2), 

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap volume 

penjualan (Y). 

4. Uji-t  

Analisis uji-t digunakan untuk mengetahui signifikansi antara 

variabel harga jual dan biaya promosi terhadap volume penjualan. Berikut 

ini adalah hasil analisis data uji t, serta bagaimana pengaruh variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

a. Harga jual (X1) 

1) Hipotesis Nihil  dan Hipotesis Alternatif 

Ho : β 1 = 0 (tidak ada pengaruh harga jual terhadap volume 

penjualan). 

H1 : β 1 ≠  0 (ada pengaruh harga jual terhadap volume 

penjualan). 

2) Taraf significant; α = 0,05 

3) Pengujian 

 
 

 

 

Ho diterima apabila:   -2,306 < thitung < 2,306 

Ho ditolak apabila: thitung < -2,306 atau t hitung > 2,306 

Daerah terima 
Ho

Daerah tolak Ho Daerah tolak Ho

-2,306 ttab 2,306         thit 19,196 
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4) Menghitung t dengan rumus 

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan di SPSS maka 

diketahui bahwa thitung adalah sebesar 19,196 

5) Kesimpulan 

Dengan membandingkan thitung dan ttabel diketahui bahwa thitung > 

ttabel (19,196 > 2,306), maka untuk variabel harga jual (X1) Ho 

ditolak artinya bahwa variabel harga jual (X1) berpengaruh secara 

signifikan terhadap volume penjualan (Y). 

b. Variabel Biaya Promosi (X2) 

1) Hipotesis Nihil dan Hipotesis Alternatif 

Ho : β 1 = 0 (tidak ada pengaruh biaya promosi terhadap volume 

penjualan). 

H1 : β 1 ≠  0 (ada pengaruh biaya promosi terhadap volume 

penjualan). 

2) Taraf significant; α = 0,05 

3) Pengujian 

 
 

 

 
Ho diterima apabila: -2,306 < thitung < 2,306 

Ho ditolak apabila: thitung < -2,306 atau thitung > 2,306 

 

 

Daerah terima 
Ho 

Daerah tolak Ho Daerah tolak Ho

-2,306 ttab 2,306    thit 2,375 
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4) Menghitung t dengan rumus 

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan di SPSS maka 

diketahui bahwa thitung adalah sebesar 2,375 

5) Kesimpulan 

Dengan membandingkan  thitung dan ttabel  diketahui bahwa thitung > 

ttabel (2,375 > 2,306), maka untuk variabel biaya promosi (X2) Ho 

ditolak artinya bahwa variabel biaya promosi (X2) berpengaruh 

secara signifikan terhadap volume penjualan (Y). 

5. Koefisien determinasi (R²) 

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui prosentase 

besarnya perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas 

Dari hasil analisis data diperoleh R² sebesar 0,993 ini menunjukkan bahwa 

variabel harga jual dan biaya promosi mempunyai kontribusi terhadap 

variabel volume penjualan sebesar 99,3%. Sedangkan sisanya sebesar 

0,7% mendapat kontribusi dari variabel lain yang tidak terdapat di dalam 

model penelitian ini.  

 

D. Pembahasan 

Untuk mengetahui pengaruh harga jual dan biaya promosi terhadap 

volume penjualan digunakan persamaan regresi linier berganda yaitu Y = a + 

b1X1 + b2X2 dimana diperoleh persamaan Y = -2,01.108 + 1204,393X1 + 

24,844X2. Artinya bahwa penetapan harga jual dan biaya promosi 

berpengaruh positif terhadap volume penjualan. Variabel penetapan harga jual 

mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan biaya promosi 
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terhadap volume penjualan. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil uji hipotesis 

menggunakan uji t, yang mana dapat dilihat dari nilai masing-masing 

variabel, semakin besar nilai variabel, berarti mempunyai pengaruh yang 

semakin besar pula. 

Hasil analisis regresi memperoleh thitung untuk variabel harga jual 

sebesar 19,196 dimana t hitung lebih besar dari ttabel atau 19,196 > 2,306 pada 

taraf signifikansi 5%.  Hal ini membuktikan bahwa harga jual berpengaruh 

positif terhadap volume penjualan.  Penetapan harga jual merupakan hal yang 

sangat penting agar produk yang dipasarkan kompetitif di pasaran.  

