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Abstract 

 
PT Indosat, Tbk as one of business perpetrator is area telecommunications claimed to 

comprehend requirement of consumer in marketing its the product. Promotion is one thing necessary 

for PT Indosat, Tbk in increasing selling volume, for the purpose PT Indosat, Tbk must comprehend and 

arranges influence level of expense of correct promotion program and according. This experiment aim 

to know existence of influence expense of promotion to sales volume of personal selling mentari card 

ooredoo at PT. Inodosat, Tbk sales area Purwakarta. As For Data analytical method applied is 

quantitative descriptive method is started by collecting the data that is data promotion costs and sales 

volume data, then is done data processing in the form of correlation test and simple linear regression 

applies the application of SPSS. Result obtained proves that there is 63,4% significant influence between 

promotion costs and sales volume of personal selling mentari card at PT. Indosat, Tbk sales area 

Purwakarta. 
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1.Pendahuluan  
Dalam rangka untuk memaksimalkan 

laba maka perusahaan harus meningkatkan 

volume penjualan produknya melalui kegiatan 

pemasaran. Untuk dapat terus bertahan 

perusahaan dituntut untuk melakukan strategi 

promosi dengan baik. Kegiatan pemasaran 

dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang 

berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012:47), 

pemasaran dapat pula diartikan sebagai upaya 

untuk menciptakan dan menjual produk kepada 

berbagai pihak dengan maksud tertentu.  
Untuk meningkatkan volume penjualan 

perusahaan harus mampu memasarkan 

produknya dengan baik. Kegiatan pemasaran 

perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap 

volume penjualan. Meningkatnya volume 

penjualan dapat dicapai jika strategi promosi 

diterapkan dalam perusahaan dengan tepat. 

Strategi promosi merupakan unjung tombak 

dari pemasaran. Dalam menghadapi persaingan 

perusahaan memerlukan strategi promosi untuk 

dapat memperkenalkan produknya dan 

menarik perhatian konsumen.  

Promosi sangat penting untuk 

keberhasilan pemasaran. Menurut Rangkuti 

(2002:1), kegiatan promosi bagi banyak 

perusahaan, merupakan kegiatan investasi 

yang sangat kritis melalui kegiatan pemasaran. 

Tanpa promosi maka konsumen akan sulit 

untuk mengetahui produk yang dijual oleh 

perusahaan. Untuk dapat mempertahankan 

perusahaan, PT. Indosat, Tbk sales area 

Purwakarta melakukan strategi promosi 

supaya produk-produk yang dijual dapat 

dikenal dengan cepat oleh masyarakat.  
Dalam melakukan strategi promosi PT. 

Indosat memanfaatkan beberapa media elektronik 

seperti televisi, radio, dan internet untuk 

memasarkan produknya, dan yang paling 

berpengaruh melalui promosi melalui komunikasi 

langsung dengan cara menggunakan tenaga Sales 

Promotion Girl (SPG) / Sales Promotion Boy 

(SPB) ataupun karyawan Indosat sendiri juga 

dilakukan. 

 
1.1 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana pengaruh biaya promosi terhadap 

volume penjualan personal selling kartu mentari 



ooredoo di PT. Indosat, Tbk sales area 

Purwakarta?” 

1.2 Tujuan Penelitian 
 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui adanya pengaruh biaya promosi 

terhadap volume penjualan personal selling 

kartu mentari ooredoo pada PT. Inodosat, Tbk 

sales area Purwakarta 

 

1.3 Manfaat Penelitian  
Dari hasil penelitian bisa bermanfaat untuk 

meningkatkan strategi pemasaran bagi 

perusahaan. 

 

2. Tinjauan Teori  
2.1 Pengertian Pemasaran  

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:6), 

pemasaran (marketing) yaitu sebagai proses 

dimana perusahaan menciptakan nilai bagi 

pelanggan dan membangun hubungan yang 

kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk 

menangkap nilai dari pelanggan sebagai 

imbalannya.  
Menurut Daryanto (2011:1), pemasaran 

adalah suatu proses sosial dan manajerial 

dimana individu dan kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan  
keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan, dan bertukar sesuatu yang 

bernilai satu sama lain. 

