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P EN GARUH BIAYA PEIVIASARAN TERTIADAP PENJUAL {\'
PADA PT. MANDOM II{DONESTA TbK

Rinaldi Syarif
Ernawati

Research aim to to know do expense nf marketing whicii have been released by contpan.,
inJluence the sale in the company. Research data-obtainedfromfinancial statement that is
company balance report which producing consumer good; at PT. Mandom Indonesia o-f
Tbk. This Research.was taken by using two variabli , that is expense of marketing as
independent variable ( X) and sale as dependent variable ( f1. fio* correlatiol
coefficient analysis show relstion which are positive between'expense of marketilg witlt
sale that is equal to 0-,?s!: Correlation significance test with test of t whtih is its resilt of t
Acc > t tabel that is 28,367 > 2,101, bothvariable very sigvifikan at level of signifikan 5%.fhq ru! that is hypothesis express there are relatioh/liik.b"w"", expense of marketing
v'i-th''sale accepted'Thenfrom cofficient analysis cf regresi obtained iy lrneai of equation
of linear regresi modestly Y: 36890,906 + 6337* iniicating that in1iuen"" o1yr, i*p"^,
of markzting there are sale is unidirectional positive, its mianing is expense- of natural
nnrketing of incresing hence will result also for sale increasing stgntficanie test of
Regresi use test of t that is t Acc > a.r.se.r.r t tabel [isJ 28,367 > 2,lbt iiti storey;level if
signifikansi 0,000 < 0,05 showing strong influence of signifikansi. so i2' thot r,
hypothesis which there are influence beween ,*p"nri of martrettng to sale can be
accepted. Coeficient test 

-arf 
determinasi iiidicate tlut the expense if marketing hove

contribution to sale equal to 97,8% while the rest equal rc ),ZoZ ii/tuenced b) other
Qctors- Result of this research conclude that expcnse of ntarketing hove-an effect oi to ,rl"
[atJ PT. Mandont Indonesia of Tbk.

Kry word: expense of markcting

l. Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia mengalami kisis moneter hebat pada tahun 1997 membawa

pengaruh yang sangat besar terhadap banyak aspek kehidupan masyarakat, khususnya

ekonomi. Banyak perusahaan besar yang tidak mampu memper[ahankan eksistensinya

sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut harus ditutup. Salah satu faktor penyebabnya

adalah merosotnya nilai rupiah terhadap valas yang mengakibatkan tingkat kemampuan

daya beli masyarakat menurun tajam. Sedangkan biaya yang diburuhkan oleh perusahaan

untuk memproduksi barang jumlahnya sangat besar.

Mekanisme pasar yang efektif mengakibatkan perekonomian di Indonesia mengalami

kemajuan yang signifikan. Hal ini terbukti dengan banyaknya bermunculan perusahaan-

I
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PENGARIJH BIAYA PEMASARAN TERIIADAP PENJUALAN
, PADA PT. MANDOM INDO TESIA TbK

Rinaldi Syarif
Ernawati

Research aim to to lcnow do expense of marlreting whici, have been rsleased by company
influence the sale in the company. Research data-obtainedfromJinanciol rtotrirnt that is
company balance report which producing consumer good. at PT. Mandom Indonesia ofTbk This Research was taken by using two variabli , that is expense of marpeting as
independent variable ( X) and sale as dependenr variable i y). fio* coTelation
coeficient analysis show relation which are positive between expense oy *rartretng *ith
sale that is equal to 0_,?8!: Correlation signifiiance test with test of t whiih is its resilt of t
Acc > t tabel that is 28,367 > 2,10j,, bothvariable very sigvifikan at level of signifikan 5%.fhaj H! that is hypothesis express there are relatio'n/liikb"wr"n expense of marketing
u'ith"sale accepted.Th.enfrom coeficient analysis cf regresi obtained by lineai of equation
af-linear regresi modestly y: 36890,906 + 6J37k iitating that tn1iuen"" o11i, i*p"^"
of marlreting there are sale is unidirectional positive, its nianing is expensZ' of natural
nnrketing of incresing hence will result also for sale increasing stintficanie test of
Regresi use test of t that is t Acc ) asse.rs t tabel [isJ 25,367 > 2,]-01 iiti storey;level of
signiJ'ilamsi 0,000 < 0,05 showing strong influence of signifikansi. so i2' that is
hypothesis which there are influe.nce between "*p"*i of- marlcettng to sale can be
accepted. Coeficient test of det,erminasi iidicate that thi expense if markettng have
contribution to sale equal to 97,8% while the rest equal rc ),2o% tiJtuenced bj other
factors Result of this research conclude that expcnse of marketing havein effict oi to sale
[atJ PT. Mandont Indonesia of Tbk

Key u,ord: expense of marlccting

1. Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia mengalami kisis moneter hebat pada tahun 1997 membawa

pengaruh yang sangat besar terhadap banyak aspek kehidupan masyarakat, khususnya

ekonomi. Banyak perusahaan besar yang tidak mampu mempertahankan eksistensinya

sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut harus ditutup. Salah satu faktor penyebabnya

adalah merosotnya nilai rupiah terhadap valas yang mengakibatkan tingkat kemampuan

daya beli masyarakat menurun tajam. Sedangkan biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan

untuk memproduksi barang jumlahnya sangat besar.

