
1 

Analisis  pengaruh  bauran  promosi  terhadap volume penjualan 

pada perusahaan penerbit dan percetakan CV. Mutiara Solo  

Di Surakarta  

Nike Herawati 
NIM. F1202047 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persaingan antar perusahaan semakin ketat seiring dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini akan memacu para pengusaha untuk 

meningkatkan kinerja perusahaannya dalam usaha memaksimalkan laba. 

Tujuan dari berdirinya suatu perusahaan pada dasarnya adalah untuk 

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya guna mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Dalam rangka untuk memaksimalkan laba maka 

perusahaan harus meningkatkan volume penjualan produknya melalui 

kegiatan pemasaran. 

Kemajuan zaman yang membawa masalah-masalah dan kesempatan-

kesempatan baru telah menjadi sebab menariknya pengetahuan pemasaran 

bagi perusahaan dan lembaga-lembaga. Kegiatan pemasaran telah 

berkembang dari kegiatan distribusi dan penjualan menjadi suatu falsafah 

untuk menghubungkan tiap perusahaan dengan pasarnya. Perusahaan-
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perusahaan besar dan kecil sekarang sudah mulai memahami perbedaan antara 

penjualan dan pemasaran. 

Pemasaran harus dirancang dengan serius agar dapat meningkatkan 

volume penjualan. Kegiatan pemasaran tersebut harus dapat menarik calon 

konsumen untuk melakukan pembelian secara maksimal dan dengan demikian 

laba yang akan dicapai dapat maksimal pula. Aktivitas pemasaran merupakan 

upaya suatu perusahaan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang pada 

akhirnya dapat menarik calon pembeli untuk membeli produk yang 

ditawarkan. 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa komunikasi pemasaran 

memudahkan atau membantu pembeli dan penjual dengan (Basu Swastha, 

2002: 235) 

1. Menciptakan hubungan pertukaran. 

2. Mempertahankan arus informasi yang memungkinkan terjadinya 

pertukaran. 

3. Menciptakan kesadaran serta memberitahu pembeli dan penjual agar 

mereka dapat melakukan pertukaran secara lebih memuaskan. 

4. Memperbaiki pengambilan keputusan di bidang pemasaran sehingga 

seluruh proses pertukaran menjadi lebih efektif dan efisien. 

Agar pembeli mengetahui produk yang ditawarkan tersebut maka 

perusahaan menawarkannya melalui kegiatan promosi. Kegiatan promosi ini 

bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk 

yang dihasilkannya, sehingga mereka mengetahui dan selanjutnya akan 
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melakukan pembelian. Dan dari kegiatan ini diharapkan akan dapat 

meningkatkan volume penjualan perusahaan 

Kegiatan promosi adalah salah satu strategi pemasaran untuk 

mendekatkan perusahaan pada konsumen, meliputi periklanan, promosi 

penjualan, personal selling serta publisitas. Dalam kegiatan ini perusahaan 

dihadapkan pada masalah pemilihan alternatif media yang digunakan. 

Sehingga media yang akan digunakan perlu diukur efektivitasnya, yaitu 

dengan membandingkan manfaat yang diperoleh dengan pengeluaran biaya 

untuk kegiatan promosi tersebut. 

Suatu strategi promosi harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan 

misalnya jumlah dana yang tersedia untuk melaksanakan strategi tersebut, 

jenis produk yang dihasilkan serta sifat pasar target yang dihadapi oleh 

perusahaan sehingga perusahaan dapat menentukan jenis kegiatan promosi 

yang paling cocok untuk memasarkan produk yang dihasilkannya. 

Jenis media promosi yang dipandang baik oleh manajemen perusahaan 

belum tentu efektif jika ternyata media promosi tersebut tidak menunjang 

peningkatan volume penjualan seperti yang diharapkan perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan dengan tidak adanya peningkatan timbal balik atas pengeluaran 

yang telah dilakukan dengan peningkatan volume penjualan yang terjadi. 

Untuk itulah apakah pelaksanaan kegiatan promosi ini sudah merupakan 

strategi yang tepat untuk menjadikan produk yang dihasilkan tetap dapat 

diterima atau laku di pasaran sehingga tujuan utama perusahaan yaitu meraih 

laba dengan meningkatkan volume penjualan dapat tercapai. 
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CV. Mutiara Solo adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan 

penerbitan dan percetakan di Surakarta. CV. Mutiara Solo selalu berupaya 

untuk tetap dapat bertahan di dunia persaingan bisnis yang semakin ketat. 

Salah satu usahanya adalah dengan melakukan kegiatan promosi yang 

diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan perusahaan. 

Bertolak dari keadaan tersebut di atas penulis tertarik untuk 

menguraikan lebih jauh bagaimana keadaan tersebut dapat terjadi dan 

bagaimana menemukan solusi yang terbaik dalam mengatasi masalah promosi 

sehingga penulis ingin mengangkat judul “Analisis Pengaruh Bauran 

Promosi terhadap Volume Penjualan pada Perusahaan Penerbitan dan 

Percetakan CV. Mutiara Solo di Surakarta”. 

 
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar obyek yang dibicarakan tidak 

rancu dan tersamar dengan masalah lainnya. Oleh karena itu   dalam 

penyusunan skripsi ini penulis membatasi permasalahan pada masalah-

masalah berikut ini : 

a. Pembatasan masalah pada kegiatan promosi dalam penelitian ini yaitu 

periklanan, personal selling dan promosi penjualan yang diukur 

dengan  biaya promosi yang dikeluarkan oleh CV. Mutiara Solo untuk 

masing-masing kegiatan tersebut periode tahun 1998 – 2002. 

b. Pembatasan masalah pada volume penjualan adalah volume penjualan 

produk CV. Mutiara Solo periode tahun 1998 – 2002. 
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2. Perumusan Masalah 

Dari berbagai kajian di atas dan dengan mempertimbangkan 

pembatasan masalah yang ada, maka dapatlah diambil rumusan 

masalahnya sebagai berikut : 

a. Apakah terdapat pengaruh biaya periklanan, personal selling dan 

promosi penjualan secara bersama-sama  terhadap volume penjualan? 

b. Apakah terdapat pengaruh biaya periklanan, personal selling dan 

promosi penjualan  secara parsial terhadap volume penjualan? 

c. Strategi promosi manakah yang paling berpengaruh terhadap volume 

penjualan? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya periklanan, personal selling dan 

promosi penjualan secara bersama-sama  terhadap volume penjualan. 

2.  Untuk pengaruh biaya periklanan, personal selling dan promosi penjualan  

secara parsial terhadap volume penjualan. 

3. Untuk mengetahui strategi promosi yang paling berpengaruh terhadap 

volume penjualan. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 
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Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pengembangan teori yang berkaitan dengan marketing mix khususnya 

pengaruh kegiatan promosi terhadap volume penjualan produk. 

 

 

 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

informasi, acuan dan masukan bagi perusahaan dalam rangka 

meningkatkan volume penjualan guna menjamin kelangsungan hidup 

perusahaan di masa yang akan datang. 

b. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk berlatih berfikir secara ilmiah terhadap 

masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan khususnya masalah 

promosi dalam rangka meningkatkan volume penjualan. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Memberi gambaran bagi peneliti lain yang berminat pada 

penelitian dengan   permasalahan yang sejenis. 

 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 
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E. Kajian Teori 

1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah merupakan hal yang amat mendasar, sehingga tidak 

dapat dianggap sebagai fungsi tersendiri. Pemasaran adalah cara 

memandang seluruh perusahaan dari hasil akhirnya, yaitu dari pandangan 

pelanggan, karena keberhasilan suatu bisnis bukan ditentukan oleh 

prosedurnya melainkan oleh pelanggannya. 

Menurut Stanton (Basu Swastha, 2002: 10) pengertian pemasaran 

yaitu : 

Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang 
ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 
mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan kepada 
pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

 
Definisi di atas mengandung arti bahwa kegiatan pemasaran dimulai 

dari sebelum produk tersebut dibuat sampai dengan produk itu berada di 

tangan konsumen. 

Sedangkan pengertian pemasaran menurut Kotler (1993 : 4)  

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang didalamnya 
individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 
inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk 
yang bernilai dengan pihak lain. 

 
Pemasaran meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam beradaptasi 

terhadap lingkungannya secara kreatif dan menguntungkan. Tugas 

pemasaran adalah menjabarkan kebutuhan masyarakat menjadi peluang 

yang mendatangkan keuntungan. 
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Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat diuraikan lebih lanjut 

bahwa pemasaran adalah kegiatan manusia dalam hubungannya dengan 

pasar. Pemasaran maksudnya bekerja dengan pasar untuk mewujudkan 

transaksi yang mungkin terjadi dalam bentuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan. Karena titik tolak pemasaran adalah kebutuhan dan keinginan 

manusia (Radiosunu, 1986 : 2). 

2. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran merupakan sarana yang dipakai dalam strategi 

pemasaran untuk menentukan bentuk pemasaran yang tepat pada bagian 

pasar yang dihadapi. 

Definisi marketing mix menurut Stanton (Basu Swastha, 2002 : 42) 

yaitu “kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti 

dari sistem pemasaran perusahaan meliputi produk, struktur harga, 

kegiatan promosi dan sistem distribusi”. 

Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa keempat variabel 

tersebut saling mendukung antara satu dengan yang lainnya atau dengan 

kata lain manajemen harus berusaha agar komposisi marketing mix dapat 

terpadu sehingga tujuan suatu perusahaan dapat tercapai. 

 

 

 

Empat elemen bauran pemasaran terdiri dari : 

a. Produk 
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Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen 

untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi 

pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang 

bersangkutan (Fandy Tjiptono, 1997 : 95). 

Produk yang ditawarkan tersebut meliputi barang fisik, jasa, orang 

atau pribadi, tempat, organisasi dan ide. Jadi produk bisa berupa 

manfaat tangible maupun intangible yang dapat memuaskan 

pelanggan. 

Menurut Kotler (1993: 5) definisi produk adalah “segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan kepada seseorang untuk memuaskan sesuatu 

kebutuhan atau keinginan”. 

Produk merupakan elemen pertama dalam bauran pemasaran. 