 

2.2 Bauran Pemasaran  
Bauran pemasaran (marketing mix) adalah 

kumpulan alat pemasaran taktis terkendali 

yang dipadukan perusahaan untuk 

menghasilkan respons yang diinginkannya di 

pasar sasaran menurut Kotler dan Armstrong 

(2008:6). Bauran pemasaran terdiri dari semua 

hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

mempengaruhi permintaan produknya. Bauran 

pemasaran merupakan inti dari suatu system 

pemasaran. Analisis terhadap bauran 

pemasaran sangat penting untuk dapat 

menyesuaikan keinginan pasar dengan produk 

yang akan dijual. Berbagai kemungkinan ini 

dapat dikelompokkan menjadi empat 

kelompok variabel yang disebut 4P yaitu 

produk (product), harga (price), 

tempat/distribusi (place), dan promosi 

(promotion 

 

2.3 Promosi  
Menurut Kotler dan Armstrong 

(2008:63), promosi adalah suatu bentuk 

komunikasi pemasaran. Yang dimaksud 

dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/membujuk, dan 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 

dan produknya agar bersedia menerima, 

membeli, dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

Promosi merupakan alat komunikasi dan 

penyampaian pesan yang dilakukan baik oleh 

perusahaan maupun perantara dengan tujuan 

memberikan informasi mengenai produk, harga 

dan tempat. Informasi itu bersifat 

memberitahukan,  
membujuk, mengingatkan kembali kepada 

konsumen, para perantara atau kombinasi 

keduanya. Dalam promosi juga, terdapat beberapa 

unsur yang mendukung jalannya sebuah promosi 

tersebut yang biasa disebut bauran promosi. 

 

2.3.1 Tujuan Promosi  
Tujuan utama dari promosi menurut 

Tjiptono (2008:221) adalah menginformasikan, 

mempengaruhi dan membujuk, serta 

mengingatkan pelanggan sasaran tentang 

perusahaan dan bauran pemasarannya. Secara 

rinci ketiga tujuan promosi tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut:  
(2) Menginformasikan (informing), dapat berupa:  

 Menginformasikan pasar mengenai 

keberadaan suatu produk baru.  
 Memperkenalkan cara pemakaian yang 

baru dari suatu produk.  
 Menyampaikan perubahan harga kepada 

pasar.  
 Menjelaskan cara kerja suatu produk.  
 Menginformasikan jasa-jasa yang 

disediakan oleh perusahaan.  
 Meluruskan kesan yang keliru.  
 Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran 

pembeli.  
 Membangun citra perusahaan.  

(3) Membujuk pelanggan sasaran (persuading) 

untuk:  
 Membentuk pilihan merek.  
 Mengalihkan pilihan ke merek tertentu.  



 Mengubah persepsi pelanggan terhadap 

atribut produk.  
 Mendorong pembeli untuk belanja saat 

itu juga.  
 Mendorong pembeli untuk menerima 

kunjungan wiraniaga (salesman).  
(4) Mengingatkan (reminding), terdiri atas:  

 Mengingatkan pembeli bahwa produk 

yang bersangkutan dibutuhkan dalam 

waktu dekat.  
 Mengingatkan pembeli akan tempat-

tempat yang menjual produk perusahaan.  
 Membuat pembeli tetap ingat walaupun 

tidak ada kampanye iklan.  
 Menjaga agar ingatan pertama pembeli 

jatuh pada produk perusahaan. 

 

2.3.2 Strategi Promosi  
Menurut Kotler dan Keller (2008:232) 

Integrated Marketing Communication (IMC), 

atau dalam bahasa Indonesianya disebut 

Komunikasi Pemasaran Terpadu, adalah suatu 

strategi pemasaran dalam hal promosi yang 

kini sedang menjadi tren di kalangan 

perusahaan publik. Para pebisnis perusahaan 

sudah semakin menyadari bahwa komunikasi 

merupakan elemen yang penting dalam 

pemasaran yang sebelumnya dilakukan secara 

terpisah, untuk mencapai sukses.  
IMC dilakukan oleh perusahaan untuk 

membentuk suatu brand/image/citra 

perusahaan tersebut kepada pelanggannya. 