Iviekanisme pasar yang efektif mengakibatkan perekonomian di tn,Jonesia mengalami

kemajuan yang signifikan. Hal ini terbukti dengan banyaknya bermunculan perusahaan-
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perusahaan yang turut serta untuk lebih menggairahkan keadaan ini sehingga menyshgl€n
timbulnya situasi persaingan yang semakin ketat dan tajam dalam pemenuhan kebutuhan
dan keinginan konsumen. Karena tingkat persaingan yang tinggi inilah maka mendorong
perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidan g yang sama untuk menciptakan berbagai
strategi porr&s&r?n, produk dan.merek baru maupun p€la),anan agar dapat memenuhi
kebutuhan dan keinginan konsumen yang seraru mengarami perubahan.

Bagi perusahaan )'ang sedang berkembang harus memusatkan orientasi bisnis dengan
memenangkan persaingan'untuk inenarik pelanggan, karena pelanggan merupakan salah
satu elemen dalam-kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dalam kaitannya dengan hal
tersebut, diperlukan suatu fungsi yang dapat menjembatani antara perusahaan dengan
pelanggan. Adapun fungsi tersebut salah satunla adalah pemasaran, dimana jika
dibandingkan dengan fungsi lainnya merupakan fungsi pal:ng uiama untuk diperhatikan.
Karena dengan kegiatan dibidang pemasaran ini. pe:usahaan diharapkan mampu
menganalisa kebutuhan. mengidentifikasi kesempatan secam cermat dan efektif serta dapat
menciptakan pasar.

Kegiatan pemasaran ini merupakan salah satu kegiatan poriok 1,ang dilakukan oleh
perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsunsan hidup. berkembang, dan
memperoleh laba untuk itu diperlukan suatu biala untuk kegiaran rersebut yang dinamakan
dengan biaya pemasaran.

Perusahaan memiliki tujuan untuk menjual produk 1'ang dihasilkannya dalam rangka
menghasilkan laba yang maksimum bagi perusahaan. Karena adanl,a persaingan tersebu!
perusahaan yang semula berorientasi pada produksi mulai memperluas orientasinya kepada
pemasaran produknya. Dampak bagi perusahaan adalah kemungkinan timbulnya biaya
pemasaran akan semakin besar proporsinya atau sama besarnya dengan biaya produksi dan

biaya pemasaran kadang-kadang jumlahnya lebih besar dari biaya-biaya yang lainnya
karena biaya pemasaran ini bermula dari selesainya suatu produk hingga mendistribusikan
atau tnemasarkan ke kunsumel. Tetani kebanyakaii perusahaai-, iianya mentikirkan
produknya laku tedual dengan biaya pemasaran yang kecil dan mengharapkan laba yang

maksimal, pada dasarnya hal ini tidaklah baik bagi perusahaan karena dengan biaya
pemasaran yang minim maka produk yang akan tedual pun akan sedikit jumlahnya, hal ini
disebabkan tingkat persaingan yang semakin tajam ditambah dengan kegiatan dari
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perusahaan l.ain yan$ sejenis yang lebih baik Scmestinya perusahaan tidak perlu llrawatir ..
akan biaya pemasaran yang besar, serama bialaa pemas** 

", 
."*;;;;;; r*-

baik bagi peningkatan volume penjualan pen sahaan, untuk itu, diperlukan suatu analisa
dan pengawasan yang baik, sehingga biayapemasaran yang dikeluarkan dapat efektif dan
efisien dan laba pun dapat dicapaiseoptimal mungkin. ';

Kegiatan pemasamn yang dilakukan telah menimbulkan biaya pemasar,an di dalam

lerusahaan 
untuk itu perlu diketahui apaleh penjuatan perusahaan meningkat atas biaya

pemasaran yang sudah dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang,r-.
bennanfaat bagi pihak manajemen perumhaan di dalam pengambilan keputusan. ij :

2. Rumusan masalah

Berdasarkan arasan untuk mengetahui apakah bialz pemasaran yang terah
dikeluarkan oleh perusahaan telah efektit, salah satunya adalah dengan melihat penjualan
dari perusahiun tersebut, rumusan masalah pcnelitian ini adalah pengaruh biaya pemasarab
terhadap penjualan pada pT Mandorn Indonesia, Tbk.

3. Tujuan penelitian

' Tujuan penelitian ini yang pertama adatah untuk mengetahui kuatnya hubungan
antaia biaya pemasaran dengan penjualan pada PT. Manoom lndonesia Tbk, dan.kedua
untuk mengetahui besarnya pengaruh antara biaya pemasaran terhadap penjualan pada pT.
Mandom Indonesia Tbk.