Dalam merencanakan penawaran produknya, pemasar perlu berfikir 

melalui lima tingkat produk yang akan membentuk suatu hierarki nilai 

pelanggan, yaitu core benefit (manfaat inti), basic product (produk 

dasar), expected product (produk yang diharapkan), augmented 

product (produk yang ditingkatkan) serta potential product (produk 

potensial). Tiap tingkat tersebut menambahkan lebih banyak nilai bagi 

pelanggan. 

Dalam pengelolaan produk termasuk pula perencanaan dan 

pengembangan produk dan/atau jasa yang baik untuk dipasarkan oleh 

perusahaan perlu adanya suatu pedoman untuk mengubah produk yang 

ada, menambah produk baru atau mengambil tindakan yang lain yang 
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dapat mempengaruhi kebijaksanaan dalam penentuan produk. Selain 

itu, keputusan-keputusan juga perlu diambil menyangkut masalah 

pemberian merk, pembungkusan, warna dan bentuk produk lainnya 

(Basu Swastha, 2002 : 43) 

b. Harga. 

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu produk, setiap 

perusahaan harus dapat menetapkan harga secara tepat. Harga 

merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan ketiga 

elemen lainnya menimbulkan biaya (pengeluaran). 

Dalam kebijakan harga, manajemen harus menentukan harga dasar 

dari produknya, kemudian menentukan kebijakan menyangkut 

potongan harga, pembayaran ongkos kirim dan hal-hal lain yang 

berhubungan dengan harga (Basu Swastha, 2002 :43). 

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter 

atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang 

ditukarkan agar dapat memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan 

suatu barang atau jasa (Fandy Tjiptono, 1997 : 151). 

Sedangkan menurut Basu Swastha (2002 :147) pengertian harga 

adalah “jumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang 

beserta pelayanannya”. 
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Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap 

laba perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi 

kuantitas yang terjual. Selain itu secara langsung harga juga 

mempengaruhi biaya, karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada 

biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan efisiensi produksi. 

Oleh karena penetapan harga mempengaruhi pendapatan total dan 

biaya total, maka keputusan dan strategi penetapan harga memegang 

peranan penting dalam setiap perusahaan. 

Dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai 

indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat 

yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Pada tingkat harga tertentu, 

bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat maka nilainya akan 

meningkat pula, demikian juga sebaliknya. Dalam penentuan nilai 

suatu barang atau jasa sering pula konsumen membandingkan 

kemampuan suatu barang atau jasa tersebut dalam memenuhi 

kebutuhannya dengan kemampuan barang atau jasa substitusinya. 

Menurut Fandy Tjiptono (1997 : 152) harga memiliki dua peranan 

utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu : 

1) Peranan alokasi dari harga adalah fungsi harga dalam membantu 

para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau 

utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. 

2) Peranan informasi dari harga adalah fungsi harga dalam mendidik 

konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Hal ini 
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terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami 

kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara 

obyektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang 

mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. 

c. Saluran distribusi (saluran pemasaran) 

Definisi saluran pemasaran menurut Stern dan El-Ansary (Kotler, 

1996 : 167) yaitu “seperangkat lembaga yang melakukan semua 

kegiatan (fungsi) yang digunakan untuk menyalurkan produk dan 

status pemilikannya dari produksi ke konsumsi”.  

Sedangkan pengertian saluran distribusi menurut Basu Swastha 

(2002 : 190) “saluran distribusi untuk suatu barang adalah saluran 

yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut 

dari produsen sampai ke tangan konsumen atau pemakai industri”. 

Sebagian dari tugas distribusi adalah memilih perantara yang akan 

digunakan dalam saluran distribusi, serta mengembangkan sistem 

distribusi yang secara fisik menangani dan menyangkut produk 

melalui saluran tersebut. Ini dimaksudkan agar produknya dapat 

mencapai pasar yang dituju tepat pada waktunya. 

Pemilihan saluran pemasaran yang tepat sangat membantu 

kelancaran penjualan produk, meningkatkan efisiensi tugas 

departemen penjualan serta mengurangi biaya yang harus ditanggung 

perusahaan. 
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Dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas distribusi, perusahaan 

kerapkali harus bekerjasama dengan berbagai perantara (middleman) 

dan saluran distribusi (distribution channel) untuk menawarkan 

produknya ke pasar. 

Jenis-jenis perantara terbagi atas (Fandy Tjiptono, 1997 : 185) : 

1) Perantara pedagang (merchant middleman) yaitu perantara yang 

membeli barang ( dengan membeli dari produsen) untuk kemudian 

dijual kembali. Dua bentuk utama dari merchant middleman 

adalah wholesaler (disebut juga distributor atau jobber) dan 

retailer (dealer). 

2) Perantara agen (agent middleman) yaitu perantara yang hanya 

mencarikan pembeli, menegosiasikan dan melakukan transaksi 

atas nama produsen dan sering juga disebut broker. Jadi ia tidak 

memiliki sendiri barang yang dinegosiasikan tersebut. 

d. Promosi. 

Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran untuk 

berkomunikasi dengan pasar target, agar konsumen mengetahui 

tentang keberadaan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Tanpa 

promosi, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memasarkan 

barang hasil produksinya. 

Basu Swastha (2002 : 237) mengartikan promosi adalah “arus 

informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

14 
 
 

seseorang atau organisasi kepada toindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran”. 

Promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam 

manajemen pemasaran dan sering dikatakan sebagai proses berlanjut 

karena promosi dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya 

dari perusahaan. 

Menurut Fandy Tjiptono (1997 : 221) tujuan utama dari promosi 

yaitu: 

1) 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. 

2) 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). 

3) Mengingatkan (reminding) dapat terdiri atas mengingatkan 

pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam 

waktu dekat, mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang 
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menjual produk perusahaan, membuat pembeli tetap ingat 

walaupun tidak ada kampanye iklan, menjaga agar ingatan 

pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. 

Secara singkat promosi berkaitan dengan upaya untuk 

mengarahkan seseorang agar dapat mengenal produk perusahaan, lalu 

memahaminya, berubah sikap, menyukai yakin kemudian akhirnya 

membeli dan selalu ingat akan produk tersebut. 

3. Komunikasi Pemasaran 

Dasar pengembangan kegiatan promosi adalah komunikasi karena 

dengan adanya komunikasi seseorang, lembaga atau masyarakat dapat 

saling mengadakan interaksi. Definisi komunikasi pemasaran menurut 

Stanton (Basu Swastha, 2002 : 234) 

Komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan 
oleh pembeli dan penjual, dan merupakan kegiatan yang membantu dalam 
pengambilan keputusan di bidang pemasaran serta mengarahkan 
pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak 
untuk berbuat lebih baik. 

 
Komunikasi pemasaran merupakan aspek penting dalam keseluruhan 

misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Dalam dekade 

terakhir ini, komponen komunikasi pemasaran dalam bauran pemasaran 

menjadi semakin penting. Bahkan telah diklaim bahwa pemasaran di era 

1990-an adalah komunikasi dan komunikasi adalah pemasaran, keduanya 

tidak terpisahkan (Shimp, 2003 : 4) 

Komunikasi pemasaran dapat membantu mempertemukan pembeli 

dan penjual bersama-sama dalam suatu hubungan pertukaran, 
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menciptakan arus informasi antara pembeli dan penjual yang membuat 

kegiatan pertukaran lebih efisien dan memungkinkan semua pihak untuk 

mencapai persetujuan pertukaran yang memuaskan. 

4. 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 sering disebut dengan bauran 

promosi (promotional mix, promotion blend atau communication mix) 

Menurut Stanton (Basu Swastha, 2002 : 238)  

Promotional mix adalah “kombinasi strategi yang paling baik dari 
variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang 
lain, yang semuanya dirancang untuk mencapai tujuan program 
penjualan”. 
 
Pada umumnya perusahaan bisnis mengembangkan bauran promosi 

tertentu sehingga bauran promosi yang ada dapat saling melengkapi. Jadi 

meskipun kegiatan promosi mempunyai fungsi yang sama, akan tetapi 

masing-masing promosi mempunyai kekhususan dan karakteristik 

tersendiri sehingga di dalam memilih jenis variabel promosi perusahaan 

harus memahami karakteristiknya. Variabel-variabel dalam bauran 

promosi ada empat, yaitu : 

 

a. Periklanan 

Pengertian periklanan adalah (Stanton, 1984 :186) : 

Periklanan terdiri dari semua kegiatan yang terlibat dalam 
penyajian suatu pesan yang non personal (tidak tertuju kepada 
seseorang tertentu), disuarakan (oral) atau visual, dan dibiayai 
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secara terbuka untuk suatu produk, jasa atau ide. Pesan ini 
dinamakan iklan dan disiarkan lewat satu atau lebih media dan 
dibiayai oleh sponsor yang diketahui oleh umum. 

 
Dari pengertian iklan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa 

periklanan adalah suatu proses atau urutan kegiatan-kegiatan untuk 

menyiapkan pesan dan menyampaikannya ke pasar target. Sedangkan 

iklan adalah pesan itu sendiri, yang disampaikan secara oral 

(disuarakan) dan atau secara visual (dapat dilihat). Adapun maksud 

dibiayai oleh sponsor yang diketahui oleh umum ialah perusahaan 

(pengiklan) mengeluarkan sejumlah uang kepada media yang memuat 

iklan dan iklan tersebut memuat identitas pengiklan sehingga 

masyarakat tahu siapa pengiklan tersebut. 

Fungsi periklanan antara lain memberikan informasi, membujuk 

atau mempengaruhi, menciptakan kesan, memuaskan keinginan dan 

juga sebagai alat komunikasi (Basu Swastha, 2002 : 246). 

Sifat-sifat periklanan menurut Kotler (1996 : 266), yaitu : 

1) Penampilan publik. 

Sifat publik iklan menghasilkan suatu pengesahan terhadap produk 

yang diiklankan dan juga memberi penawaran yang standar. 

 

 

2) Daya serap. 
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Iklan adalah media yang dapat meresap karena penjual bisa 

mengulang-ulang pesan mereka. Juga memungkinkan pembeli 

menerima dan membandingkan pesan dari berbagai saingan. 

3) Ungkapan perasaan yang diperjelas. 

Iklan mampu mendramatisasi suatu perusahaan beserta produknya 

melalui lukisan indah, bunyi dan warna. 

4) Tidak adanya hubungan tatap-muka. 