Perusahaan harus menerapkan strategi dalam penetapan harga jual.  Penetapan 

harga jual dari produsen ke konsumen harus memperhatikan kualitas dan citra 

produk yang akan dipasarkan, segmen pasar serta biaya memproduksi yang 

dibutuhkan. Pasar sensitif terhadap kondisi harga, harga jual yang lebih 

rendah menghasilkan pertumbuhan pasar yang lebih besar. Hal ini 

membuktikan bahwa penentuan harga produk akan mempengaruhi volume 

penjualan. Hal ini sesuai dengan Swasta (2000) yang menyatakan bahwa 

volume penjualan dipengaruhi kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan 

yang berupa harga produk, distribusi dan promosi. Lebih lanjut Julian 

Cummins (1990) mengatakan bahwa, volume penjualan suatu produk dalam 

jangka panjang akan tergantung pada serangkaian faktor pemasaran yang 

paling mendasar seperti, mutu, harga produk, distribusi dan promosi. 
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Hasil analisis regresi memperoleh thitung untuk variabel biaya promosi 

sebesar 2,375 dimana thitung lebih besar dari ttabel atau 2,375 > 2,306 pada taraf 

signifikansi 5%.  Hal ini membuktikan bahwa biaya promosi berpengaruh 

positif terhadap volume penjualan. Promosi penjualan yang efektif dan 

intensif akan mampu mendongkrak penjualan suatu produk, karena konsumen 

setiap saat mendapat informasi tentang produk yang ditawarkan, hal ini 

menimbulkan kecenderungan konsumen untuk mencobanya. Upaya yang 

ditempuh untuk meningkatkan volume penjualan di Perusahaan Putra Jaya 

Rotan yaitu dengan melakukan strategi promotional mix dalam promosi 

penjualan, meliputi: pemasangan iklan antara lain spanduk, papan reklame.  

mengikuti pameran dan melakukan publikasi.  Hal ini sesuai pendapat 

Swastha dan Irawan (2005) yang menyatakan bahwa agar produk lebih cepat 

dikenal oleh konsumen, perusahaan perlu melakukan strategi pemasaran 

promotional mix. Promotional mix yang dilakukan secara efektif 

menyebabkan permintaan akan meningkat pada tingkat penjualan dan 

keuntungan yang diperoleh.  

Proses pemasaran ditempuh dengan cara memasarkan produknya 

dengan mendistribusikan secara langsung dari perusahaan ke konsumen dan 

menggunakan distribusi tidak langsung yaitu menggunakan jasa pameran 

furniture.  Hal ini sesuai dengan pendapat  William J. Stanton (1991) yang 

menyatakan pemasaran adalah suatu system keseluruhan dari kegiatan bisnis 

yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan 

dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan 
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jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial.  Lebih 

lanjut Julian Cummins (1990) mengatakan bahwa, volume penjualan dalam 

suatu produk dalam jangka panjang akan tergantung pada serangkaian faktor 

pemasaran yang paling mendasar seperti, mutu, harga, distribusi dan promosi. 

Hasil analisis regresi menunjukkan harga Fhitung sebesar 476,991 

dimana Fhitung lebih besar dari Ftabel atau 476,991 > 4,74 pada taraf signifikansi 

5%. Artinya antara harga jual dan biaya promosi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap volume penjualan.  Hal ini menunjukkan bahwa tinggi 

rendahnya volume penjualan dipengaruhi oleh harga jual dan biaya promosi. 

Hasil uji koefisien korelasi ganda diperoleh nilai Koefisien Determinasi (R2) 

sebesar 0,993 (99,3%) dimana nilai R2 menunjukkan bahwa harga jual dan 

biaya promosi mampu meningkatkan volume penjualan. Sisanya sebesar 0,7% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perhitungan persamaan regresi linear berganda diperoleh Y = -2,01.108 + 

1204,393X1 + 24,844X2, variabel penetapan harga jual (X1) dan biaya 

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

2.  Terdapat pengaruh yang signifikan variabel penetapan harga jual dan 

biaya promosi secara bersama-sama terhadap volume penjualan. Hal ini 

ditunjukkan oleh Fhitung = 476,991 > Ftabel = 4,74 pada taraf signifikan 5%. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan penetapan harga jual terhadap volume 

penjualan. Hal ini ditunjukkan oleh harga thitung sebesar 19,196 lebih besar 

dari harga ttabel sebesar 2,306 pada taraf signifikan 5%. 

4. Terdapat pengaruh yang signifikan biaya promosi terhadap volume 

penjualan. Hal ini ditunjukkan oleh harga thitung = 2,375 > ttabel = 2,306 

pada taraf signifikan 5%.  