Dengan membuat citra yang baik melalui 

produk atau jasa yang perusahaan itu tawarkan, 

maka pelanggan atau client perusahaan itu akan 

merasa senang dan puas dan tidak akan ragu 

untuk kembali. Dan bahkan lebih baik lagi, 

pelanggan perusahaan tersebut dapat 

merekomendasikan perusahaan mereka ke 

calon-calon pelanggan yang lain.  
Dalam implementasinya, IMC terdiri 

dari 5 komponen utama yang disebut 

Promotion Mix, yaitu Public Relation 

(Hubungan Masyarakat/Humas), Advertising 

(Iklan), Direct Marketing (Pemasaran secara 

Langsung), Sales Promotion (Promosi 

Penjualan) dan Personal Selling (Penjualan 

Langsung).  
(5) Public Relation (Hubungan Masyarakat)  

Public Relation atau biasa disebut PR 

atau Humas, merupakan salah satu bagian 

dalam perusahaan yang bertugas untuk 

memberikan informasi dan melayani klien atau 

calon klien mengenai perusahaan yang sedang 

mereka pegang. Humas wajib memberikan 

gambaran yang positif kepada klien atau calon 

klien dan menimbulkan rasa simpati agar klien 

atau calon klien mau bekerja sama dengan 

perusahaan mereka.  
2. Advertising (Iklan)  

Advertising atau periklanan adalah 

cara yang dilakukan perusahaan untuk 

mempromosikan atau memberikan info tentang 

produk dan jasa yang mereka jual dan 

mempengaruhi konsumen untuk memakai 

produk atau jasa mereka. Media yang jamak 

dipakai oleh perusahaan untuk periklanan 

adalah media elektronik seperti televisi dan 

radio, media cetak seperti koran dan majalah, 

serta bentuk-bentuk lain seperti baliho, 

spanduk, poster, dan lain-lain.  
3. Direct Marketing (Pemasaran

 secara  
Langsung)  

Direct Marketing atau pemasaran 

secara langsung adalah suatu bentuk yang juga 

dipakai oleh beberapa perusahaan dalam 

memasarkan produk mereka. Dalam strategi ini 

perusahaan akan menyasar langsung ke 

konsumennya secara pribadi. Cara ini dianggap 

lebih efektif karena tanpa perlu mengiklankan 

produk secara massal, produk mereka akan 

lebih tertuju kepada konsumen yang sekiranya 

butuh atau mampu untuk membelinya.  
4. Sales Promotion (Promosi Penjualan)  

Promosi penjualan (sales promotion) 

adalah bentuk persuasi langsung melalui 

penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur 

untuk merangsang pembelian produk dengan 

segera dan meningkatkan jumlah barang yang 

dibeli pelanggan.  
5. Personal Selling (Penjualan Perorangan) 

Bentuk promosi secara personal dengan  
presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan 

calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang 

pembelian. Penjualan tatap muka adalah kegiatan 

mempromosikan suatu produk dengan cara 

mendatangi ke tempat konsumen berada. 

 



2.3.3 Biaya Promosi  
Menurut Mulyadi (2005:8), biaya dalam 

arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi, 

yang diukur dalam satuan uang, yang terjadi atau 

kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 

Sedangkan promosi adalah aktivitas yang 

penyampaikan manfaat produk dan membujuk 

pelanggan membelinya.  
Biaya promosi merupakan sejumlah dana yang 

dikeluarkan perusahaan ke dalam promosi untuk 

meningkatkan penjualan (Simamora, 2002:36). 

Besarnya biaya promosi akan mempengaruhi 

volume penjualan perusahaan. Biaya promosi 

merupakan pengorbanan perusahaan dalam 

rangka mengkonsumsikan informasi dari penjual 

kepada pembeli yang bertujuan untuk merubah 

sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya 

tidak mengenal menjadi pembeli dan tetap 

mengingat produk perusahaan. 

 

2.3.4 Penjualan  
Menurut Rudianto (2009:104), penjualan 

merupakan sebuah aktivitas yang mengakibatkan 

arus barang keluar perusahaan sehingga 

perusahaan memperoleh penerimaan uang dari 

pelanggan. Penjualan untuk perusahaan jasa, 

adalah jasa yang dijual perusahaan tersebut. Untuk 

perusahaan dagang, adalah barang yang 

diperjualbelikan perusahaan tersebut. Sedangkan 

untuk perusahaan manufaktur, penjualan adalah 

barang yang diproduksi dan dijual perusahaan 

tersebut.  

Menurut Swastha (2005:6), penjualan diartikan 

sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk 

menyampaikan barang bagi mereka yang 

memerlukan dengan imbalan yang menurut 

harga yang ditentukan atas persetujuan 

bersama.  
Dari kedua definisi tersebut dapat 

dikatakankan bahwa penjualan merupakan 

usaha yang dilakukan dengan menawarkan 

suatu produk kepada konsumen dengan 

harapan memperoleh keuntungan. 