Iklan tidak memaksa, para audiens tidak merasa wajib 

memperhatikan atau memberi tanggapan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media 

periklanan yang akan digunakan, tujuan periklanan, sirkulasi media, 

keperluan berita, waktu dan alokasi dimana keputusan membeli 

dibuat, biaya advertensi, kerjasama dan bantuan promosi yang 

ditawarkan oleh media, karakteristik media dan kebaikan serta 

keburukan media (Basu Swastha, 2002 : 253). 

Keberhasilan sebuah iklan sangat tergantung pada daya tarik atau 

kemampuannya untuk menarik calon pembeli. 

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur 

efektivitas periklanan (Basu Swastha, 2002 : 258), yaitu : 

1) Inquiry test, yaitu tes yang dilakukan dengan meminta tanggapan 

atau keterangan-keterangan secara langsung kepada pendengar 

atau pembaca tentang barang-barang yang diadvertensikan. 
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2) Recognition test, yaitu tes yang dilakukan dengan memberikan 

gambar-gambar iklan kepada segolongan individu, tanpa 

menyebutkan merek atau nama perusahaannya. Baru kemudian 

mereka diminta untuk memberikan nama mereknya. 

3) Sales result test (tes yang dilihat dari hasil penjualan), yaitu tes 

yang dilakukan dengan membandingkan penjualan dari dua kota 

yang secara fisik dapat dikatakan sama, dimana yang satu 

menggunakan iklan sedangkan kota yang lain tidak 

menggunakannya. 

b. Personal selling 

Personal selling adalah presentasi lisan dalam suatu percakapan 

dengan satu calon pembeli atau lebih yang ditujukan untuk 

menciptakan penjualan. 

Menurut Nickels (Basu Swastha, 2002 : 260)  

Personal selling adalah interaksi antar individu, saling 
bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, 
menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran yang 
saling menguntungkan dengan pihak lain. 
 
Personal selling merupakan jembatan yang menghubungkan 

perusahaan dengan konsumen secara langsung. Mereka dapat 

menyediakan informasi tentang produk, menjelaskan kebijaksanaan 

perusahaan, dan bahkan merundingkan harga atau mendiagnosis 

masalah-masalah teknis jika produk tersebut tidak berfungsi dengan 

baik. 
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Ciri-ciri personal selling (Kotler, 1996 : 266) antara lain : 

1) Berhadapan langsung secara pribadi. 

Melibatkan suatu hubungan yang hidup, langsung dan interaktif 

antara dua orang atau lebih. Setiap pihak bisa melihat dari dekat 

kebutuhan dan ciri masing-masing, dan bisa segera melakukan 

penyesuaian. 

2) Keakraban. 

Memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, bermula 

dari sekedar hubungan penjualan ke suatu hubungan pribadi yang 

lebih mendalam. 

3) Tanggapan. 

Membuat pembeli merasa wajib mendengarkan pembicaraan 

penjual dan memberikan tanggapannya. 

Personal selling digunakan untuk berbagai macam tujuan seperti 

menimbulkan minat calon pembeli, menimbulkan preferensi terhadap 

merk tertentu, mengadakan transaksi jual beli. 

c. Publisitas 

Publisitas adalah 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. 

Definisi publisitas menurut Basu Swastha (2002 : 273) adalah 

“sejumlah informasi tentang seseorang, barang atau organisasi yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

21 
 
 

disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya 

atau tanpa pengawasan dari sponsor”. 

Menurut Kotler (1996 : 267), sifat-sifat publisitas adalah : 

1) Nilai kepercayaan tinggi. 

Artikel dan berita di media biasanya lebih otentik dan lebih 

dipercaya oleh pembaca daripada iklan. 

2) Dorongan keluar. 

Bisa menjangkau lebih banyak pihak yang menghindari wiraniaga 

atau iklan. Pesan yang sampai ke pembeli berupa berita, bukan 

suatu komunikasi penjualan langsung. 

3) Dramatisasi. 

Mempunyai potensi untuk mendramatisasi suatu perusahaan atau 

produk. 

Publisitas biasanya dilakukan dalam bentuk berita atau komentar 

editorial mengenai produk atau jasa dari perusahaan. Bentuk-bentuk 

ini dimuat dalam media cetak atau televisi secara gratis karena 

perwakilan media menganggap informasi tersebut penting dan layak 

disampaikan kepada masyarakat sehingga publisitas tidak dibiayai 

oleh perusahaan yang mendapatkan manfaatnya (Shimp, 2003 : 6) 

Publisitas merupakan bagian dari konsep yang lebih luas, yaitu 

hubungan masyarakat (public relation). 

Hubungan masyarakat merupakan usaha terencana oleh suatu 
organisasi untuk mempengaruhi sikap atau pendapat golongan 
terhadap badan usaha tersebut (Stanton, 1984 : 138). 
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Sasaran hubungan masyarakat adalah khalayak umum, misalnya 

pelanggan, instansi pemerintah atau penduduk yang berdiam dekat 

perusahaan yang berpromosi tersebut. 

d. Promosi penjualan 

Menurut Nickels dalam Basu Swastha (2002 : 279) 

mendefinisikan promosi penjualan sebagai berikut  

Promosi penjualan adalah kegiatan pemasaran selain personal 
selling, oeriklanan dan publisitas yang mendorong efektivitas 
pembelian konsumen dan pedagang dengan menggunakan alat-alat 
seperti peragaan, pameran, demonstrasi dan sebagainya. 

 
Promosi penjualan terdiri dari semua kegiatan pemasaran yang 

mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang 

cepat atau terjadinya pembelian dalam waktu yang singkat. Promosi 

penjualan diarahkan untuk perdagangan kepada pedagang besar dan 

pengecer serta diarahkan juga kepada konsumen. Promosi penjualan 

yang berorientasi perdagangan, memberikan berbagai jenis bonus 

untuk meningkatkan respon dari pedagang besar dan pengecer. 

Promosi penjualan yang berorientasi konsumen menggunakan kupon, 

contoh gratis, undian atau bisa juga dengan potongan harga (Shimp, 

2003 : 6) 

Metode promosi penjualan antara lain yaitu pemberian contoh 

barang, kupon/nota, hadiah, kupon berhadiah, undian, rabat dan 

peragaan (Basu Swastha, 2002 : 281). 
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Sifat-sifat promosi penjualan menurut Kotler (1996 : 267), yaitu : 

1) Kominikasi. 

Memberi informasi yang memperkenalkan pembeli pada suatu 

produk. 

2) Insentif. 

Memberikan beberapa konsesi, perangsang atau andil yang 

bernilai bagi pembeli. 

3) Undangan. 

Mencakup undangan khusus untuk segera terlibat dalam transaksi. 

 
F. Review Penelitian Terdahulu 

Seperti penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh saudara 

Zaenal Arifin, SE dengan judul “Analisis Pengaruh Strategi Distribusi Dan 

Promosi Terhadap Volume Penjualan Produk Pada PT. Sampurna 

Kuningan Juwana Pati Pada Tahun 2002”, dari kesimpulan hasil penelitian 

tersebut dapat dilihat bahwa pengujian tingkat signifikansi dengan 

menggunakan uji t secara individual pada analisis regresi linear menunjukkan 

bahwa nilai t hitung masing-masing variabel baik pada variabel saluran 

distribusi maupun variabel promosi menghasilkan nilai lebih besar dari nilai t 

tabel dengan taraf signifikansi kurang dari 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel X secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel Y artinya 

bahwa saluran distribusi mempunyai pengaruh nyata terhadap volume 

penjualan dan promosi juga mempunyai pengaruh nyata terhadap volume 

penjualan. Nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,979 menunjukkan bahwa 
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97,9 % volume penjualan dapat dijelaskan oleh variabel saluran distribusi dan 

promosi, sedangkan sisanya 2,1 % dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya. 

Kemudian dari hasil perhitungan analisis regresi linear berganda diperoleh 

persamaan sebagai berikut Y = 11.282.040 + 6,469 X1 + 19,731 X2. Ini 

menunjukkan bahwa dari kedua variabel independen yaitu variabel saluran 

distribusi dan variabel promosi, variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap volume penjualan adalah variabel promosi. Dapat dilihat dari nilai 

koefisien regresi parsial yang terjadi pada variabel biaya promosi yaitu 

sebesar 19,731, lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien regresi pada 

variabel saluran distribusi yang hanya mempunyai nilai 6,469. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Akira Arie Kuswara, 

SE yang mengambil judul analisis “Pengaruh Biaya Promosi Terhadap 

Volume Penjualan Pada PT. Bengawan Abadi Motor Surakarta Pada 

Tahun 2002”, menunjukkan bahwa dari hasil analisis regresi linear berganda 

variabel lag menghasilkan persamaan  

Yt = -240.918.211,6 + 1.391,107 Xt-1 + 224,625 X2t-1 + 162,03 X3t-1 

Persamaan regresi tersebut mempunyai konstanta sebesar –240.918.211,6 

artinya apabila ketiga variabel promosi yaitu periklanan, promosi penjualan 

dan personal selling sama dengan nol maka akan terjadi penurunan penjualan 

sebesar 240.918.211,6 karena konstanta bernilai negatif dan dari koefisien 

regresi setiap tambahan komponen biaya untuk masing-masing variabel 

promosi mempunyai pengaruh terhadap kenaikan tambahan volume 

penjualan. Kemudian berdasarkan uji t, dapat diketahui bahwa ketiga variabel 
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independen yaitu periklanan, promosi penjualan dan personal selling 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan dan variabel 

personal selling mempunyai pengaruh yang paling besar. Dan berdasarkan uji 

F, variabel independen (periklanan, promosi penjualan dan personal selling) 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (volume 

penjualan). 

 
G. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada penelitian ini secara sistematis dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GAMBAR II.1 

 KERANGKA PEMIKIRAN 

Keterangan : 

Salah satu strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan adalah 

bauran promosi . Tujuannya adalah untuk meningkatkan volume penjualan. 

Bauran promosi yang digunakan oleh CV. Mutiara Solo adalah periklanan, 

Bauran Promosi 

Periklanan 

Personal Selling 

Promosi Penjualan 

Pasar Target 

Volume 
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personal selling dan promosi penjualan yang ditujukan kepada pasar target, 

yang bertujuan untuk memberitahukan, membujuk dan meningkatkan pasar 

target tersebut. Dimana semua itu mempengaruhi perilaku konsumen agar 

konsumen melakukan pembelian buku yang diproduksi oleh CV. Mutiara 

Solo. Bauran promosi yang akan dianalisis adalah periklanan, personal selling 

dan promosi penjualan. 