5. Hasil analisis koefisien determinasi atau R2  sebesar 0,993. Hal ini berarti 

99,3% volume penjualan dipengaruhi oleh penetapan harga jual dan biaya 

promosi. Sementara sisanya 0,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 

tidak termasuk dalam model penelitian ini. 
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B.  Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Harga jual sangat berpengaruh terhadap volume penjualan, harga jual yang 

ditetapkan akan mempengaruhi pendapatan total yang diterima 

perusahaan. Untuk itu  perusahaan harus memperhatikan di dalam 

memutuskan strategi penetapan harga  jual, agar nantinya perolehan laba 

yang diinginkan dapat tercapai. 

2. Biaya promosi sangat berpengaruh terhadap volume penjualan maka 

disarankan perusahaan selalu melakukan kegiatan pemasaran seperti 

promotional mix dan mengidentifikasi pasar yang akan dituju sehingga 

promosi yang dilakukan lebih efektif. 
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Lampiran 1.  Data Deskriptif  
 
 

Statistics

10 10 10
0 0 0

2038291,6 6438300 2413787500
1999971,5 6365000 2399875000
1687555,0a 4500000a 1915375000a

238766,39 1432018 315740949,8
5,70E+10 2,05E+12 9,969E+16

,273 ,401 ,026
,687 ,687 ,687

-,781 -,621 -,931
1,334 1,334 1,334

744767,00 4550000 991250000,0
1687555,0 4500000 1915375000
2432322,0 9050000 2906625000
20382916 64383000 2,414E+10

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

Penetapa
n Harga
Jual (X1)

Biaya
Promosi

(X2)
Volume

Penjualan (Y)

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 



Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas  
 
 
 

Case Processing Summary

10 100,0% 0 ,0% 10 100,0%
10 100,0% 0 ,0% 10 100,0%
10 100,0% 0 ,0% 10 100,0%

Penetapan Harga Jual (X1)
Biaya Promosi (X2)
Volume Penjualan (Y)

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 
 

Tests of Normality

,149 10 ,200* ,978 10 ,948
,183 10 ,200* ,952 10 ,670
,114 10 ,200* ,982 10 ,972

Penetapan Harga Jual (X1)
Biaya Promosi (X2)
Volume Penjualan (Y)

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

 
 
 



Lampiran 3.  Hasil Uji Multikolinearitas  
 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Biaya
Promosi
(X2),
Penetapan
Harga Jual
(X1)

a

, Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Volume Penjualan (Y)b. 
 

 
 

Coefficientsa

-2,0E+08 9,1E+07 -2,200 ,064

1204,393 62,742 ,911 19,196 ,000 ,462 2,163

24,844 10,461 ,113 2,375 ,049 ,462 2,163

(Constant)
Penetapan Harga
Jual (X1)
Biaya Promosi (X2)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Volume Penjualan (Y)a. 
 

Collinearity Diagnosticsa

2,974 1,000 ,00 ,00 ,00
2,195E-02 11,640 ,21 ,00 ,52
3,681E-03 28,425 ,79 1,00 ,48

Dimension
1
2
3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)

Penetapan
Harga Jual

(X1)
Biaya

Promosi (X2)

Variance Proportions

Dependent Variable: Volume Penjualan (Y)a. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4.  Hasil Uji Heterokedastisitas 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Biaya Promosi (X2),
Penetapan Harga Jual (X1)

a , Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Unstandardized Residualb. 
 

Model Summaryb

.009a ,000 -,286 30555849,0 2,129
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Biaya Promosi (X2), Penetapan Harga Jual (X1)a. 

Dependent Variable: Unstandardized Residualb. 
 



Lampiran 5.  Hasil Uji Otokorelasi  
 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Biaya
Promosi
(X2),
Penetapan
Harga Jual
(X1)

a

, Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Volume Penjualan (Y)b. 
 

Model Summaryb

,996a ,993 ,991 30555849,0 2,129
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Biaya Promosi (X2), Penetapan Harga Jual
(X1)

a. 

Dependent Variable: Volume Penjualan (Y)b. 
 

  
 
 



Lampiran 6  Hasil Analisis Regresi Berganda  
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Biaya Promosi (X2),
Penetapan Harga Jual (X1)

a , Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Volume Penjualan (Y)b. 
 

Model Summaryb

,996a ,993 ,991 30555849,0 2,129
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Biaya Promosi (X2), Penetapan Harga Jual
(X1)

a. 

Dependent Variable: Volume Penjualan (Y)b. 
 

ANOVAb

8,91E+17 2 4,453E+17 476,991 ,000a

6,54E+15 7 9,337E+14
8,97E+17 9

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Biaya Promosi (X2), Penetapan Harga Jual (X1)a. 