 

2.3.5 Volume Penjualan  
Pada setiap perusahaan tujuan yang 

hendak dicapai adalah memaksimumkan profit 

disamping perusahaan ingin tetap berkembang. 

Realisasi dari tujuan ini adalah melalui volume 

penjualan. Volume penjualan adalah tingkat 

penjualan yang diperoleh perusahaan untuk 

periode tertentu dalam satuan. Volume 

penjualan yang menguntungkan harus menjadi 

tujuan perusahaan (Swastha, 2007:17).  
Dalam kegiatan pemasaran kenaikan 

volume penjualan merupakan ukuran efisiensi, 

meskipun tidak setiap kenaikan volume 

penjualan diikuti dengan kenaikan laba. Jadi 

dapat diartikan bahwa volume penjualan 

adalah jumlah dari kegiatan penjualan suatu 

produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan dalam suatu ukuran waktu tertentu. 

 

2.3.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Volume Penjualan  
Menurut Kotler (2000:55), faktor-faktor 

yang memepengaruhi volume penjualan adalah 

sebagai berikut:  
 Harga jual  
 Produk  
 Biaya promosi  
 Saluran Distribusi  
 Mutu 

 

 

K Hasil & Pembahasan  
3.1 Analisis Data Deskriftif Kuantitatif  

Teknik analisis ini digunakan untuk 

mengetahui biaya promosi dan volume 

penjualan PT. Indosat, Tbk sales area 

Purwakarta. Berdasarkan data yang telah 

diperoleh, dapat diketahui bahwa biaya 

promosi PT. Indosat, Tbk sales area 

Purwakarta mengalami perubahan selama 

tahun 2015. Besarnya biaya promosi 

digambarkan pada grafik berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gambar 3.1 Diagram Biaya Promosi Personal Selling 

[Sumber: Data Perusahaan PT. Indosat, Tbk sales area 

Purwakarta]  
 

Volume penjualan yang dicapai oleh PT. 

Indosat, Tbk sales area Purwakarta selalu 

berubah-ubah. Hal ini disebabkan oleh berbagai 

faktor yaitu:  
1)  Faktor intern  

Faktor intern yang mempengaruhi volume 

penjualan perusahaan yaitu aktivitas penjualan 

perusahaan, kegiatan distribusi, kegiatan promosi 

personal selling perusahaan, kualitas atau mode, 

dan penentuan harga jual produk. 

 

T Faktor ekstern  
Faktor ekstern yang mempengaruhi 

volume penjualan perusahaan misalnya daya beli 

konsumen dan selera masyarakat.  
Selama tahun 2015 volume penjualan personal 

selling PT. Indosat, Tbk sales area Purwakarta 

mengalamai kenaikan atau penurunan. Volume 

penjualan pada tahun 2015 dapat digambarkan 

pada grafik berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.2 Diagram Volume Penjualan Personal  

Selling  
Sumber: Data Perusahaan 

 

Variabel Penelitian  
1. Variabel independen Biaya Promosi (X).  
2. Variabel dependen Volume penjualan (Y). 

 

3.2 Uji Korelasi  
Untuk mengetahui hubungan keeratan 

antara variabel dependen (biaya promosi) 

dengan independen (volume penjualan), dapat 

digunakan analisis koefisien korelasi (R) dan 

koefisien korelasi parsial (r). Data hasil analisis 

koefisien korelasi parsial dapat diketahui 

dengan melihat output SPSS sebagai berikut. 

 
Tabel 3.1 Model Summary Pengolahan Data SPSS  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dari hasil perhitungan koefisien 

korelasi antara biaya promosi dengan volume 

penjualan kartu pada PT Indosat, Tbk sales 

area Purwakarta, diperoleh koefisien korelasi 

(R) sebesar 0,796. Hal ini berhubungan juga 

dengan hasil koefisien determinasi (R2) yang 

menyatakan bahwa variabel independen dapat 

menjelaskan sebesar 0,634 dari hasil 

penjualan. Jumlah tersebut bahwa kontribusi 

pengaruh yang diberikan biaya promosi 

terhadap volume penjualan sepeda motor pada 

PT Indosat, Tbk sales area Purwakarta adalah 

sebesar 63,4% sedangkan 36,6% dipengaruhi 

oleh faktor lain. . 

 

3.3 Regresi Linier Sederhana  
Mneurut Wibisono (2005:531), teknik 

analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

biaya promosi terhadap volume penjualan pada 

PT. Indosat, Tbk sales area Purwakarta. 