Untuk mengetahui pengaruh kegiatan promosi tersebut terhadap volume 

penjualan, maka dilakukan dengan analisis statistik. Dan dari hasil analisis 

tersebut dapat diketahui kontribusi dari masing-masing kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh CV. Mutiara Solo, sehingga efektivitas kegiatan promosi 

tersebut dapat dicapai. 

 
H. Hipotesis 

Berdasarkan hasil penelitian awal dan analisis sementara, dapat 

dikemukakan hipotesis bahwa diduga : 

1. Terdapat pengaruh biaya periklanan, personal selling dan promosi 

penjualan secara  bersama-sama terhadap volume penjualan. 

2. Terdapat pengaruh biaya periklanan, personal selling dan promosi 

penjualan secara parsial  terhadap volume penjualan. 

3. Strategi promosi yang paling berpengaruh terhadap volume penjualan 

adalah personal selling.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Desain Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan suatu studi kasus yang merupakan 

salah satu jenis penelitian yang mendasarkan pada suatu kejadian atau suatu 

tempat tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dengan disertai beberapa 

pembatasan. 

 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kegiatan promosi perusahaan yang terdiri 

dari periklanan, personal selling dan promosi penjualan serta pengaruh masing-

masing kegiatan promosi tersebut terhadap peningkatan volume penjualan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah CV. Mutiara Solo 

yang berlokasi di Jln. Parangcantel No.19, Laweyan, Surakarta. 

 

C. Pengukuran Variabel 

4. Variabel penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini terdiri atas : 

a. Variable independen yaitu biaya periklanan, personal selling dan 

promosi penjualan. 

b. Variabel dependen yaitu volume penjualan. 
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5. Definisi operasional 

a. Volume Penjualan 

Volume penjualan dalam hal ini adalah hasil penjualan buku. 

Pengukurannya dalam satuan rupiah. Data yang diperlukan yaitu 

volume penjualan per semester selama tahun 1998 sampai dengan 

2002. 

b. Periklanan  

Kegiatan periklanan dalam hal ini adalah dengan mencetak dan 

membagikan brosur-brosur serta katalog kepada konsumen serta 

pembuatan dan pemasangan spanduk dan baliho. Pengukurannya 

adalah dalam rupiah. Data yang diperlukan adalah biaya yang 

dikeluarkan CV. Mutiara Solo untuk kegiatan periklanan per semester 

selama tahun 1998 sampai dengan 2002. 

c. Personal selling 

Personal selling adalah penjualan secara langsung kepada konsumen. 

Dalam hal ini CV. Mutiara Solo bekerja sama dengan para agen di 

daerah. Para agen ini memegang peranan penting di lapangan untuk 

menghubungkan sekolah-sekolah dan menawarkan secara langsung 

buku-buku yang diproduksi oleh CV. Mutiara Solo. Pengukurannya 

adalah dalam rupiah. Data yang diperlukan adalah biaya yang 
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dikeluarkan oleh CV. Mutiara Solo untuk kegiatan personal selling 

per semester selama tahun 1998 sampai dengan 2002. 

 

d. Promosi penjualan 

Promosi penjualan yang dilakukan oleh CV. Mutiara Solo meliputi 

pemberian undian berhadiah kepada para pelanggan, keikutsertaan 

pada pameran buku, pemberian cindera mata kepada para pelanggan 

berupa T-Shirt, jam dinding, kalender, topi dan lain-lain. 

Pengukurannya dalam rupiah. Data yang diperlukan yaitu biaya yang 

dikeluarkan oleh CV. Mutiara Solo untuk kegiatan promosi penjualan 

per semester selama tahun 1998 sampai dengan 2002. 

 
D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu : 

1. Data primer 

Data yang dikumpulkan secara langsung dari obyek penelitian yaitu 

mencari data dengan mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan 

dan karyawan perusahaan khususnya bagian pemasaran. 

Dengan menggunakan data primer, peneliti dapat mengumpulkan 

secara teliti informasi-informasi yang diiginkan. Data tersebut meliputi : 

a. Gambaran umum perusahaan CV. Mutiara Solo yang meliputi sejarah 

berdiri dan perkembangannya. 

b. Struktur organisasi CV. Mutiara Solo yang meliputi bagan atau skema 

organisasi serta uraian masing-masing jabatan. 
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c. Data volume penjualan CV. Mutiara Solo tahun 1998 – 2002 

d. Data biaya periklanan CV. Mutiara Solo tahun 1998 – 2002 

e. Data biaya personal selling CV. Mutiara Solo tahun 1998 – 2002 

f. Data biaya promosi penjualan CV. Mutiara Solo tahun 1998 – 2002 

2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang didapat  dan disimpan oleh orang lain 

yang biasanya merupakan data masa lalu atau historikal. Data sekunder 

tersebut meliputi data-data kepustakaan seperti buku-buku referensi dalam 

penelitian, artikel-artikel dan majalah yang berkaitan dengan kegiatan 

promosi serta literatur-literatur yang berhubungan dengan kegiatan 

promosi. 

 
E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, 

penulis dalam melaksanakan penelitian menggunakan 3 metode pengumpulan 

data, yaitu : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan 

tanya jawab secara langsung kepada pihak yang mempunyai wewenang di 

dalam perusahaan, untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh 

tentang kegiatan promosi yang dilakukan. 

2. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap permasalahan yang 
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sedang diteliti. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas sehari-

hari dalam perusahaan. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari 

dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang memuat data tentang 

masalah yang diteliti yang dimiliki oleh perusahaan. 

 
F. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut : 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Di dalam menganalisis data yang diperoleh dan guna membuktikan 

hipotesis, maka digunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan 

model fungsi regresi linear berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Persamaan dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut : 

 Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Keterangan : Y : Variabel dependen (volume penjualan) 

 a : Konstanta 

 bi : Koefisien regresi 

 Xi : Variabel independen 

 X1 : Promosi dengan menggunakan jenis periklanan 
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 X2 : Promosi dengan menggunakan jenis personal 

selling  

 X3 : Promosi dengan menggunakan jenis promosi 

penjualan 

Agar persamaan tersebut tidak menyesatkan di dalam pengambilan 

keputusan, maka dilakukan pengujian  statistik  yang meliputi  uji F dan 

uji t. 

a. Pengujian koefisien regresi secar bersama-sama (Uji F) 

Untuk menguji apakah hubungan antara variabel independen secara 

keseluruhan  mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Adapun langkah-langkah pengujiannya : 

1) Formulasi hipotesis 

H0: b = 0,  artinya kegiatan promosi secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh terhadap volume penjualan. 

H1: b > 0,  artinya kegiatan promosi secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap volume penjualan. 

2) Level of significance (α) = 0,05 

3) Mencari F hitung 

 R2 / (k - 1) 
F hitung = 

  (1 – R2) / (n - k) 

dimana : R2 : koefisien determinasi 

  k : banyaknya variabel 

  n : banyaknya sampel 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

33 
 
 

 

 

 

 

4) Gambar tes signifikan 
 
 

     Daerah tolak 
 Daerah terima  

  

 F (α ; n - k-1)  

 GAMBAR III.1 

KURVA DAERAH PENERIMAAN DAN PENOLAKAN Ho UJI F  

5) Kriteria pengujian  

H0 diterima apabila F hitung < F (α ; n – k-1)  

H0 ditolak apabila F hitung > F (α ; n – k-1)  

b. Pengujian koefisien regresi secara parsial (Uji t) 

Untuk menguji apakah hubungan antara masing-masing variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam uji t adalah sebagai 

berikut : 

1) Formulasi hipotesis 

H0 : b = 0, artinya Xi tidak mempunyai pengaruh terhadap Y 

H1 : b = 0, artinya Xi mempunyai pengaruh terhadap Y 

2) Penentuan level of significance (α) = 0,05 

3) Rumus perhitungan t hitung 
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 bi 
t hitung = 
 Sbi 

Dimana : bi : koefisien masing-masing variabel 

 Sbi : standar error koefisien regresi berganda 

4) Gambar tes signifikan 

 

 Daerah  Daerah 
 Tolak Tolak 
 Daerah Terima 

 (-t α /2 ; n – k-1) (t α/2 ; n – k-1) 

 GAMBAR III.2 

KURVA DAERAH PENERIMAAN DAN PENOLAKAN Ho UJI t 
 
5) Kriteria pengujian 

H0 diterima apabila  -t α /2 ; n – k-1 < t hitung < t α /2 ; n – k-1 

H0 ditolak apabila  t hitung > t  tabel atau t hitung < - t  tabel  

2. Uji koefisien determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi adalah suatu uji statistik yang menentukan 

besarnya variasi atau perbedaan Y yang benar-benar dipengaruhi oleh X, 

sedangkan prosentase sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar X. 

Y adalah volume penjualan yang dipengaruhi oleh variabel-variabel 

bauran promosi seperti periklanan, personal selling dan promosi 

penjualan. 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui proporsi 

variasi dalam volume penjualan yang dapat dipengaruhi oleh variabel 

biaya periklanan, biaya personal selling dan biaya promosi penjualan 
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secara bersama-sama. Bila koefisien determinasi semakin mendekati 1, 

maka variabel independen semakin mempunyai pengaruh yang kuat, 

dimana 0 < R2 <1. Nilai koefisien determinasi yang baik adalah yang 

mendekati nilai 1. 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

G. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Sejarah Perkembangan Perusahaan 

CV. Mutiara Solo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang penerbitan dan percetakan. CV. Mutiara Solo terletak di Jln. 

Parangcantel No.19 Mangkuyudan Laweyan Surakarta, dengan area tanah 

seluas 900 m2 yang terdiri dari tiga bangunan utama yaitu bangunan 

bagian kantor, bagian pabrik dan bagian gudang. 

Perusahaan ini pertama kali didirikan oleh Muhammad Shodiq pada 

tanggal 19 Juli 1969. Beliau menjalankan usahanya sampai dengan tahun 

1990. Oleh karena CV. Mutiara Solo merupakan perusahaan keluarga, 

maka sejak tahun 1990 sampai sekarang kegiatan usahanya dipimpin oleh 

putera-puteranya. Pada tahun 1990 sampai tahun 1998, CV. Mutiara Solo 

dipimpin oleh putera pertamanya yaitu Mudriq Al-Hanan. Kemudian 

tahun 1998 sampai tahun 2000 CV. Mutiara Solo dikepalai oleh Zam-Zam 

Al-Basiq dan selanjutnya mulai tahun 2000 sampai sekarang jabatan 
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direktur dipegang oleh puteranya yang lain yaitu Taufiq Husein 

Remington, M.Sc. 