4. Landasan Teori
Pemasaran dan produksi merupakan fungsi pokok bagi perusahaan, pada umumnya

perusahaan memproduksi dan memasarkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan
konsumcil.

Kemajuan teknologi dalam berproduksi mengakibatkan jumlah produk yang
dihasilkan perusahaan semakin meningkat dan dapat menekan biaya produksi satuan
serendah mungkin. OIeh karena itu masalah yang sering dihadapi perusahaan adalah
bagaimana memasarkan produk yang dihasilkan tersebut.
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Semakin pentingnya kegiatan pemasaran.dalam suatu perusahaan dalam usaha

memasarkan produknya, maka biaya yang menunjang keberhasilan kegiatan pemasaran

tersebut akarr mempengaruhi laba yang dihasitkan'

Biaya pemasaran secara umum adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan

untuk membiayai kegiatan pemasarannya. Supriyono. (2000) membagi biaya pemasaran

dalam dua pengertian:

l) Biaya pemasaran meliputi semua biaya menyelenggarakan kegiatan pemasaran

2) Biaya pemasaran adalah semua biaya yang terjadftdalam rangka memasarkan produk

atau barang dan dagangan, dimana biaya tersebutJimbul dari saat produk atau barang

dagangan siap dalam rangka dijual sampai dengan diterimanya hasil penjualan menjadi

kas".

Berdasarkan definisi di atas, penulis memberikan pengertian biaya pemasaran

setragai semua biaya yang fikeluarkan untuk memasarkan produk yang dihasilkan sampai

produk tersebut berubah kembali menjadi uang tunai.

Biaya pemasaran sebagai semua biaya yang terjadi dalam'rangka hubungannya

dengan kegiatan menjual dan memasarkan barang seperti promcsi, penjualan dan

pengangkutan barang. Biaya pemasaran yang dikeluarkan terutama berbeda-beda sesuai

dengan kondisi dan kebijaksanaan serta skala usaha masing-masing perusahaan. Biaya

pemasaran yang dikeluarkan diharapkan dapat mempebersar jumlah penjualan yang

:'..diterima perusahaan.

5. HiPotesis

Dari rumusan masalah diperoleh hipoteis

(l) H0 = p: O Tidak terdapat hubungan antara biaya pemasaran dengan penjualan.

(2) Ha = p*0 Terdapat hubungan antara biaya pemasaran dengan penjualan.

(3) Ho : I : 0 Tidak terdapat pengaruh antara biaya pemasaran terhadap penjualan.

(4) Ha: B * 0 Terdapat pengaruh antara biaya pemasaran terhadap penjualan.

6. Analisis dan Pembahasan

pada p-f. Mandom Indonesia Tbk terdapat biaya pemasaran langsung dan biaya

pemasaran tidak langsung. Biaya pemasaran langsung adalah biaya insentif karyawan
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pemasaran, biaya komisi penjuaran, biaya brosur, biaya ikran majarah, biaya promosi,
biaya konsultasi pemasdran, biaya perjalanan dinas, biaya pengepakan dan pengiriman,

' biaya transport atau BBI\{, biaya realisasi entertainm"rg ui"yu penagihan, biaya perbaikan
kendaraan, biaya uang makan karyawan pemasararl Sedangkan bia1,a pemasaran tidak
langsung adalah biaya asuransi kendaraan, biaya sewa gedung, biaya kesejahteraan
karyawan.

Nilai biaya pemasaran diperoleh dari laporan keuangan perusahaan berupa laporan
laba rugi selama 2{'tahun yaitu dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2007 dimana untuk
keperluan perhitungan dan pengolahan dat4 sehinga jumlah data variabel X dalam
penelitian ini adalah,sebanyak dua puluh.

Berdasarkan data biaya pemasaran yang diperoreh (rihat rampiran l), biaya
pemasaran yang dikelttarkan oleh PT. Mandom Indonesia Tbk dari tahun lggg sampai
dengan tahun 2007 secara keseluruhan jumlaLnya terus mengalami peningkatan, hal ini
disebabkan karena kegiatan. pem:rsaran yang dilakukan oleh perusahaan merupakan
kegiatan pokok untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan sehingga
perusahaan terus menambah biaya pemasarann ya pada setiap tahunnya agar kegiatan
pemasaran dapat berjalan dengan baik, tetapi ada dimana biaya pemasaran yang
dikeluarkan jumlahnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu ahun r99g
dengan jumlah biaya pemasarannya yaitu Rp. 21.394.000.000.

Dari data 1'ang adar jumlah peningkatan biaya pemasaran yang dikeluarkan dari
periode ke periode selanjutnya tidak saina besar. Jumlah peningkatan terbesar ierjadi
tahun ke tahun. untuk rebih jeras dapat dirihat dalam grafik berikut :

safu
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Grafik 1

Grafik Biaya Pemasaran Tahun 1988- 2A07

@alam Jutaan Rupiah)
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Sumber : PT. I\Iandom Indonesia Tbk.