Dependent Variable: Volume Penjualan (Y)b. 
 

Coefficients a

-2,01E+08 9,1E+07 -2,200 ,064
1204,393 62,742 ,911 19,196 ,000

24,844 10,461 ,113 2,375 ,049

(Constant)
Penetapan Harga Jual (X1)
Biaya Promosi (X2)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Volume Penjualan (Y)a. 
 

Residuals Statisticsa

1943207936 2,9E+09 2,4E+09 314588886,4 10
-27832950,0 7,1E+07 1,192E-07 26947725,89 10

-1,496 1,573 ,000 1,000 10
-,911 2,317 ,000 ,882 10

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Volume Penjualan (Y)a. 
 





 

TABLE VALUES OF rproduct moment 

The Level of Significant The Level of Significant N 5% 1% N 5% 1% 
3 0.997 0.999 38 0.320 0.413 
4 0.950 0.990 39 0.316 0.408 
5 0.878 0.959 40 0.312 0.403 
6 0.811 0.917 41 0.308 0.398 
7 0.754 0.874 42 0.304 0.393 
8 0.707 0.834 43 0.301 0.389 
9 0.666 0.798 44 0.297 0.384 
10 0.632 0.765 45 0.294 0.380 
11 0.602 0.735 46 0.291 0.376 
12 0.576 0.708 47 0.288 0.372 
13 0.553 0.684 48 0.284 0.368 
14 0.532 0.661 49 0.281 0.364 
15 0.514 0.641 50 0.279 0.361 
16 0.497 0.623 55 0.266 0.345 
17 0.482 0.606 60 0.254 0.330 
18 0.468 0.590 65 0.244 0.317 
19 0.456 0.575 70 0.235 0.306 
20 0.444 0.561 75 0.227 0.296 
21 0.433 0.549 80 0.220 0.286 
22 0.432 0.537 85 0.213 0.278 
23 0.413 0.526 90 0.207 0.267 
24 0.404 0.515 95 0.202 0.263 
25 0.396 0.505 100 0.195 0.256 
26 0.388 0.496 125 0.176 0.230 
27 0.381 0.487 150 0.159 0.210 
28 0.374 0.478 175 0.148 0.194 
29 0.367 0.470 200 0.138 0.181 
30 0.361 0.463 300 0.113 0.148 
31 0.355 0.456 400 0.098 0.128 
32 0.349 0.449 500 0.088 0.115 
33 0.344 0.442 600 0.080 0.105 
34 0.339 0.436 700 0.074 0.097 
35 0.334 0.430 800 0.070 0.091 
36 0.329 0.424 900 0.065 0.086 
37 0.325 0.418 1000 0.062 0.081 

Sumber: Prosedur Penelitian  (Prof. Dr. Suharsimi Arikunto) 
 

 



 

Tabel Nilai t 

d.f. t0.10 t0.05 t0.025 t0.01 t0.005 d.f. 
1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 1 
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 2 
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 3 
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 4 
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5 
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 6 
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 7 
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 8 
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 9 
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 10 
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 11 
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 12 
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 13 
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 14 
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 15 
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 16 
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 17 
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 18 
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 19 
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 20 
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 21 
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 22 
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 23 
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 24 
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 25 
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 26 
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 27 
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 28 
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 29 
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 30 
31 1.309 1.696 2.040 2.453 2.744 31 
32 1.309 1.694 2.037 2.449 2.738 32 
33 1.308 1.692 2.035 2.445 2.733 33 
34 1.307 1.691 2.032 2.441 2.728 34 
35 1.306 1.690 2.030 2.438 2.724 35 
36 1.306 1.688 2.028 2.434 2.719 36 

Sumber: Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Dr. Imam Ghozali 



 