Pada awal berdirinya, CV. Mutiara Solo boleh dikatakan belum besar. 

Hal ini terlihat dari jumlah karyawan yang bekerja pada perusahaan 

tersebut hanya berjumlah 15 orang dan omset penjualan perusahaan yang 

masih sedikit. Karena keterbatasan modal, peralatan dan karyawan yang 

tersedia, maka perusahaan tidak mampu melayani pesanan dalam jumlah 

besar sehingga kesempatan untuk memperoleh laba yang lebih besar tidak 

dapat terealisasi. 

Setelah beberapa tahun kemudian, pemilik perusahaan mencoba untuk 

lebih mengembangkan usahanya. Beliau mulai menggunakan jasa 

perbankan. Dengan bantuan modal pinjaman dari bank, perusahaan dapat 

membeli beberapa mesin dan peralatan untuk percetakan yang lebih 

modern serta membangun ruangan khusus untuk kegiatan produksi. 

Perkembangan usaha CV. Mutiara Solo semakin meningkat, hal ini telihat 

dari peralatan dan mesin-mesin yang semakin lengkap dan modern, 

jumlah tenaga kerja yang semakin bertambah banyak dan sekarang 

berjumlah 100 orang serta volume penjualan yang semakin meningkat. 

Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat dengan sesama 

perusahaan penerbitan dan percetakan serta untuk menggalang persatuan 

antar perusahaan sejenis, maka pada tahun 1985 CV. Mutiara Solo 

mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi perusahaan penerbitan 

seluruh Indonesia yang bernama Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) yang 
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berkantor pusat di Jakarta. Dengan menjadi anggota IKAPI akan terbuka 

kesempatan bagi CV. Mutiara Solo untuk bekerja sama dengan 

perusahaan yang sejenis dalam usahanya. 

2. Tujuan Perusahaan 

Pada awal pendiriannya CV. Mutiara Solo mempunyai beberapa 

tujuan perusahaan antara lain sebagai berikut : 

a. Mencari laba dengan melakukan usaha di bidang penerbitan dan 

percetakan buku-buku Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk para siswa 

yang dapat menambah kecerdasan masyarakat.  

b. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam mengatasi 

pengangguran sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. 

c. Ikut serta dalam membangun bangsa dan negara, khususnya dalam 

meningkatkan kecerdasan bangsa. 

3. Struktur Organisasi Perusahaan 

Pembagian tugas dalam organisasi haruslah diatur sedemikian rupa 

sehingga dapat menopang tercapainya tujuan bersama. Bentuk dari adanya 

pembagian tugas tersebut dapat digambarkan ke dalam suatu struktur 

organisasi atau bagan organisasi. Struktur organisasi perusahaan 

merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi 

yang ada dalam suatu organisasi serta wewenang dan tanggung jawab 

setiap anggota organisasi yang menjalankan tugasnya masing-masing 

dengan tujuan untuk menghubungkan antara satu divisi dengan divisi yang 

lain serta hubungan faktor-faktor fisik dan personel dalam rangka 
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mencapai tujuan bersama. Dengan adanya bagan organisasi maka 

pimpinan dan bawahan dapat mengetahui tugas-tugas apa yang harus 

dilakukan dan apabila terdapat suatu masalah maka mereka akan dapat 

mengetahui ke bagian mana mereka harus menghubungi. 

Berdasarkan pola hubungan yang ada serta lalu lintas wewenang dan 

tanggung jawab yang terjadi, bentuk organisasi pada CV. Mutiara Solo 

adalah struktur organisasi garis. Aliran kekuasaan dan tanggung jawab 

bercabang pada semua tingkatan manajemen dan kekuasaan tertinggi 

terletak pada direktur dan dalam menjalankan tugasnya direktur dibantu 

oleh beberapa kepala divisi. Secara sistematis struktur organisasi CV. 

Mutiara Solo dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Dari gambar struktur organisasi tersebut dapat diuraikan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing bagian, yaitu : 

a. Direktur 

Fungsi utama direktur adalah memimpin perusahaan dan bertanggung 

jawab atas jalannya perusahaan, maju atau mundurnya perusahaan 

demi mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Direktur membagi organisasinya menjadi beberapa divisi. 

Tugas dan wewenang direktur antara lain : 

1) Merencanakan kegiatan perusahaan. 

2) Menentukan arah kebijaksanaan perusahaan baik ke dalam 

maupun ke luar. 

3) Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari masing-

masing divisi. 

4) Mewakili perusahaan ke luar dalam suatu urusan. 

5) Mengambil keputusan atas permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan. 

6) Menggunakan semua fasilitas dalam perusahaan untuk jalannya 

perusahaan. 

7) Memberi persertujuan penerbitan suatu naskah. 

b. Sekretaris 

Sekretaris berfungsi untuk menjadi ujung tombak perusahaan yang 

berhubungan dengan masyarakat baik secara formal maupun informal. 

Tugas dan wewenang sekretaris yaitu : 
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1) Menjalankan semua aktivitas sekretariat direksi. 

2) Menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan mitra 

perusahaan. 

c. Kepala Divisi Administrasi dan Keuangan 

Kepala divisi administrasi dan keuangan mengkoordinasi beberapa 

kepala bagian, yaitu : 

1) Kepala Bagian Personalia dan Umum. 

Dalam menjalankan tugasnya kepala bagian personalia dibantu 

oleh dua orang kepala sie, yaitu : 

a) Kepala Sie Keamanan dan Rumah Tangga 

b) Kepala Sie Personalia 

2) Kepala Bagian Keuangan 

Dalam menjalankan tugasnya kepala bagian keuangan dibantu 

oleh seorang kasir. 

3) Kepala Bagian Administrasi 

Fungsi utama kepala divisi administrasi dan keuangan adalah 

bertanggung jawab mengenai kegiatan administrasi perusahaan, 

keuangan dan rumah tangga perusahaan. Tugas dan wewenang kepala 

divisi administrasi dan keuangan antara lain sebagai berikut : 

(1) Mengkoordinir bagian yang ada di bawahnya menurut prosedur 

yang telah ditentukan. 
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(2) Membantu direktur dalam membuat kebijaksanaan finansial 

perusahaan serta melaksanakan administrasi dan keuangan 

perusahaan. 

(3) Menentukan kebijaksanaan ketenagakerjaan dan mengawasi 

implementasinya. 

d. Kepala Divisi Produksi 

Kepala divisi produksi mengkoordinir dua orang kepala bagian, yaitu : 

1) Kepala Bagian Percetakan. 

Kepala bagian percetakan ini membawahi beberapa kepala sie, 

yaitu : 

a) Kepala Sie Type Setting 

b) Kepala Sie Plate Making 

c) Kepala Sie Cetak 

d) Kepala Sie Penjilidan 

2) Kepala Bagian Tehnik dan Permesinan 

Kepala bagian tehnik dan permesinan dibantu oleh dua orang 

kepala sie, yaitu : 

a) Kepala Sie Pengawasan dan Pemeliharaan Tehnik. 

b) Kepala Sie Pengawasan Gudang Bahan Mentah 

Fungsi utama kepala divisi produksi adalah bertanggung jawab atas 

kegiatan dan arus proses produksi perusahaan agar dapat berjalan 

seefisien mungkin untuk mencapai target yang telah ditentukan. Tugas 

dan wewenang kepala divisi produksi : 
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(1) Menjalankan dan menjabarkan program cetak buku dari kepala 

divisi pemasaran ke dalam program cetak yang lebih terperinci, 

baik program bulanan, semesteran atau tahunan dengan 

memfokuskan pada ketepatan waktu dan kelancaran sirkulasi 

proses produksi. 

(2) Membuat usulan dan laporan atas kebutuhan bahan produksi 

sesuai dengan order kerja dan rencana produksi kepada direktur. 

(3) Mengkoordinasi, memantau dan mengevaluasi tugas-tugas pada 

masing-masing bagian yang ada di bawahnya agar dapat bekerja 

dengan produktivitas yang tinggi. 

(4) Mengadakan pengawasan dan penilaian karyawan di lingkungan 

produksi serta melaporkannya kepada direktur. 

e. Kepala Divisi Pemasaran 

Kepala divisi pemasaran membawahi seorang kepala bagian yaitu 

kepala bagian pemasaran. Dalam menjalankan tugasnya, kepala divisi 

pemasaran dibantu oleh tiga orang kepala sie yaitu : 

1) Kepala Sie Penyiapan dan Pengiriman Barang 

2) Kepala Sie Gudang Barang Jadi 

3) Kepala Sie Penyalur. 

Fungsi utama kepala divisi pemasaran adalah bertanggung jawab atas 

pemasaran produk yang telah dihasilkan perusahan. Tugas dan 

wewenang kepala divisi pemasaran : 
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a) Membuat kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pemasaran 

yang akan dilakukan oleh perusahaan. 

b) Melakukan analisis dan evaluasi atas kebijakan yang telah, sedang 

dan akan dijalankan. 

4. Aspek Produksi Perusahaan. 

Jenis produk yang dihasilkan oleh CV. Mutiara Solo adalah Lembar 

Kerja Siswa (LKS) untuk pelajar Taman Kanak-kanak sampai dengan 

Sekolah Menegah Pertama (SMP). 

Proses produksi adalah suatu rangkaian proses yang berurutan dan 

merupakan satu rangkaian dari proses pengolahan bahan mentah menjadi 

barang jadi sesuai dengan hasil yang telah dirancang. Proses produksi 

yang berjalan lancar dan baik merupakan suatu hal yang diharapkan oleh 

seluruh perusahaan. Untuk itu proses produksi harus terus menerus dijaga 

supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar, yaitu dengan cara : 

a. Pengadaan dan Penggunaan Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1) Kertas 

Kertas biasanya berbentuk roll dan lembaran yang digunakan 

sebagai bahan utama dalam proses cetak berjenis antara lain kertas 

Ivory (untuk proses cetak cover), CD/buram dan HVS (untuk 

proses cetak isi). 

2) Plastik 
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Plastik yang digunakan untuk proses pengepakan (packing) dan 

editing. Plastik ini  berjenis plastik agfa, kodaktris, dan astralon. 