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan (lrhat lampilan 2), penjualan yang

diterima oleh PT. Marrdom Indonesia Tbk juga mengalami peningkatan jumlah dari satu

periode ke periode selanjutnya. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran yang efektif

dan efisien dari perusahaan serta beberapa faktor lainnya di luar kegiatan pemasaran.

Dari data yang ada, penjualan yang diterima perusahaan dengan nilai terbesar terjadi

pada tahun 2007 Rp. 1.018.334.000.000. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam grafik

berikut ini :
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@alam Jutaan Rupiah)
Grafik Penjualan Tahun 1ggg-2007 '
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Sumber: PT. Mandom Indonesia Tbk.

setelah data. dari kedua variabel terkumpul. maka dapat disusun data
berpasangan biaya pemasaran dan pen-iualan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tab el 2
Data Berpasangan Bial'a pernasaran O,ariabel x)

dan Penjualan (\'ariabel \)
@alam Jutaan Rupiah)

.rN
)
t

I r988 5.12 r 32.121

2 1989 6.231 39.1 0 I

3 1990 7.219 46.7A9

4 199 I 7,88s 52.694

5 1992 8.822 59.009

6 r993 I0.543 75.431

7 1994 13.251 l0 1.209

8 I99s 16.872 122.962
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Sumber : Perhitungan SPSS

Dari output SPSS desciptive stattstics di

penelitian sebagai berikut :

ruRNALMANAJEMEN

atas diperoleh deskripsi data kedua variabe!

e

9 2;,01064 I40,536

10 t997 21.454 172.828

11 1998 21.394 751.264

t2 r999 4A376 372.239

13 2000 51.700 465.il1

14 200i 59.535 s27.e33

15 2AA2 87.580 *2.748

16 2003 99.540 637.1#

t7 2AA4 125.837 800.512

l8 200s 133.901 904.7U

19 2AA6 148.924 951.630

2A za07 159.485 1.018.334

Sumber : PT. Mandom Indonesia Tbk yang diolah penulir

Setelah semua data terkumpul, analisis data dilakukan berupa anaiisis statistik

deskriptif dan statistik induktif dengan menggunakan program SPSS (,Srarisfical Product

and Service Solution) Ver. 16.0.

Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 3

Statistik
Biaya Pemasaran Penjualan

Valid 20

0

52286.30

21422.00

5121"

5 34+7 .052

285658 7353.379

20

c

368225.70

217046.00

3212Lu

342557.257
'.

tt7345473987 .168

Keterangan : (a) Multiple modes exist. The smallest value is shown
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N atgu jumlah, data yang valid atau sah untuk diproses ,adalah sebanyak 20 buatr,

,,,sedangkan data y.ang hilang (missing) adalah nol. Di sini berarti semua data siap

diproses. 
l

Mean atau rata-rata perubahan biaya pemasaran adalah sebesan 52286.30 sedangkan

rata-rata hitung untuk penjualan adalah sebesar 368225.70. t
Median atau titik tengah data jika semua data dari masing-masing variabel diurutkan

dan dibagi dua sama besar. Median dari biaya pemasaran dari hasil perhitungan SpSS

adalah sebesar 21422.00 sementara median dari penjualan adalah,sebesar 217046.00.

Mode atau modus yaitu nilai sering muncul dari variabel biaya pemasaran adalah 5l2l
sedangkan modus dari variabel penjualan adalah sebesar 3ZlZl.
Varians atau ragam dari variabel biaya p€masarzm adalah 2856587353.3.79 sementara

variahs dari variabel penjualan adalah I I 7 3 4 5 47 398 7. I 6 g.

Standapdeviasi untuk biaya pemasjrran adalah sebesar 53447.052 dan untuk penjualan

adalah sebesar 342557.257 .

Analisis Statistik Induktif

a. Analisis Koefesien Korelasi

Tabel 4
Correlation

Biaya

Pemasaran
Penjualan

Biaya

Pemasaran

Pearson Correlation

Sign (Z-tailed)

N

I

20

.ggg(*)

.000

20

Penjualan Pearson Correlation

Sign (2-tailed)

N

.ggg(*)

.000

ZO

I

20

Keterangan: *Correlation is significant ai the 0.05 level (2-tailed)

Sumber: Hasil perhitungan SPSS
'Berdasarkan perhitungan yang menggunakan paket software SPSS Ver. 16.0,

didapatkan hasil perhitungan Korelasi Product Moment Pearson antara biaya

pemasaran dengan penjualan sebesar 0.989. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahrva

2.

3.

4.

5.

6.
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b.

hubungan antara biayapemasaran dengan penjualan adalah merupakan hubungan yang

positif dan sangat kuat. Sementara dari hasil perhiEngan korelasi memperlihatkan

keterangan tabel yang menunjukkan bahwa tingkat hubungan dari kedua variabel pada

taraf nyata 5olo untuk uji dua arah dianggap sangd signifikan dimana pada baris Sig (2-

tailed) nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan yangrdi1s1.rp..

yaitu 0,05.

