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ABSTRAK 
  
Penelitian dilakukan untuk mengetahui kegiatan 
sales promotion terutama sampai sejauh mana 
pengaruh biaya sales promotion terhadap hasil 
penjualan perusahaan. Berdasarkan hasil 
perhitungan pengelolaan dan penganalisaan data 
yang dilakukan, diperoleh hasil untuk koefisien 
korelasi sebesar 0,98 hal ini menunjukan adanya 
hubungan yang kuat dan positif antara sales 
promotion  dengan hasil penjualan dan untuk 
koefisien determinasi diperoleh hasil thitung > 
ttabel (24.5 > 6.314), hal ini menunjukan bahwa 
sales promotion berpengaruh secara signifikan 
terhadap hasil penjualan dan untuk perhitungan 
regresi diperoleh hasil Y = 7861512.779 +18.339x 
yang memiliki arti adanya hubungan yang 
fungsional antara sales promotion (X) dengan 
hasil penjualan (Y) , dimana setiappeningkatan 
satu satuan X yang dianggap konstan. Melalui 
analisa regresi korelasi bahwa tingkat volume 
penjualan yang diperoleh perusahaan tidak 
selalu mengalami peningkatan namun ada 
kalanya mengalami penurunan. 
 Dari kegiatan sales promotion yang 
telah dilakukan perusahaan mampu 
mempertahankan dan meningkatkan kualitas 
tenaga penjualnya, dan diharapkan perusahaan 
dapat melakukan penjualan dan pemasaran 
secara lebih baik, dan memberikan pengaruh 
yang cukup besar bagi manajemen untuk 
mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan.  
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PENDAHULUAN 
 

Promosi saat ini telah dipandang sebagai 
salah satu faktor yang sangat penting dalam 
suatu aktifitas pemasaran di perusahaan, karena 
akan mempengaruhi secara langsung terhadap 
kelancaran maupun keberhasilan perusahaan 
dalam mencapai tujuannya.oleh karena itu 
kelancaran atau keberhasillan suatu perusahaan 
akan sangat tergantung pada kemampuan 
manajemen dalam membuat rencana kegiatan 
promosi dimasa yang akan datang, baik dalam 
jangka pendek maupun jangka panjang. 

Di samping itu, dalam melakukan pembelian 
sering kali konsumen telah merencakan terlebih 
dahulu produk apa yang akan dibeli, apa 
mereknya dan berapa harganya, serta ditoko 

mana produk tersebut akan dibeli. Tetapi ada 
juga yang melakukan pembelian tanpa 
merencanakannya terlebih dahulu, misalnya 
masuk ketoko swalayan karena melihat berjenis-
jenis yang disajikan secara teratur dan menarik, 
maka konsumen yang tadinya tidak 
merencanakan untuk membeli produk tertentu. 
Sehingga melakukan pembelian karena tertarik 
oleh penyajian setelah sadar ternyata produk 
tersebut belum begitu mendesak untuk dibeli. 

Seperti kita ketahui bahwa, promosi 
penjualan salah satu komponen marketing mix 
yang sangat penting untuk mendorong 
permintaan. Kalau kita perhatikan dan kita 
amati persaingan dalam dunia usaha semakin 
ketat dan kompetitif dimasa sekarang ini. 
Memasuki perdagangan bebas setiap perusahaan 
dituntut untuk dapat bersaing dengan 
pengusaha-pengusaha lainnya, pengusaha-
pengusaha lokal harus dapat bersaing dengan 
para pengusaha luar dan para investor dalam 
meningkatkan hasil penjualannya. 

Pada saat sekarng ini kegiatan pemasaran 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
dunia usaha aktifitas usaha yang dilakukan oleh 
perusahan dengan memperkirakan kebutuhan 
dan keinginan konsumen atau langganan 
(costomer), untuk dapat mencapai tujuan 
perusahaan yang pada kenyataannya kegiatan 
pemasaran memerlukan suatu konsep yang 
meyeluruh. 

Dalam kondisi perekonomian seperti sekarang 
ini tanpa adanya pemasaran yang menyeluruh, 
perusahaan sulit mencapai tujuan yang 
memuaskan. Apalagi struktur pasar telah 
berubah dari seller market  menjadi buyers 
market, yaitu dimana penjual mencari pembeli. 
Di samping iti persangan yang sangat ketat di 
butuhkan perencanaan-perencanaan oleh setiap 
perusahaan sehingga perencanaan penjualan 
adalah faktor utama. 