 

 

 

3) Alumunium Plate 

Alumunium plate digunakan sebagai dasar untuk memindahkan 

naskah dari mountage film ke plate sebagai bahan penolong dalam 

proses cetak. 

4) Tinta 

Tinta yang digunakan adalah fine colour ink yang dipesan khusus 

sesuai standar perusahaan. 

5) Bahan-bahan pendukung seperti cat, lem kawat, vernis, goom, 

alkohol, bensin, kawul, gerjen, kain, solar, air dan sikat. 

b. Proses Produksi 

1) Proses Editing 

Proses ini diawali dengan penyusunan naskah yang disusun oleh 

tim naskah perusahaan sesuai dengan jadwal dan rencana produksi 

yang disetujui pada rapat pimpinan. Naskah yang disusun pihak 

luar tim naskah perusahaan akan diedit lagi oleh tim naskah 

perusahaan. Kemudian akan dikirim ke bagian divisi produksi. 

Naskah yang telah masuk akan diteliti oleh tim naskah dan materi 

meliputi isi dari materi yang disesuaikan dengan kurikulum, ejaan 
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dan aturan yang berlaku. Setelah memenuhi syarat maka naskah 

akan dikirim ke bagian editor dimana naskah yang telah diteliti 

oleh tim materi akan dilakukan pengeditan oleh tim editor. Untuk 

proses pengeditan dilakukan dua tahap yaitu pengeditan bahasa 

dan pengeditan materi. Pengeditan bahasa dilakukan untuk 

mengkoreksi pemakaian bahasa dan kalimat yang disesuaikan 

dengan tata bahasa yang berlaku. Untuk pengeditan materi 

dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer dan 

menggunakan software freehand dan Quart H Press serta scantext. 

Setelah naskah diedit kemudian dilakukan proses perwajahan yang 

meliputi setting, format, film dan gambar. Untuk desain gambar 

digunakan printer Arcusplus. Setelah proses setting selesai maka 

layout naskah disusun menurut ukuran buku yang akan dicetak 

dan diperiksa lagi apabila ada kesalahan, kemudian naskah masuk 

ke bagian repro untuk dicetak ke dalam film. 

2) Mountage Film 

 Mountage film adalah proses pengaturan tata letak lembaran 

naskah yang terbuat dari bahan film, plastik agfa dan kodaktris. 

Proses ini dilakukan setelah proses perwajahan, naskah yang telah 

direpro ke film. Plastik agfa dan kodaktris ditata untuk menjadi 

lipatan buku dan diatur margin atau batas dari ukuran buku yang 

akan dicetak nanti. Media yang digunakan adalah plastik astralon. 

Proses mountage film ini terbagi atas dua jenis yaitu mountage film 
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satu unit yang digunakan untuk mencetak 16 lembar, mountage 

film tiga unit yang digunakan untuk mencetak 48 lembar. 

Keseluruhan waktu yang ada pada proses mountage film ini antara 

20 sampai dengan 60 menit. Proses ini dimulai dengan membuat 

mal untuk mengurutkan halaman pada selembar plastik, kemudian 

naskah yang berupa film ditempelkan pada plastik tersebut. 

Setelah itu diedit urutan halamannya dan diteliti apabila ada 

kekurangan, kemudian dikirim ke bagian plate making. 

3) Plate Making 

Plate making adalah merupakan proses pemindahan naskah dari 

mountage film ke bentuk plate dengan cara penyinaran dengan 

kekuatan cahaya sinar lampu halogen 3000 watt dalam suatu alat. 

Proses penyinaran yang terjadi merupakan suatu proses yang 

memiliki fungsi agar tulisan dari mountage film dapat tembus ke 

plate yang tersinari, kemudian plate dimasukkan ke dalam mesin 

roll lunak dan dicuci dengan developer negatif untuk plate negatif 

dan developer positif untuk plate positif, sehingga plate berubah 

warna tulisan dari hitam atau putih menjadi warna primer seperti 

merah, biru atau hijau. Di samping itu juga digunakan goom untuk 

plate seng dan eching untuk paper plate, gunanya untuk melapisi 

dan memperkuat lapisan hasil penyinaran serta mencegah agar 

jangan sampai terjadi gesekan pada plate. Apabila pada plate 

terdapat kesalahan sebelum plate digunakan dalam proses cetak 
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maka digunakan alat untuk menghapus kesalahan tersebut yaitu 

alat korektor positif atau korektor negatif. Dalam sehari plate 

making yang dapat digunakan adalah sebanyak antara 10 sampai 

dengan 40 buah dengan masa proses pembuatan plate making 

sekitar kurang lebih 5 menit sampai dengan 15 menit, jika ada 

order cetak tambahan untuk cetakan sebelumnya maka digunakan 

plate yang lama. 

4) Proses Cetak (Offset) 

Pada proses cetak ini dimulai dari proses set up mesin untuk 

memanaskan mesin dan untuk mempersiapkan alat-alat sebelum 

mulai mencetak. Plate dari bagian plate making yang telah siap 

dipasang pada mesin dan juga menyiapkan air, kertas dan tinta 

maka mesin mulai beroperasi dan proses cetak dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu cetak isi dan cetak cover. Cetak isi 

disesuaikan dengan jumlah lembaran yang akan dicetak. Untuk 

mencetak 16 sampai dengan 32 lembar digunakan mesin cetak dua 

unit solna cilculator, untuk mencetak 48 lembar digunakan mesin 

cetak tiga unit solna distributor. Pada cetak cover dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu cetak warna dan cetak tidak warna yang 

menggunakan mesin cetak Rolland 100, Rolland record dan solna 

automatic 164. Waktu set up yang ada sekitar 20 sampai dengan 

60 menit. Pada proses ini juga dilakukan proses pengendalian 
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kualitas hasil cetakan dengan mengambil sampel hasil produksi 

untuk dilihat apakah ada cacat produksi atau tidak. 

5) Proses Finishing 

Pada proses finishing merupakan proses selanjutnya setelah proses 

cetak selesai dan melalui tahapan–tahapan lebih lanjut untuk 

menjadi produk jadi yang mempunyai kualitas untuk siap dilempar 

ke pasar, meliputi : 

1) Bending 

Proses bending adalah proses penggabungan cetak isi dan 

cetak cover hingga menjadi buku setengah jadi. Proses ini 

dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia. 

2) Proses jahit atau proses lem punggung 

Proses ini terdiri atas proses stapples dan proses pengeleman. 

Setelah melalui proses bending maka buku setengah jadi 

masuk ke proses jahit untuk memperkuat penggabungan antara 

isi dan cover. Untuk pengeleman digunakan mesin lem yaitu 

mesin TSK dan untuk stapples digunakan bahan kawat dengan 

menggunakan mesin jahit yang dapat menghasilkan 7.000 

buku/jam. 

3) Proses pemotongan 

Proses ini dilakukan setelah proses jahit selesai dengan 

menggunakan mesin potong. Untuk mesin potong ini 
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terintegrasi menjadi satu dengan mesin jahit kawat yaitu mesin 

muller martini prima. 

4) Proses pengepakan 

Pengepakan barang jadi menggunakan mesin pengepakan 

sehingga dapat mempercepat proses pengepakan. 

 

5. Aspek Pemasaran 

Aspek sasaran yang dituju oleh CV. Mutiara Solo adalah para pelajar 

mulai dari tingkat Taman Kanak-kanan (TK) sampai dengan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat. Untuk dapat bersaing 

dengan perusahaan yang sejenis dan merebut pasar sasaran yang dituju 

CV. Mutiara Solo menerapkan kebijakan pemasaran yang saling terkait 

satu dengan yang lain. 

a. Kebijakan Produk 

CV. Mutiara Solo sebagai perusahaan penerbitan dan percetakan 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya 

dengan menerbitkan buku-buku yang bermutu, enak dibaca dan 

terjangkau, sebagai wujud kepedulian terhadap pentingnya pendidikan 

di Indonesia. Adapun produk terbitan CV. Mutiara Solo meliputi 

Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk siswa TK, SD dan SMP. Adapun 

produk CV. Mutiara Solo adalah sebagai berikut : 

a. Taman Kanak-kanak 
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CITA (Cinta Anak Indonesia) merupakan produk LKS unggulan 

CV. Mutiara Solo untuk siswa Taman Kanak-kanak yang terbit 

setiap bulan. Materi yang terkandung di dalamnya atas persetujuan 

IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia). Metode 

penyajian CITA dibuat sederhana sehingga mudah dipelajari dan 

dipahami oleh siswa TK. 

 

b. Sekolah Dasar 

Produk LKS unggulan untuk Sekolah Dasar adalah SIGAP (Siswa 

Menggapai Prestasi). Produk ini berisi ringkasan materi dan soal-

soal latihan. SIGAP yang terdiri dari enam kelas dan dilengkapi 

dengan rencana program evaluasi. 

c. Sekolah Menengah Pertama 

Bagi siswa Sekolah Menengah Pertama CV. Mutiara Solo 

menyediakan produk LKS unggulan yaitu Maximum (Memacu 

Prestasi Siswa secara Maksimal). 

CV. Mutiara Solo berusaha meluncurkan produk-produk yang 

diiginkan oleh para konsumennya dengan menerapkan quality control 

yang cukup ketat sehingga kualitas produk yang dipasarkan dapat 

memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Dalam melakukan kegiatan quality control CV. Mutiara Solo 

membaginya dalam empat tahap, yaitu : 

a) Editor 
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Sebagai langkah awal bagian editor melakukan pemantauan 

terhadap desain dan layout produk  yang dibuat. 

b) Produksi 

Langkah yang selanjutnya adalah melakukan pengawasan kegiatan 

produksi yang dimulai dengan pengawasan terhadap pemilihan 

bahan baku sampai dengan pengawasan terhadap hasil cetakan 

yang dibuat. 

c) Bending 

Pada tahap bending (penjilidan) dilakukan pengawasan dalam hal 

pengerjaan penjilidan dan pengecekan terhadap kesesuaian buku, 

misalnya kesesuaian antara cover dan isi buku. 

d) Gudang Barang Jadi 

Sebagai langkah akhir, sebelum buku dipasarkan dilakukan seleksi 

terhadap kelayakan fisik produk agar buku yang hendak 

dipasarkan benar-benar dalam keadaan sempurna dan layak 

digunakan oleh konsumen. 

b. Kebijakan Harga 

Konsumen pada umumnya sangat peka harga, sehingga perusahaan 

harus cermat dalam menetapkan harga yang tepat, sehingga dapat 

memberikan keuntungan paling baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. CV. Mutiara Solo menerapkan strategi mark up 

pricing dalam melakukan penetapan harga, yaitu dengan cara 

menghitung total biaya yang dikeluarkan dan kemudian 
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menambahkannya dengan mark up standar sebagai laba. CV. Mutiara 

Solo menetapkan margin laba sebesar 30%-40%. Berikut ini penulis 

sajikan data harga jual per produk dan volume penjualan dari tiga 

macam produk inti yang diproduksi oleh CV. Mutiara Solo mulai 

tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. 