Analisis Koelisien Regresi Linier

Tabel 5

CoeffrcienE (o)

Model

Unstandardized

Coefficients

Standarized

C-oefficients t Sig

B Std. Error Beta

I (Constant)

Biaya pemasaran

36890.906

6.337

16706.084

.226 .9gg

2.209

27.997

.040

.000

Keterangan : (a) Dependent Variabel Penjualan

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS

Output SPSS Coe;frcrenfs menunjukkan konstanta (nilai a) yaitu sebesar

36890.906 sementara koefisien arah atau koefisien rcgresi (nilai D) sebesar 6.337.

Dari output di atas, diperoleh persamaan regrcsi linear sederhana sebagai

berikut:

Y-36890.906+6.337X

Dari persamaan regresi tersebut terlihat bahwa pengaruh biala pemasaran

terhadap penjualan adalah searah (positif), yang artinya bahwa kenaikan biaya

pemasaran akan mengakibatkan kenaikan pula terhadap penjualan. Hal tersebut

ditunjukkan pada koefisien regresi atau nilai 6 dalam persamaan regresi tersebut yang

menunjukkan angka positif sebesar 6.337 yang mengandung arti bahwa setiap kenaikan

biaya pemasaran sebesar I akan diikuti dengan kenaikan penjualan 6.337. Demikian

pula sebaliknl,a, dan nilai koefisien a adalah sebesar 36890.906 yung *"rnpunyai arti

apabila tidak terdapat biaya pemasaran yaitu nilai X = 0, maka diperkirakan penjualan

sebesar 36890.906.

Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Korelasi

$nK'U r,(AS tEKoNUtt4 I'U M'IERS I'ffl S (mRSAaA I 
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Setelah diketahui bahwa hubungan (korelasi) antana
penjualan adalah hubungan yang bernilai positif dan
0'989 maka dilanjutkan dengan uji signifikansi
mengetahui apakah hubungan yang ditemukan dari
untuk semua populasi dari mana sample itu diaurbil
Langkah-langkah uji koefisien korerasi adaratr sebagai berikut:
b) Menentukan H0 dan Ha

(l) H0 = p=0
Tidak terdapat hubungan antara biaya pemasaran dengan penjuaran.

(2) Ha= p*0 ,. 
:

Terdapat hubungan antara biaya pemasaran den-san penjuarari.
c) untuk menguji signifikansi koefisien dari korelas i product momentdigunakan

rumus sebagai berikut : _

t h,,ung

rJn;2
$-/

d) Harga thitune : 27.997 dibandingkan dengan harga rtaber,

yang telah clitetapkan sebesa r 5o/o uji dua pihak, dimana
diperoleh t1u6et : Z.l0l . Sehingga diketaht,i tr,itune > totur.

Uji signifikansi korelasi ini dapat dilihat melalui garnbar berikut :

Gambar 4

uji Signifikansi Kcefisien Korerasi

dengan taraf kesalahan

dk : 20-2 : 18, maka
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' ' '."; ' "..: ;. .j. t..:. .: ".r '. - r t' ' ,' .'.,:,,' , . ,TRNALMANAIEPCN ,

Sum'ber.:'Datadiolahpgnulis.r ' .'i:'.r ," :',.,,,. ., 'il .''.. ,

e) Berdasarkan perhitungan dari t16,,,g serta gambar yang telatr dituniUklon di a!as,

atuh pada daerah penolakan H0, maka dapat
l

dinyatakan hipotesis nol yang menyatakan tidak ada hubungan antara biaya

pemasaran dengan per{ualan ditolalq dan hipotesis altematif yang,rnenyatakan

bahwa adanya hubungan antara biaya pemasaran dengan penjualan diteririra.

Karena nilai t6;srn, Q7.997) memiliki selisih yang cukup jauh dengan nilai tuu"r
I

(2.101) maka hubungan kedua variabel dinyatakan sangat signifikan.

2. Uji Signifikansi Koefisien Regresi

Untuk menguji signifikansi koefisien regresi yaitu apakah variabel independen X

(biaya pemasaran) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel

dependen Y (oenjualan) maka dilakukan uji t dengan langkah-langkah sebagai

berikut:
' a. Menentukan H0 dan Ha

(l) H0 = 9:0
Tidak terdapat pengaruh antara biaya pemasaran terhadap penjualan.

i

(2)Ha:9*0
Terdapat pengaruh antara biaya pemasaran terhadap penjualan-

b. Menentukan statistik uji

Dari tabel Coeficient (tabel 5) diketahui nilai t6s6g adalah sebesar 27.997 -

c. Harga t66,ng dibandingkan dengan harga i1"be1, dengan taraf kesalahan yang telah

ditetapkan sebesar 5% uji dua pihalq dimana dk : 20-2: 18, maka diperoleh

taber: 2.101. Sehingga diketahui thitung > ttabel. Uji signifikansi korelasi ini

dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:
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uji signifika*i Koefisien Regresi

2.101 2.997

Anova (b

Model
Sum of

Squares
Df

Mean

Square
F sig

-2.101

Sumber : Data diolah penutis.

d. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa hi*e jatuh pada daerah penolakan H0,
maka dapat dinyatakan hipotesis nor yang menyatakan tidak terdapat pengaruh
biaya pemasaran terhadap penjuatan ditorarq dan hipotesis alternatif yang
menyatakan bahwa terdapat pengaruh biaya pemasaran terhadap penjuaran
diterima.