Didalam persaingan, perusahaaan di tuntut 
untuk dapat menjual produk yang dihasilkan 
dengan harga dan kualitas yang relatif dapat 
bersaing dibanding pesaingnya. 

Dengan adanya persaingan tersebut untuk 
dapat menarik konsumen, maka kegiatan 
pemasaran harus diarahkan pada suatu strategi 
pemasaran yang lebih efektif dan dapat 
diandalkan baik ditinjau dari segi produk, 
penetapan harga, distribusi maupun promosinya. 
Pada saat ini promosi sangat penting dalam 
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suatu aktifitas pemasaran, karena promosi 
merupakan unsur dari marketing mix yang 
sangat penting bagi setiap perusahaan dalam 
usaha memasarkan produknya. Setiap produk 
yang akan di pasarkan tidak mugkin dikenal oleh 
masyarakat jika tidak ada usaha untuk 
memperkenalkannya. 

Agar kegiatan promosi ini mempunyai 
manfaat yang berarti bagi perusahaan, 
hendaknya sebelum melaksanakan promosinya 
agar dibuat perencanaan terlebih dahulu untuk 
mempertimbangkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi dalam mengimplementasikannya. 

Adapun tujuan utama dari perusahaan pada 
dasarnya untuk memperoleh laba yang optimal 
dan menigkatkan pertumbuhan perusahaan agar 
usaha yang dilakukan dapat di pertahankan. 

Penelitian ini akan mencoba membahas 
mengenai pengaruh sales promotion Terhadap 
Hasil Penjualan yang berfungsi untuk 
mempengaruhi konsumen baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam merubah tingkah 
laku, loyalitas, kepercayaan, dan menyampaikan 
informasi secara membujuk konsumen untuk 
melakukan tindakan pembelian terhadap produk 
yang dihasilkan oleh PT.Ultrajaya Milk Industry. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Metode penelitian menggunakan studi kasus 

yaitu dengan mengidentifikasikan faktor apa 
yang berpengaruh dalam merumuskan pengaruh 
sales promotion yang berdasarkan faktor-faktor 
lingkungan internal serta bagaimana pengaruh 
sales promotion yang di laksanakan PT. 
Ultrajaya Milk Industry. 

Data kuantitatif yang di dapat dari proses 
pengumpulan data, selanjutnya akan di pilih 
sesuai dengan jenis atau kelompok datanya 
untuk di tabulasikan dan kemudian di sajikan 
bentuk angka untuk memudahkan dalam 
penganalisaan data. Penulis di sini mengolah 
data menggunakan metode statistika 
kuantitatif, langkah-langkah dalam pengujian 
data secara statistika sebagai berikut menguji 
regresi untuk menentukan nilai a dan b dan 
menguji koefisien korelasi antara kedua variabel 
untuk memperoleh kesimpulan, kemudian untuk 
menghitung seberapa besar konstribusi X 
terhadap naik turunya Y,  maka harus di hitung 
dengan koefisien determinasi (Koefisien 
Penentu). 

Pengolahan data mengenai pengaruh sales 
promotion di lapangan di olah menggunakan 
analisis Regresi dan korelasi. Dalam 

menggunakan rumus tersebut mengambil 
langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Menetapkan pada PT Ultrajaya Milk Industry, 

mengenai pengaruh sales promotion 
terhadap hasil penjualan. 

2. Menentukan tingkat penjualan setelah di 
tentukan sales promotion 

3. Menggunakan rumus analisis regresi dan 
korelasi guna menguji seberapa besar 
pengaruh sales promotion terhadap hasil 
penjualan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Pengaruh Sales Promotion Terhadap Hasil 

Penjualan 
 
Sales promotion dapat memberikan 

perkembangan terhadap hasil penjualan yang 
dicapai suatu perusahaan, meskipun tidak setiap 
kebijaksanaan sales promotion  yang di adakan 
memberikan hasil yang memuaskan bagi 
perusahaan. Untuk mengetahui sejauh mana 
pengaruh kebijaksanaan sales promotion yang di 
laksanakan oleh PT. Ultrajaya Milk Industri. 

Hal ini dapat di pahami, mengingat banyak 
faktor-faktor lain yang berada di luar 
kemampuan perusahaan (uncontrollabel 
variabel) yang menghmbat pencapaian target 
tersebut, faktor-faktor tersebut semakin 
kompetitif, yaitu semakin banyaknya 
perusahaan-perusahaan baru (kompetitor) yang 
sejenis. Dalam pencapaian target penjualan PT. 
Ultrajaya Milk Industry. Mengelola unsur-unsur 
bauran pemasaran (marketing mix) dengan baik, 
yaitu produk, harga, saluran distribusi, dan 
promosi. 