 
 
 
 

TABEL IV.1 
HARGA JUAL PER PRODUK CV. MUTIARA SOLO 

TAHUN 1998 – 2002 

CITA SIGAP MAXIMUM Tahun 
Harga (Rp) Harga (Rp) Harga (Rp) 

1998 1.000 1.100 1.400 
1999 1.000 1.200 1.500 
2000 1.050 1.200 1.700 
2001 1.100 1.500 1.800 
2002 1.200 1.600 2.000 

Sumber : Kabag. Pemasaran CV. Mutiara Solo 

TABEL IV.2 
VOLUME PENJUALAN CV. MUTIARA SOLO 

TAHUN 1998 - 2002 

Tahun Semester Volume Penjualan (Rp) 

1998 I 

II 

634.800.000 

737.000.000 

1999 I 

II 

666.800.000 

750.000.000 

2000 I 

II 

450.100.000 

510.200.000 

2001 I 

II 

439.800.000 

540.000.000 

2002 I 534.100.000 
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II 556.100.000 

Sumber : Kabag. Pemasaran CV. Mutiara Solo 

c. Kebijakan Disribusi 

Pemilihan saluran distribusi yang tepat sangat membantu kelancaran 

penjualan produk, meningkatkan efisiensi tugas departemen penjualan 

serta dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung. CV. Mutiara 

Solo menetapkan saluran distribusi satu tingkat dalam melakukan 

pemasaran produknya, dimana kegiatan distribusi barang dari 

produsen kepada konsumen akhir diwakili oleh sebuah agen sesuai 

wilayah kerja masing-masing.  

 

 

 

 

 

GAMBAR IV.2 

BAGAN SALURAN DISTRIBUSI CV. MUTIARA SOLO 

Sumber : Kabag Pemasaran CV. Mutiara Solo 

 
Dalam melakukan kegiatan distribusi, perusahaan menggunakan jenis 

perantara agen untuk mewakili perusahaan dalam mengalirkan produk 

yang dibuat kepada konsumen akhir dengan kesepakatan. Pemberian 

margin keuntungan sebesar 40% dari harga bruto yang ditetapkan 

perusahaan. Daerah distribusi yang dilayani oleh agen meliputi daerah 

: Solo, Purwodadi, Cepu, Malang Yogyakarta, Boyolali, Semarang, 

Agen Wilayah 

Agen Wilayah 

Agen Wilayah 

Konsume

Produs Konsume

Konsume
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Tegal, Magelang, Klaten, Medan, Lampung dan Palembang. CV. 

Mutiara Solo mengembangkan sistem saluran pemasaran horizontal 

dalam mendistribusikan produknya, dimana perusahaan dan agen 

menggabungkan sumber daya atau program untuk memanfaatkan 

munculnya peluang pemasaran. CV. Mutiara Solo memproduksi dan 

mempromosikan buku-buku hasil produksinya, sementara para agen 

menggunakan keahliannya untuk menjual dan mendistribusikan buku-

buku tersebut kepada konsumen akhir yaitu para siswa sekolah. 

d. Kebijakan Promosi 

Pada umumnya perusahaan bisnis mengembangkan bauran promosi 

tertentu sehingga bauran promosi yang ada dapat saling melengkapi. 

Jadi meskipun kegiatan promosi mempunyai kekhususan dan 

karakteristik tersendiri, kegiatan promosi yang dilakukan oleh CV. 

Mutiara Solo meliputi tiga macam, yaitu periklanan, personal selling, 

dan promosi penjualan. 

a. Periklanan 

CV. Mutiara Solo melakukan kegiatan periklanan dengan 

mencetak dan membagikan brosur-brosur kepada konsumen. 

Dalam brosur ini dijelaskan berbagai macam produk yang 

diproduksi perusahaan serta beberapa informasi tentang kelebihan 

dan karakteristik dari masing-masing produk. CV. Mutiara Solo 

membagikan brosur-brosur periklanan setiap 6 bulan sekali atau 

dua kali dalam setahun. Periklanan yang lainya adalah dengan 
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menggunakan media cetak yaitu melalui surat kabar atau harian 

yang waktunya adalah pada waktu tahun ajaran baru dimulai. 

b. Personal Selling  

Personal selling merupakan kiat promosi yang paling efektif 

dalam tahap-tahap proses pembelian terutama dalam membentuk 

preferensi, keyakinan dan tindakan pembeli. Kegiatan personal 

selling dilakukan oleh CV. Mutiara Solo bekerjasama dengan para 

agen di daerah. Para agen yang memegang peranan penting di 

lapangan untuk menghubungi sekolah-sekolah guna 

memperkenalkan dan menawarkan secara langsung buku-buku 

yang diproduksi oleh CV. Mutiara Solo, sementara perusahaan 

menyediakan sarana fisik berupa sampel produk yang hendak 

diperkenalkan dan ditawarkan kepada konsumen sehingga 

konsumen mengetahui secara langsung isi serta kualitas produk 

yang hendak dipasarkan oleh perusahaan. Dengan mengetahui 

kualitas produk yang dibuat, diharapkan dapat tercipta keyakinan 

konsumen terhadap produk dan pada akhirnya konsumen akan 

memutuskan untuk membeli produk tersebut.  

c. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan yang dilakukan oleh CV. Mutiara Solo meliputi 

pemberian undian berhadiah pada pelanggan, keikutsertaan dalam 

pameran buku yang diselenggarakan oleh IKAPI, pemberian 

cindera mata pada pelanggan berupa payung, jam dinding, tas, T-
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Shirt, pemberian diskon dan lain-lain. Selain itu juga memberikan 

subsidi kalender kepada konsumen. Kalender ini didesain 

sedemikian rupa sehingga menarik perhatian serta dilengkapi 

informasi tentang keberadaan CV. Mutiara Solo sebagai penerbit 

buku-buku LKS yang baik serta berkualitas. CV. Mutiara Solo 

dalam melaksanakan promosi penjualan khususnya LKS dengan 

menerapkan sistem diskon untuk pembelian dalam kuantitas yang 

besar. Setiap peluncuran produk baru, pembelian selalu disertai 

dengan hadiah yang berbeda misalnya ballpoint, pensil dan lain-

lain. 

6. Aspek Personalia 

a. Tenaga Kerja 

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada CV. Mutiara Solo saat ini 

seluruhnya adalah 100 orang. Sebagai tambahan, selain upah  

perusahaan juga memberikan tunjangan guna mendorong semangat 

kerja karyawan. Adapun tambahan tersebut berupa: 

a. Tunjangan kesehatan 

b. Tunjangan hari raya 

c. Asuransi jiwa “Takaful” 

b. Jam kerja 

Jam kerja yang berlaku adalah sebagai berikut : 

a. Masuk kerja : pukul 08.00 WIB 

b. Istirahat  : pukul 12.00 – 13.00 WIB 
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c. Pulang : pukul 16.00 WIB 

Pada hari Jum’at bagi pemeluk agama Islam diberi kesempatan untuk 

beribadah di masjid. Hari libur bagi karyawan adalah hari-hari libur 

nasional. 

 

 

c. Sistem Penggajian 

Sistem penggajian didasarkan pada tingkat keahlian dan pendidikan 

tenaga kerja. Perusahaan menggolongkan tingkat pendidikan dari SD 

sampai dengan perguruan tinggi atau sederajat. Maksud penggolongan 

ini adalah untuk mengetahui kedudukan yang tepat bagi karyawan 

dalam bekerja. Cara pembayaran gaji adalah sebagai berikut : 

a. Karyawan Tetap 

Pembayaran dilakukan setiap bulan sekali yaitu tanggal 1 pada 

bulan yang bersangkutan. 

b. Karyawan Harian 

Pembayaran dilakukan satu minggu sekali setiap hari Sabtu. 

 
H. ANALISIS DATA 

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear 

berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh kegiatan bauran promosi 

terhadap penjualan. 

Data-data yang digunakan dalam analisis ini meliputi volume penjualan 

(dalam rupiah), biaya periklanan, biaya personal selling dan biaya promosi 
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penjualan tiap semester dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. Adapun 

data-data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut : 

 
 
 
 
 

TABEL IV.3 

VOLUME PENJUALAN DAN BIAYA BAURAN PROMOSI CV. 
MUTIARA SOLO PADA TAHUN 1998 – 2002 

 
Tahun Semester Volume 

Penjualan  
(Rp) 

Periklanan 
(Rp) 

Personal 
Selling 
(Rp) 

Promosi 
Penjualan 

(Rp) 
1998 

 

I 

II 

634.800.000 

737.000.000 

4.530.000 

5.230.000 

5.090.000 

6.070.000 

8.050.000 

8.715.000 

1999 I 

II 

666.800.000 

750.000.000 

4.250.000 

4.530.000 

6.140.000 

6.975.000 

8.260.000 

8.725.000 

2000 

 

I 

II 

450.100.000 

510.200.000 

3.110.000 

3.315.000 

4.085.000 

4.460.000 

6.140.000 

7.195.000 

2001 I 

II 

439.800.000 

540.000.000 

3.370.000 

3.610.000 

4.210.000 

4.635.000 

6.240.000 

7.675.000 

2002 I 

II 

534.100.000 

556.100.000 

3.425.000 

3.715.000 

4.570.000 

5.015.000 

7.030.000 

7.295.000 

Sumber : Kabag. Pemasaran CV. Mutiara Solo 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengukur pengaruh kegiatan bauran 

promosi terhadap volume penjualan. Adapun hasil perhitungan komputer 

menggunakan program SPSS 10.0 for windows dari data yang diteliti, 

adalah sebagai berikut (lihat lampiran) : 
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TABEL IV.4 

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA 

No. Variabel 

Independen 

Koefisien 

Regresi 

Standar 

Error 

t hitung Prob Partial 

1 
2 
3 

Iklan 
Personal Selling 
Promosi Penjualan 

43,908 
46,161 
43,554 

15,731 
11,329 
15,119 

 

2,791 
4,075 
2,881 

 

0,032 
0,007 
0,028 

 

0,752 
0,857 
0,762 

 
 
Dependen Variabel : Volume Penjualan 

Konstanta = -154.000.000 

Std. Error of Estimate = 14.413.850,59 

Adjusted R Square = 0,983 

R Squared = 0,989 

Multiple R = 0,994 

Sumber : Hasil olahan komputer program SPSS 10.0 for windows 

Dari data di atas dapat diketahui persamaan regresinya sebagai berikut : 

Y = -154.000.000 + 43,908 X1 + 46,161 X2 + 43,554 X3 

Dari data di atas dapat diketahui persamaan regresinya sebagai berikut : 

1) Nilai konstanta adalah sebesar –154.000.000. Hal ini menunjukkan 

bahwa jika kegiatan bauran promosi yaitu periklanan, personal selling 

dan promosi penjualan tidak diadakan, maka volume penjualan akan 

turun sebesar Rp. 154.000.000,00. 
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2) Nilai koefisien regresi untuk variabel periklanan adalah sebesar 

43,908. Hal ini berarti bahwa jika variabel personal selling dan 

promosi penjualan tetap dan biaya periklanan bertambah Rp. 1,- maka 

volume penjualan akan bertambah sebesar Rp. 43,908. 