Tingkat signifikansi koefisien regresijuga dapar dilihat dari korom sig pada
tabel 5 yang menunjukkan nilai 0,000. oreh karena taraf signifikansi yang
digunakan adarah sebes ar 5%o atau 0,05 maka tingkat signifikansi 0,000 . o,o,
sehiggga dapat diputuskan bahwa memang biaya pemasaran mempengaruhi
penjualan dan pengaruhnya sangat signifikan.

3. Uji F atau Anova

uji F atau anova pada taber di atas digunakan untuk menentukan apakah moder
penaksiran yang digunakan tepat atau tidak. pengujian dirakukan dengan
membdndingkan F6;sn, dengan Ftauer. Output SpSS untuk uji F dapat dilihat pada
tabel Anova sebagai berikut :

Tabel 6

Ho ditolak
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Reeression

i

Resid.ral

Total

21795t2575

j. 042.646

5005 14307 I

3.553

2229s64005

756.200

I

18

t9

2t795t2s7

5042.ffi6

278063503

9.642

783.919 .000(a)

..

JURNAL IvIANA.TEMEN

Keterangan : a) Predictors : (constant), Biaya pemasaran

b) Dependent Variabel: Penjualan .-;-: .l

Sumber : I{asil Perhitungan SPSS

Dari tabel 7 pada kolom Sig. dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari uji F
adalah sebesar 783.818 Sementara Ftaxr dilihat pada taraf signifikansi 5% dengan df
pembilan-e (n-l) dan df penyebut (n-k) maka diperoleh nilai F66"1yaitu Flr.ray:4.41

OIeh karena Fnitune > Fuuel maka FIC ditolalq ini berarti model yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu model linier Y: a * bX sudah tepat untuk digunakan.

4. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7
Model Summa

Model R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error of

The Estimate

I .e8e(a) .978 .97 6 52731.727

Keterangan : a) Predictors : (constant), Biaya pemasaran

b) Dependent Variabel Penjualan

Sumber : Ilasil Perhitungan SPSS

Hasil perhitungan SPSS pada tabel model summary menunjukkan hasil uj!

koefisien determinasi (r) sebesar 0.978 hasil tersebut dapat diartikan bahwa variasi

yang terjadi pada variabel penjualan sebesar 97,8o/o dapat ditentukan oleh variasi

yang terjadi pada variabet biaya pemasaran. Hal ini menrlnjukkan konstribusi dari

biaya pemasaran terhadap penjualan adatah sebe nr 97,8%o sedangkan sisanya yaitu

sebesar 2,2%o merupakan sum ban gan/kontribus i faktor lainnya.
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2. Pembahasan Hasil Anatisis

Berdasarkan hasil analisis sPSS antara biaya pemasaran dengan penjualan selama20 periode' hasil analisis korelasi memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara
variabel independen X (biaya pemasaran) dengan variaber dependen y (penjualan). Hal ini
dapat dilihat dari hasil uji koefisien korelasi sebesar 0.9g9. Daii hasil tersebut dapat
dijelaskan bahrva hubungan antara biaya pemasaran dengan penjualan adalah merupakan
hubungan yang positifdan sangat kuat.

Nilai korerasi yang positif dan sangat kuat menunjukkan bahwa terdapat
yang positif antara variabel X dengan variabel Y dimana kenaikan nilai variabei
bersama-sama dengan kenaikan nilai variabel y dan sebaliknya.

Hasil analisis korelasi tersebut diperkuat dengan uji signifikansi koefisien korelasi
untuk memastikan apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Dari uji signifikansi
koefisien korelasi diperoleh nilai t6;sn, ) rta:r: y.aku 2i.99? > 2.101 sehingga dapat
cisimpulkan bah*'a terdapat hubungan yan-s sangat signifikan antara biaya pemasara,
dengan penjualan pada taraf signifikansi 5%.

Seberapa besar variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen
dapat diketahui melalui analisis koefisien regresi linier. pada pengujian yang dilakukan
oleh peneliti dengan menggunakan paket softrrare spss. dapat diketahui bahw.a nilai
konstanta (a) sebesar 36890.906 dan nilai koefisien rariabel penjualan (6) sebesar 6.337.
Berdasarkan hasil analisis tersebut maka persamaan regresinr.a adalah : y : 36g90.906 +
6.337X

Dari persamaan tersebut diketahui bahiva pengaruh bial,a pemasaran terhadap
penjualan adalah searah (positif), yang artinya bahu,a kenaikan biaya pemasaran akan
mengakibatkan kenaikan terhadap penjualan. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien
regresi atau nilai b dalam persamaan tersebut :nenunjukkan an-ska positif sebesar f.337
yang berarti bahwa setiap kenaikan Rp I Juta biaya pemasaran akan diikuti dengan
kenaikan penjualan sebesar Rp 6.337 Juta dan demikian pula sebaliknya. sementara nilai
l<oetisicn a 1'ai:u sebeiar 36.g90.90G be-rarti apabira tidak- terdapar biaya pemasaran, maka
d i perk i rakan tingkat penj ualan sebesar 3 6. g90. 906.