Persamaan regresi sederhana dalam penelitian ini 

menggunakan metode kuadrat terkecil, 

persamaannya adalah sebagai berikut: 

 

Y = a + bX 
 
 

Rumus untuk mencari nilai a dan b adalah sebagai 

berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Keterangan: 



 

6. Y = Variabel dependen yaitu volume 

penjualan  
7. a = Harga Y bila X = 0 (Konstanta)  
8. b = Angka koefisien regresi, yang 

menunjukkan angka peningkatan atau 

penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada variabel independen. 
 

9. X = variabel independen yaitu biaya 

promosi  
10. Setelah   memasukkan   data   pada   

tabel  
sebelumnya dalam program SPSS 

didapatkan output sebagai berikut: 

 
Tabel 4.2 Data Koefisien Pengolahan Data SP



Dari output tersebut diperoleh 

persamaan regresi yaitu Y = 21,682 + 0,578 

X.  
Dari data di atas dapat diketahui persamaan 

regresinya sebagai berikut:  
7. Nilai konstanta adalah sebesar 21,682. 

Hal ini menunjukkan jika biaya promosi 

adalah nol, maka volume sebesar Rp. 

21,682 (dalam juta rupiah).  
8. Nilai koefisien regresi untuk variabel 

biaya promosi adalah sebesar 0,578. Hal 

ini berarti setiap kenaikan Rp. 1 variabel 

biaya promosi akan meningkatkan nilai 

volume penjualan sebesar 0,578. 

Koefisien variabel biaya promosi bernilai 

positif artinya terdapat hubungan positif 

antara biaya promosi dengan volume 

penjualan, artinya semakin meningkat 

nilai variabel biaya promosi maka akan 

meningkatkan volume penjualan.  
Dari nilai konstanta dan niali koefisien 

tabel tersebut, dapat digambarkan dalam 

bentuk grafik sebagai berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Grafik Regresi Linier Sederhana 

 

- Berdasarkan tabel diatas kriteria 

signifikannya adalah 0,05, karena nilai 

sig = 0,002 < 0,05. Hasil dalam tabel 

menampilkan bahwa nilai sig adalah 

0,002 karena sistem SPSS tidak dapat 

menampilkan data empat angka 

dibelakang koma. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara biaya 

promosi terhadap volume penjualan.  
- T hitung sebesar 4,160 dan t tabel sebesar 

2,228 dengan tingkat signifikan 

menggunakan a = 0,05. 

4.4 Hasil Uji Hipotesis  
Uji hipopotesis ini menentukan:  

- H0: tidak terdapat pengaruh antara biaya 

promosi terhadap volume penjualan.  
- H1: terdapat pengaruh antara biaya promosi 

terhadap volume penjualan.  
- Dengan kriteria : Jika t hitung > t tabel = H0 di 

tolak  
- Jika t hitung < t tabel = H1 di terima

 

 

Maka diperoleh t tabel < t hitung yang 

berarti ada pengaruh secara signifikan antara 

biaya promosi dan volume penjualan.  
Jadi kesimpulannya adalah 2,228 < 

4,160 pada tabel distribusi t terdapat 

pengaruh secara signifikan antara biaya 

promosi terhadap volume penjualan. 

 

5. Kesimpulan  
Berdasarkan data yang ada dan 

kemudian dilakukan beberapa pengujian 

maka kesimpulan yang didapat tentang 

pengaruh biaya promosi terhadap volume 

penjualan mentari ooredoo pada PT. Indosat 

Tbk, sales area Purwakarta, antara lain yaitu 

uji korelasi dengan nilai sebesar 0,634 hal 

ini menunjukan kontribusi pengaruh yang 

diberikan biaya promosi terhadap volume 

penjualan sebesar 63,4%. Berdasarkan hasil 

analisis regresi linier sederhana diperoleh 

persamaan Y = 21,683 + 0,578X (dalam juta 

rupiah). Sedangkan uji t dengan 

menggunakan kriteria signifikansinya 

sebesar 0,05 didapat thitung > ttabel (4,160 

> 2,228). Jadi secara keseluruhan setelah 

melakukan pengujian-pengujian terdapat 

pengaruh yang signifikan antara biaya 

promosi terhadap volume penjualan kartu 

mentari ooredoo pada PT. Indosat Tbk sales 

area Purwakarta. 
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