3) Nilai koefisien regresi untuk personal selling adalah sebesar 46,161. 

Hal ini berarti bahwa jika biaya periklanan, promosi penjualan tetap 

dan biaya personal selling bertambah Rp. 1,- maka volume penjualan 

akan bertambah sebesar Rp. 46,161. 

4) Nilai koefisien regresi untuk variabel promosi penjualan adalah 

sebesar 43,554. Hal ini berarti bahwa jika biaya periklanan, personal 

selling tetap dan biaya promosi penjualan bertambah Rp. 1,- maka 

volume penjualan akan bertambah sebesar Rp. 43,554 

5) Standar Error 

Bahwa nilai penyimpangan atau kesalahan perhitungan yang 

dilakukan oleh pengolahan data di komputer dari tiap-tiap variabel 

yaitu untuk : 

X1 (Periklanan) = 15,731 

X2 (Personal selling) = 11,329 

X3 (Promosi Penjualan) = 15,119 

6) Probabilitas Value 

Dari hasil print out menunjukkan besarnya probabilitas value atau 

kesalahan dalam pengambilan sampel untuk : 

X1 (Periklanan) = 0,032 
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X2 (Personal selling) = 0,007 

X3 (Promosi Penjualan) = 0,032 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa probabilitas kesalahan lebih 

kecil dari tingkat signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. 

 

7) t-hitung 

Dari perhitungan yang dilakukan t-hitung masing-masing variabel : 

X1 (Periklanan) = 2,791 

X2 (Personal selling) = 4,075 

X3 (Promosi Penjualan) = 2,881 

Besarnya t hitung menunjukkan besar pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y. Dalam hal ini variabel X yang paling besar t hitungnya 

adalah variabel personal selling sehingga dugaan penulis bahwa dari 

kegiatan promosi yang dilakukan oleh CV. Mutiara Solo terbukti, ini 

dikarenakan bahwa dengan adanya kegiatan promosi personal selling 

secara langsung berhubungan dengan konsumen atau pelanggan 

sehingga interaksi antara penjual dan pembeli dapat berjalan secara 

efektif sehingga membuat pelanggan tersebut merasa dilayani dengan 

baik dan nantinya akan mendapatkan pelanggan yang setia. 

8) Partial correlation 

Nilai Partial correlation ini menunjukkan bahwa korelasi parsial tiap-

tiap variabel X terhadap variabel Y : 

X1 (Periklanan) = 0,752 
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X2 (Personal selling) = 0,857 

X3 (Promosi Penjualan) = 0,762 

Dari data hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa korelasi 

parsial yang paling besar adalah personal selling. 

 

2. Pengujian Regresi Linear Berganda 

a. Pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah variabel bebas 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel yang 

terikat atau tidak bebas.  

Dari perhitungan komputer dengan menggunakan program SPSS 10.0 

for windows diperoleh F hitung sebesar 174,054 signifikan pada 

probabilitas 0,000, sedangkan F tabel sebesar 4,76. Terlihat bahwa         

F hitung > F tabel maka H0 ditolak yang berarti bahwa variabel 

periklanan, biaya personal selling dan biaya promosi penjualan secara 

bersama-sama benar-benar berpengaruh signifikan terhadap volume 

penjualan pada CV. Mutiara Solo. 

 

      
     Daerah tolak 

 Daerah terima  
  
 4,76  
 GAMBAR IV.3 

KURVA DAERAH PENERIMAAN DAN PENOLAKAN Ho UJI F  

b. Pengujian koefisien regresi secara parsial (Uji t) 
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Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah variabel independen 

secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Dari hasil pengolahan komputer dengan program SPSS 10.0 for 

windows diperoleh hasil sebagai berikut : 

 
 

TABEL IV.4 
NILAI t hitung 

No. Variabel t hitung t tabel 

1 Periklanan 2,791 2,447 

2 Personal selling 4,075 2,447 

3 Promosi penjualan 2,881 2,447 

Sumber : data primer diolah, tahun 2004 

Dari tabel di atas diketahui bahwa variabel periklanan secara individu 

mempunyai pengaruh terhadap volume penjualan pada derajat 

signifikan 5%, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar t tabel  

(2,791 > 2,447). Variabel  personal selling secara individu mempunyai 

pengaruh terhadap variabel volume penjualan pada derajat signifikan 

5%, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel 

(4,075 > 2,447). Variabel promosi penjualan mempunyai pengaruh 

terhadap variabel volume penjualan, hal ini dapat dilihat nilai t hitung 

lebih besar dari nilai t tabel (2,881 > 2,447). 

 
 Daerah  Daerah 

 Tolak Tolak 
 Daerah Terima 

 -2,447 2,447 
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 GAMBAR IV.4 

KURVA DAERAH PENERIMAAN DAN PENOLAKAN Ho UJI t 

2. Analisis koefisien determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur pengaruh variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil penghitungan 

komputer program SPSS 10.0 for windows diperoleh hasil koefisien 

determinasi sebesar 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa 98,9 % volume 

penjualan dapat dijelaskan oleh variabel periklanan, personal selling dan 

promosi penjualan, sedangkan 1,1 % sisanya  dijelaskan oleh faktor-faktor 

lainnya. 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

I. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang ada dan kemudian diolah serta dianalisis maka 

kesimpulan yang didapat tentang pengaruh bauran promosi terhadap volume 

penjualan pada CV. Mutiara Solo adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan 

regresi : Y = -154.000.000 + 43,908 X1 + 46,161 X2 + 43,554 X3 

2. Uji koefisien regresi secara bersama-sama. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan yang berupa biaya 

promosi meliputi biaya periklanan, biaya personal selling dan biaya 

promosi penjualan secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap 

volume penjualan. Hal ini dapat diketahui dari nilai F hitung sebesar 
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174,054 lebih besar daripada nilai F tabel sebesar 4,76. Oleh karena itu 

hipotesis pertama yang menyebutkan bahwa diduga terdapat pengaruh 

biaya periklanan, biaya personal selling dan biaya promosi penjualan 

bersama-sama terhadap volume penjualan dapat diterima. 

3. Uji pengaruh masing-masing variabel dependen (X) terhadap variabel 

variabel independen (Y) adalah variabel biaya periklanan secara individu 

mempunyai pengaruh terhadap volume penjualan yang ditunjukkan 

dengan nilai t hitung 2,791 lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,447. 

Variabel biaya personal selling secara individu juga mempunyai pengaruh 

terhadap volume penjualan yang ditunjukkan oleh nilai thitung 4,075 lebih 

besar dari nilai t tabel 2,477. Variabel biaya promosi penjualan secara 

individu mempunyai pengaruh terhadap volume penjualan, hal ini dapat 

diketahui dari nilai t hitung 2,881 lebih besar dari nilai t tabel 2,447. Dengan 

demikian hipotesis kedua yang menyebutkan bahwa diduga terdapat 

pengaruh biaya periklanan, personal selling dan promosi penjualan secara 

bersama-sama terhadap volume penjualan terbukti. 

4. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa diduga strategi promosi yang 

paling berpengaruh terhadap volume penjualan adalah personal selling 

terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung variabel biaya personal 

selling paling besar dibanding nilai t hitung  dua variabel biaya bauran 

promosi lainnya. 
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J. Saran 

1. Dari ketiga kegiatan bauran promosi yang diteliti, variabel yang 

mempunyai pengaruh yang paling dominan adalah variabel personal 

selling. Maka CV. Mutiara Solo hendaknya lebih menitikberatkan 

kegiatan personal selling dengan memberikan proporsi pembagian dana 

yang lebih besar seperti dengan peningkatan anggaran biaya untuk 

pengadaan program pelatihan bagi para tenaga personal selling dan 

kenaikan gaji serta tambahan bonus untuk memotivasi tenaga personal 

selling. 

2. Kegiatan personal selling  dilakukan dengan menggunakan para agen di 

daerah. Oleh karena itu dalam hal ini para agen memegang peranan 

penting di lapangan untuk menghubungkan sekolah-sekolah guna 

memperkenalkan dan menawarkan secara langsung buku-buku yang 

diproduksi oleh CV. Mutiara Solo. Maka CV. Mutiara Solo hendaknya 

mengadakan survei dan studi kelayakan untuk pembukaan agen-agen di 

luar pulau Jawa seperti pulau Sulawesi dan pulau Kalimantan. 

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara bersama-sama bauran promosi 

meliputi biaya periklanan, biaya personal selling dan biaya promosi 

penjualan mempunyai pengaruh terhadap volume penjualan. Maka 

diharapkan perusahaan memperhatikan bauran promosi seperti pada 

variabel biaya periklanan dengan menambah media yang digunakan misal 

media elektronik lewat stasiun-stasiun radio lokal dan juga membuka 
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website yang berisi perkembangan perusahaan, produk-produk yang 

tersedia serta informasi tentang produk baru. 
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