Analisis regresi tersebut diperkuat dengan uji signifikansi regrcsi dengan
menggunakan uji t hasil uji menunjukkan nilai thit ne ) nilai r=u"r yaitu 27-997 > Z.lOl
dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dimana

hubungan

X terjadi
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0.000 < 0,05 sehingga dapat disimpu'lkan bahwa terdapat

antara biaya pernasaran terhadap penjualan.
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pengaruh yang sangat signifiikhn .,.

Untuk memastikan apakah model linear yang digunakan dalam penelitian telah

tepat atau tidak, dapat diketahui dari uji F atau anova. Dari hasil F dapat dilihat bahwa nilai

signifikansi uji F adalah sebesar,783.818 sementara Ftab€l pada taraf signifikansi 5% yaitu..

F1r:r8):4,41. Oleh karena Fnit,ne > Ftuu.r ini berarti model linier yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu Y : a + bX sudah dapat digunakan untuk meramalaka nilai Y,kalau

variable X yang berkorelasidengan Y sudah diketahui nilainl'a. , ,

Dari uji koefisien determinasi diketahrri bahu a bial'a pemasaran memiliki

konstribusi terhadap penjualan. Output SPSS menunjukl<an bahwa kqntribusi biaya ''

pemasaran terhadap penjualan sebesar 97,\yo sedangkan sisany'a sebesar 2,2%o inerupakan u

sumbangan/kontribusi faktor lain.

HasiLdari penelitian terdahulu serta referensi rang menjadi landasan teori bagi

penulis menyebutkan bahrva biaya pemaS?ra,r rr€rrliliki pengaruh terhadap penjualan.

Landasan teori menyebutkan bahwa besarn;.'a bial'a pemasaran )'ang dikeluarkan oleh

perusahaan dalam rangka memasarkan produk memiliki keterkaitan dengan tingkat

penjualan produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Apabila !:egiatan pemasaran ,

sudah dilakukan dengan efektif dan efisien maka diharapkan mampu menganalisa

kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan atau kesempatan secara cermat dan efektif dan

,mampu menciptakan pasar dengan begitu akan memberikan dampak yang baik bagi* "

peningkatan penjualan. Hal ini disebabkan karena kegiatan pemasaran merupakan kegiatan ,

pokok yang dilakukan perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup,

berkembang serta yang paling utama untuk meningkatkan laba.

Sementara hasil uji yang dilakukan penulis menunjukkan hubungan dan pengaruh ,

biaya pernasaran terhadap penjualan sangat signifikan, dimana besarnya biaya pemasaran

sebesar 97,\yo terhadap penjualan menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikasi adanya

pengaruh dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan. Faktor-faktor tersebut

Cia;rtaranya adalatr faktoi intern perusahaan, antara lain <iiungk-apkan oleh Snbiyanio

(1ee3)

l. Kapasitas produksi yang memiliki oleh perusahaan

2. Kemampuan mengumpulkan dana dan modal kerja

3. Kesan pembeli terhadaP Produk
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Kemungkinan lainnya adalah faktor ekstem perusahaan sendiri, yainr :, .,' ,

l. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang seringkali membawa perubahan pada

pola konsumsi masyarakat

2. Situasi persaingan yang membawa dampak tertentu dalam pennintaan barang dan jasa

3" Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi moneter dan perdagangan yang

mempengaruhi permintaan barang dan jasa.

4. Perkembangan ekonomi dunia

Berdasarkan hasil analisis korelasi maupun hasil analisis regresi yang telah

dilakukan beserta dengan uji signifikansi koefisien korelasi dan koefisien regresi, maka

dapat diperoleh jawaban dari rumusan masalah Apakah terdapat hubungan antara biaya

pemasaran dengan penjualan. Jarvaban yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian ini

adalah memang terdapat hubungan antara bial'a pemasaran dengan penjualan, dan

hubungan kedua variabel tersebut merupakan hubungan yang positif dan sangat kuat.

Tingkat kekuatan hubungan antara biaya pemasaran dengan penjualan tersebut ditunjukkan

dengan hasil analisis korelasi dimaua didapat koefisien korelasinya adalah sebesar 0.989

menunjukkan korelasi yang posotif dan sangat kuat. dan pada pengujian signifikan

koefisien korelasi ternyata diperoleh hasil sangat signifikan sehingga koefisien korelasi

tersebut dapat diberlakukan untuk populasi dari mana sample itu diambil . Seluruh hasil

analisis terhadap rumusan masalah ini memiliki arti tingginya biaya pemasaran terjadi

bersama-sama dengan naiknya nilai penjualan.