Berikut ini penulis akan sajikan perhitungan 
biaya sales promotion terhadap hasil penjualan 
yang di capai oleh perusahaan dengan 
menggunakan analisis Regresi dan korelasi 
dengan pembulatan jutaan guna memudahkan di 
dalam perhitungan. 

Penggunaan regresi korelasi di tunjukan 
untuk melihat sejauh mana hubungan antara 
variabel bebas dengan variabel terikatnya. Maka 
untuk melihat kuat atau tidaknya hubungan 
tersebut korelasi (r) dapat menjadi indikator 
relatif, diantara dua variabel tersebut. Dalam 
analisa ini variabel (x) sebagai biaya sales 
promotion, sedangkan hasil penjualan akan 
digunakan sebagai variabel terikat (y), maka 
dari hasil perhitungan tersebut akan sales 
promotion yang dikeluarkan terhadap 
peningkatan hasil penjualan. 
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Tabel 1 
ANALISIS REGRESI KORELASI ANTARA 

BIAYA SALES PROMOTION DENGAN HASIL PENJUALAN 
PADA PT.ULTRAJAYA MILK INDUSTRY 

(Dalam Jutaan) 
  
Tahun X y Xy x² y² 
2002  8.293 408.794 3.390.128.642 68.773.849 167.112.534.436 
2003 11.653 490.631 5.717.323.043 135.792.409 240.718.778.161 
2004 15.724 546.325 8.590.414.300 247.244.176 298.471.005.625 
Jumlah 35.670 1.445.750 17.697.865.985 451.810.434 706.302.318.222 

   
Dalam menggunakan rumus di atas penulis 

menggunakan tabel sebagai alat bantu. Dari 
hasil perhitungan tabel tersebut diperoleh : 
X  = 35.670 
ΣΧ²  = 451.810.434 
  =  1.445.750 
² = 706.302.318.222 
XY= 17.697.865.985 
 

Perhitungan analisis regresi dan koefisien 
korelasi antara biaya sales promotion dengan 
hasil penjualan adalah sebagai berikut: 
Analisis Regresi 

Untuk mencari hubungan fungsional antara 
pengaruh biaya sales promotion sebagai variabel 
X terhadap hasil penjualan sebagai variabel Y, 
penulis menggunakan rumus regresi sebagai 
berikut:  

Y = a + bX 
Persamaan Regresi 

22 x)(xn
yx  -xy n

b
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)900.348.272.1()302.431.355.1(
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dengan demikian dari perolehan data diatas 
dapat diperoleh persamaan regresi sebagai 
berikut : 
Y = 7861512.779 + 18.339x  

Dari persamaan diatas menunjukan bahwa 
hubungan antara biaya sales promotion dengan 
hasil penjualan adalah positif. Dari persamaan 
regresi tersebut terlihat bahwa jika biaya yang 

dikelurkan sebesar 1 maka volume penjualan 
akan meningkat sebesar 18.339. 
 
Uji Varian 

Tabel 2 
 Hubungan Antara Sales Promotion dan Hasil 

Penjualan 
Dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2004 

(Dalam Jutaan Rupiah dan Unit) 
 

 X 
(Jutaan Rupiah) 

Y 
(unit) 

Total  

 8 
11 
15 

408 
490 
546 

 

Total 34 1444 1478 
Rata-rata 11.33 481.33 492.66 

 
Dengan rumus (1), (2), dan (3), dapat dihitung : 
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Keterangan : 
K     = jumlah populasi atau perlakuan 
N     = banyak pengamatan 
JKK = jumlah kuadrat antar kolom 
JKT = jumlah kuadrat total 
JkS = jumlah kuadrat sisa = JKT - JKK  
Selanjutnya dapat dihitung sebagai berikut : 
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Tabel 3 
Hasil ANOVA 

 
Sumber 

Keragaman 
Derajat 

Kebebasan 
Jumlah 
Kuadrat  

varian F hitung F tabel 

Antar kolom 2 331.350 165.670  
51.45 

 
9.55 Sisaan  3 9659.34 3219.78 

 5 341009.34  
 

Dengan perhitungan diatas bahwa fhitung = 

51.45 dan ftabel  yang ditentukan dengan  = 0.05 
ftabel yaitu f (v1, v2) = 9.55 dan dengan diuji dua 
sisi maka diperoleh hasil antara Fhitung dengan 
ftabel yaitu fhitung  ftabel  (51.45  9.55). Maka 
dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh sales 
promotion  terhadap  hasil penjualan. 