Tabel Nilai t 

d.f. t0.10 t0.05 t0.025 t0.01 t0.005 d.f. 
37 1.305 1.687 2.026 2.431 2.715 37 
38 1.304 1.686 2.024 2.429 2.712 38 
39 1.304 1.685 2.023 2.426 2.708 39 
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 40 
41 1.303 1.683 2.020 2.421 2.701 41 
42 1.302 1.682 2.018 2.418 2.698 42 
43 1.302 1.681 2.017 2.416 2.695 43 
44 1.301 1.680 2.015 2.414 2.692 44 
45 1.301 1.679 2.014 2.412 2.690 45 
46 1.300 1.679 2.013 2.410 2.687 46 
47 1.300 1.678 2.012 2.408 2.685 47 
48 1.299 1.677 2.011 2.407 2.682 48 
49 1.299 1.677 2.010 2.405 2.680 49 
50 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678 50 
51 1.298 1.675 2.008 2.402 2.676 51 
52 1.298 1.675 2.007 2.400 2.674 52 
53 1.298 1.674 2.006 2.399 2.672 53 
54 1.297 1.674 2.005 2.397 2.670 54 
55 1.297 1.673 2.004 2.396 2.668 55 
56 1.297 1.673 2.003 2.395 2.667 56 
57 1.297 1.672 2.002 2.394 2.665 57 
58 1.296 1.672 2.002 2.392 2.663 58 
59 1.296 1.671 2.001 2.391 2.662 59 
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 60 
61 1.296 1.670 2.000 2.389 2.659 61 
62 1.295 1.670 1.999 2.388 2.657 62 
63 1.295 1.669 1.998 2.387 2.656 63 
64 1.295 1.669 1.998 2.386 2.655 64 
65 1.295 1.669 1.997 2.385 2.654 65 
66 1.295 1.668 1.997 2.384 2.652 66 
67 1.294 1.668 1.996 2.383 2.651 67 
68 1.294 1.668 1.995 2.382 2.650 68 
69 1.294 1.667 1.995 2.382 2.649 69 
70 1.294 1.667 1.994 2.381 2.648 70 
71 1.294 1.667 1.994 2.380 2.647 71 

Sumber: Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Dr. Imam Ghozali) 



 

Tabel Nilai t 
 

d.f. t0.10 t0.05 t0.025 t0.01 t0.005 d.f. 
72 1.293 1.666 1.993 2.379 2.646 72 
73 1.293 1.666 1.993 2.379 2.645 73 
74 1.293 1.666 1.993 2.378 2.644 74 
75 1.293 1.665 1.992 2.377 2.643 75 
76 1.293 1.665 1.992 2.376 2.642 76 
77 1.293 1.665 1.991 2.376 2.641 77 
78 1.292 1.665 1.991 2.375 2.640 78 
79 1.292 1.664 1.990 2.374 2.640 79 
80 1.292 1.664 1.990 2.374 2.639 80 
81 1.292 1.664 1.990 2.373 2.638 81 
82 1.292 1.664 1.989 2.373 2.637 82 
83 1.292 1.663 1.989 2.372 2.636 83 
84 1.292 1.663 1.989 2.372 2.636 84 
85 1.292 1.663 1.988 2.371 2.635 85 
86 1.291 1.663 1.988 2.370 2.634 86 
87 1.291 1.663 1.988 2.370 2.634 87 
88 1.291 1.662 1.987 2.369 2.633 88 
89 1.291 1.662 1.987 2.369 2.632 89 
90 1.291 1.662 1.987 2.368 2.632 90 
91 1.291 1.662 1.986 2.368 2.631 91 
92 1.291 1.662 1.986 2.368 2.630 92 
93 1.291 1.661 1.986 2.367 2.630 93 
94 1.291 1.661 1.986 2.367 2.629 94 
95 1.291 1.661 1.985 2.366 2.629 95 
96 1.290 1.661 1.985 2.366 2.628 96 
97 1.290 1.661 1.985 2.365 2.627 97 
98 1.290 1.661 1.984 2.365 2.627 98 
99 1.290 1.660 1.984 2.365 2.626 99 
Inf. 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 Inf. 

Sumber: Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Dr. Imam Ghozali) 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabel Nilai F0,05 
Degrees of freedom for Nominator 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120  
1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 244 246 248 249 250 251 252 253 254 
2 18,5 19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 
3 10,1 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55 8,53 
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,80 5,77 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63 
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43 4,40 4,37 
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74 3,70 3,67 
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23 
8 5,32 4,46 4,07 3,84 4,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01 2,97 2,93 
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,90 2,86 2,83 2,79 2,75 2,71 
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58 2,54 
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49 2,45 2,40 
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38 2,34 2,30 
13 4,67 3,81 3,41 3,13 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30 2,25 2,21 
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,22 2,18 2,13 
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 6,59 2,54 2,48 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16 2,11 2,07 
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11 2,06 2,01 
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06 2,01 1,96 
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02 1,97 1,92 
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93 1,88 
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95 1,90 1,84 
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,87 1,81 
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,78 
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86 1,81 1,76 
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,79 1,73 
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,82 1,77 1,71 
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,62 
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64 1,58 1,51 
60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53 1,47 1,39 
120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,43 1,35 1,22 
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 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,75 1,67 1,57 1,52 1,46 1,39 1,32 1,22 1,00 
Sumber: Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Dr. Imam Ghozali) 

 