Hasil uji korelasi yang telah dilakukan penulis terbukti menerima hipotesis pertama

(Hl) yang dibuat penulis yaitu terdapat hubungan antara biaya pemasaran dengan

penjualan.

Apakah terdapat pengaruh antara biaya pemasaran terhadap penjualan.

Persamaan regresi memperlihatkan bagaimana pengaruh biaya pemasaran terhadap

penjualan. Hasil dari analisis koefisien regresi linier yang dapat dinyatakan dengan

pcrsatnaan regresi linier sederhana Y -- 36890.906 + 6.337X dapat digunakan untrrk

memprediksi besarnya penjualan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Persamaan tersebut

' menunjukkan bahwa pengaruh biaya pemasaran terhadap penjualan adalah searah (positifl,

yang artinya bahwa kenaikan biaya pemasaran akan mengakibatkan kenaikan terhadap

pen_iualan.
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Sumbangan / ko:rtribusi biaya pemasaran terhadap penjualan diketahui melalui

koefisien determinasi, yaitu sebesar R: 12 = 0.9892 : 0.978 A4inya varian yang

terjadi pada variabel penjualan sebanyak 97,9yo ditentukan oleh varian yang terjadi

pada variabel biaya pemasaran, dengan kata lain, sebesar 97,8yo variabel biaya

pemasaran dapat memberikan pengaruh kepada variabel penjualan, Spmentara

sisanya sebesar 2,,2Yo variabel penjualan dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel

biaya pemaS&r&r;

Hasil uji regresi yang telah dilakukan penulis terbukli menerima hipotesis kedua

(H2) yang dibuat penulis yaitu terdapat pengaruh antara biaya pemasaran terhadap

penjualan.

8. KesimPulan

Berdasarkan analisis data- yang telah dikemukakan penulis pada Bab IV, maka

kesimpuian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Berdasarkan analisis koefisien korelasi dapat diketahui r : 0.989 atau mentiekati 1,

yang artinya ada hubungan antara biaya pemasaran dengan penjualan 1"ang positif dan

sangat kuat. Hasil ini diperkuat dengan uji signifikansi korelasi dengan uji t yang

hasilnya thi,ung ) t66"1 yaitu 27.gg7 > 2.10i, memperlihatkan korelasi kedua variabel

sangat signifikan pada taraf signifikan 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hr yaitu

hipotesis yang metiyatakan terdapat hubungan antara biaya pemasaran dengan

penjualan diterima.

Kemudian dari hasii analisis koefisien regresi linier diperoleh persamaan regresi linier

sederhana Y = 36890.906 + 6.337X. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh

biaya pemasaran terhadap penjualan adalah searah (positif, yang artinya biaya

pemasaran mengalami kenaikan maka akan mengakibatkan pula kenaikan

terhadap penjualan dan sebaliknya. Analisis tersebut diperkuat dengan uji

signifikansi'regresi menggunakan uji t yang menunjukkan nilai thit ns) nilai t66"lyaitu

Z7 .9g7 ;2. i0 i der,gan tingkat signifkansi 0,00C < 0,0's memperiihatkan penga'ruh yang

sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa H2 yaitu hipotesis yang menyatakan

bahwa terdapat pengaruh antara biaya pemasaran terhadap penjualan dapat diterima'

selanjutnya dari hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa biaya pemasaran

1a.
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emiliki kontribusi terhadap penjualan sebesar 97,8o/o sedangkan sisanva sebesar 2,2 yo

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain-

Dari kesimpuian di atas terlihat bahwa hasil uji yang diperoleh sejalan dengan

landasan teori maupun kerangka pemikiran yang penulis kemukakan serta mendukung

rumusan hipotesis yang telah dibuat oleh penulis yaitu bahwa biaya pemasaran

berpengaruh terhadap penjualan pada PT. Mandom tndonesia Tbk.

9. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah sobagai berikut

I. Kontribusi biaya pemasaran terhadap penjualan sangat besar yaitu sebesar 97,8 yo,

untuk itu perusahaan harus mengadakan evaluasi-evaluasi dan pengawasan terhadap

. kegiatan pemasaran secara terus-menerus untuk mengontrol biaya penraspran sehingga

biaya yang dikeluarkan menjadi efektif dan efisien agar Capat meningkatkan penjualan

untuk memperoleh laba yang diinginkan.

2. Kontribusi faktor-faktor lain terhadap penjualan yaitu sebesar 2,2o , walaupun

pengaruhnya sangat kecil, namun faktor-faktor lain di luar biaya pemasaran ini perlu

diawasi dan dikendalikan secara baik agar dapat memantau perubahan-perubahan yang

terjadi atas fakfor-faktor lain.

1. Hasil penelitian ini sebaiknya dilanjutkan dengan penelitian yang lebih luas ruang

lingkupnya dengan melibatkan lebih banyak sampel dengan memperihatikan variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi biaya pemasaran maupun penjualan' '
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