 
Koefisien Korelasi 
 

Untuk menentukan hubungan antara biaya 
sales promotion dengan hasil penjualan, akan 
dianalisa dengan koefisien korelasi : 

   2222 y)(yn*x)(xn

yx -xy  n




r

 

%98,0
494.573.543.1
802.693.523.1



  

Dari hasil analisis diatas dengan r = 0.98%, 
maka korelasi antara sales promotion dengan 
hasil penjualan ternyata positif dan sangat kuat 
sekali hubungannya, dan menunjukan adanya 
hubungan baik antara X dan Y. Dengan berarti 
selama periode 2002 sampai dengan 2004 
kenaikan atau penurunan sales promotion 
terjadi bersama-sama dengan kenaikan atau 
penurunan hasil penjualan, maka untuk dapat 

melihat perubahan hasil penjualan yang 
disebabkan oleh biaya sales promotion dapat 
dihitung dengan r²= 0.960%  di PT. Ultrajaya 
Milk Industry. 

 
Uji Signifikansi  r 
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Dari hasil perhitungan di atas diketahui, 

bahwa thitung = 24.5. Sehingga selanjutnya harga 
thitung tersebut dibandingkan dengan harga ttabel 

untuk (n-2) = 6,314 dengan signifikasi (α) 0,05 
dan dengan uji dua sisi diperoleh ttabel = 6,314 
jadi dapat diketahui thitung > ttabel. 

Hasil perhitungan diatas dapat digambarkan 
dengan menggunakan uji dua pihak yaitu 
sebagai berikut : 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 Uji Signifikansi 
 

Berdasarkan perhitungan dan yang di ajukan 
pada gambar 4.2 diatas, maka di nyatakan 
bahwa thitung jatuh pada daerah penolakan Ho, 
maka dapat di nyatakan pula hipotesis nol yang 
menyatakan tidak ada hubungan antara sales 

promotion dengan hasil penjualan ditolak, dan 
hipotesis alternatif di terima 

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan 
bahwa koefisien korelasi antara sales promotion 
dengan hasil penjualan sebesar r =0.98 adalah 

Daerah 
penolak Ho 

Daerah 
penolak Ho 

Daerah 
penerimaan Ho 

-24,5 -6,314 6,314 24,5 
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signifikan, artinya koefisien tersebut dapat di 
generalisasikan atau dapat berlaku. Pada 
populasi di mana sample yang di ambil selama 3 
tahun terakhir.Koefisien korelasinya yang 
dihasilkan sebesar  0.98%, yang menggambarkan 
tingkat asosiasinya yang kuat antara kedua 
variabel. 

Dan untuk dapat mengetahui besarnya 
hubungan kedua variabel tersebut ditentukan 
oleh koefisien determinasi (r²). dimana : 
Kd  =  r² x 100% 
=  (0.98)²  x  100% 
=  0.96 x  100% 
sehingga : 
r²  =  96.04% 

 
hasil perhitungan koefisien korelasi, antara 

sales promotion dengan hasil penjualan sebesar 
0.98% adalah signifikan, dan dari hasil 
perhitungan koefisien determinasi diperoleh 
hasil sebesar 96.04% hal ini dapat diartikan 
pengaruh sales promotion terhadap hasil 
penjualan adalah sebesar 96.04% dan sisanya 
3.96 yang di pengaruhi oleh faktor lain. Dari 
hasil perhitungan uji signifikansi r, diperoleh 
hasil thitung > ttabel (24.5 dan 6.314), maka Ho di 
tolak dan Ha di terima. Sedangkan hasil 
perhitungan dari persamaan regresi yang di 
peroleh adalah Y= 7861512.779 + 18.339 
menunjukan hubungan Y fungsional antara 
variabel X (sales promotion) dan variabel Y 
(hasil penjualan) yang berarti bahwa apabila 
variabel X bertambah satu satuan dan di anggap 
konstan, maka variabel Y akan meningkat 
sebesar 18.339. 

Dari hasil ini ternyata meningkatnya sales 
promotion begitu pula meningkatnya hasil 
penjualan yang besarnya di tentukan oleh 
koefisien determinasi yaitu r² = 0.96%, ini 
berarti bahwa meningkatnya atau menurunnya 
hasil penjualan sebesar 0.96% dipengaruhi oleh 
sales promotion. Hanya 3.96% dari hasil 
penjualan yang di pengaruhi oleh faktor-faktor 
di luar sales promotion. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai pengaruh sales promotion yang di 
terapkan oleh perusahaan, penulis mencoba 
untuk menarik kesimpulan sebatas kemampuan 
yang ada. Yang kiranya dapat di terima dengan 
baik oleh semua pihak, kesimpulan yang dapat 
penulis kemukakan adalah sebagai berikut :  
1. Dengan menetapkan bentuk sales promotion 

perusahaan telah melakukan suatu bentuk 
dengan cara porsi terbesar yaitu media yang 
digunakan untuk membangun imege/merek, 
porsi kedua consumer promotion yang 

biasanya ditunjukan kepada anak-anak, dan 
porsi ketiga trand promotion yang biasa 
disebut dengan insentif kepada distributor.  

2. Dalam perkembangkan sales promotion 
perusahan dari tahun 2002 sampai tahun 
2004. PT. Ultrajaya Milk Industri, telah 
menguraikan perkembangan hasil penjualan 
di tiap tahunnya dan untuk memenuhi 
keinginan pasar serta meningkatkan hasil 
penjualan.   

3. perusahaan juga dapat mengetahui hasil 
penjualan yang dimana telah mengalami  
kenaikan, meskipun dibarengi dengan 
kenaikan biaya sakes promotion. Dari hasil 
perhitungan yang menggunakan metode 
analisa regresi korelasi dan uji varian yang 
dihasilkan fhitung  � ftabell (51.45 � 9.55) 
mendapatkan hasil yang positif dan 
menunjukan hubungan yang kuat antara dua 
variabel yang di hitung. Sedangkan 
Perhitungan korelasi (r) sebesar: 0.98 dan 
dari hasil thitung > ttabel sebesar 24.5 > 6.314 
yang berarti hubungan antara variabel biaya 
sales promotion dengan hasil penjualan 
adalah sangat kuat positif  

4. dan besar hubungannya, ditentukan oleh 
koefisien determinasi (kd) dimana r² = 
96.04% menunjukan bahwa pengaruh 
penetapan biaya sales promotion dengan 
hasil penjualan sebesar 0.98%. Disamping itu 
pula, kenaikan volume penjualan ini 
disebabkan oleh beberapa faktor yang 
mendukung kegiatan tersebut diantaranya: 
perusahan sudah cukup tepat dalam memilih 
bentuk sales promotion yang digunakan, 
perusahaan mampu dalam menggunakan 
saluran distribusi dan perusahaan aktif dalam 
melaksanakan promosi penjualan dengan 
baik. Dengan adanya promosi penjualan yang 
dilakukan oleh PT. Ultrajaya Milk Industry 
sudah cukup efektif dan tepat. 

 
Dengan demikian seperti di kemukakan di 

atas bahwasannnya perusahaan belum 
sepenuhnya mencapai 100% dalam mencapai 
target yang telah di tetapkannya. 
 
B. Saran 

  
Dengan memperhatikan isi dalam kesimpulan 

diatas maka berikut ini penulis mencoba untuk 
memberikan saran atau masukan-masukan yang 
mungkin dapat bermanfaat bagi pihak 
manajeman perusahaan PT. Ultrajaya Milk 
Industry, di antaranya sebagai berikut :  
1. Perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan 

lagi sales promotion, agar produk  tersebut 
bisa meningkatkan penjualan perusahaan dan 
berusaha menutup penjualan produk lama 
yang semakin menurun. 

2. Perusahaan sebaiknya lebih dapat 
memperluas pemasaran dan juga distribusi 
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yang lebih luas sehingga tidak tersentralisasi 
dalam pemasarannya, dimana manfaat sales 
promotion adalah supaya produk tersebut 
terjual dan dapat dikenal semua kalangan 
konsumen. Faktor tersebut diharapkan pada 
akhirnya akan membawa dampak yang lebih 
baik terhadap meningkatnya penjualan. 

3. Perusahaan sebaiknya dapat 
mempertahankan dan mengembangkan sales 
promotion lebih terjaga, serta dapat 
menampilkan keunikan dan keragaman 
produk sesuai dengan selera dan permintaan 
pasar. 
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