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ABSTRAKSI 

 

The research was conducted on PT.Suka Fajar Ltd pekanbaru, which is 
located in Jalan Soekarno-Hatta Arengka Pekanbaru. The aim of this study was to 
determine whether the cost of the promotional mix has an influence on sales 
volume and which variables are the most dominant influence on sales volume. 

This study uses Cost Promotion Mix consisting of an advertising cost (X1), 
personal selling cost (X2), sales promotion cost (X3), publicity cost (X4), as the 
independent variable while the volume of sales (Y), as the dependent variable. 
Data analysis was performed using multiple linear regression (multiple 
regression) with SPSS Version 17. 

These results indicate that, the promotion mix Cost (Advertising Cost, 
Personal Selling Cost, Sales Promotion Cost, Publicity Cost) simultaneously 
significantly influence sales volume. From the partial test results obtained that the 
advertising cost, personal selling cost and sales promotions cost affect the sales 
volume, while the partial publicity costs have no effect on sales volume. 

 
Keywords : Advertising Cost, Personal Selling Cost, Sales Promotion Cost, 

Publicity Cost, Sales Volume 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Industri kendaraan merupakan salah satu industri yang sangat pesat 

perkembangannya di dunia termasuk di Indonesia. Ini disebabkan kebutuhan 
manusia akan kendaraan sangat penting artinya terhadap kegiatan masyarakat 
secara langsung. Permintaan kebutuhan kendaraan akan terus meningkat seiring 
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pemasaran kendaraan 
tersebut. 

Banyaknya jenis dari kendaraan mobil yang ada di pasaran tentu akan 
menimbulkan masalah bagi produsen itu sendiri, di mana terjadi kompetisi di 
dalam menarik konsumen sebanyak mungkin. Untuk menarik minat para pembeli 
salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan perbaikan sistem pemasaran 
yang lebih efektif. Pemasaran yang lebih efektif dalam penerapannya bukan hanya 
bagaimana meningkatkan volume penjualan tetapi juga mengamati tingkah laku 
konsumen serta memenuhi keinginan konsumen melalui usaha perbaikan kualitas 
produk yang sesuai dengan harapan konsumen. 
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Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, seringkali 
perusahaan dihadapkan pada berbagai masalah, seperti kesulitan di dalam 
meningkatkan volume penjualan, adanya persaingan yang ketat dari perusahaan 
sejenis, semakin kompleksnya perilaku konsumen terhadap suatu produk, selera 
konsumen yang selalu berubah-ubah, serta kondisi ekonomi yang kurang 
menentu. 

Menurut konsep pemasaran berhasilnya suatu perusahaan apabila 
perusahaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik.Hal 
ini menunjukan bahwa perusahaan tersebut telah memasuki era kopetisi. Sejalan 
dengan hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan dalam memasarkan suatu produk 
yakni dengan melakukuan kegiatan promosi yang meliputi, advertising, sales 
promotion, personal selling, publicitas agar calon konsumen lebih mengenal, 
memahami, serta simpati terhadap produk yang ditawarkan. 

Promosi adalah kegiatan dalam pemasaran yang bertujuan untuk 
meningkatkan penjualan produk yang sesuai dengan permintaan para konsumen. 
promosia adalah salah satu alat untuk mempengaruhi konsumen, baik langsung 
maupun tidak langsung. promosi merupakan kegiatan yang sangat luas, dimulai 
dari pemasangan iklan, mendatangi konsumen dari rumah kerumah (door to 
door), pelayanan penjualan produk, demonstrasi dan lain sebagainya  

Promosi dihadapkan pada berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan 
perusahaan untuk mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan produk yang dimiliki 
agar dapat membujuk calon pembeli.Oleh sebab itu, manejer pemasaran harus 
memiliki bentuk promosi yang tepat dan terpadu agar menghasilkan efek domino 
sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. 

Promosi bukan saja hanya untuk meningkatkan volume penjualan tetapi 
juga untuk mempertahankannya, biasanya promosi yang dilkukan perusahaan 
harus menargetkan untuk menguasai pasar. Selain itu peruahaan juga harus 
mampu dan dituntut untuk dapat menghadapi masalah persaingan dengan 
perusahaan lain yang memproduksi barang yang sejenis.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah Biaya bauran promosi 
berpengaruh terhadap volume penjualan dan biaya bauran promosi manakah yang 
paling dominan pengaruhnya terhadap volume penjualan” 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh biaya bauran promosi 

terhadap volume penjulan dan mengetahui variabel biaya bauran promosi 
manakah yang paling berpengaruh terhadap volume penjualan. 

 
 

II. METODE PENELITIAN 

2.1 Populasi dan Sampel 
Mengingat penelitian ini adalah penelitian studi kasus terhadap kebijaksanaan 

perusahaan, jadi peneliti tidak menarik sampel atas sejumlah populasi. 

2.2 Jenis dan Sumber Data 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuntitatif dan data 
kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan 
sekunder. 

2.3 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik Penelitian Lapangan 

Yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lapangan 
melalui pengamatan yang dilakukan pada perusahaan yang di teliti (observasi). 
dan Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang diperoleh dengan cara membaca 
dan mempelajari literatur-literatur, dokumentasi yang terkait dengan objek dan 
sasaran yang diteliti. 
2.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.4.1 Iklan (Advertising) 
Total penjualan yang dihasilkan dari kegiatan penjualan barang. Semakin 

besar jumlah penjualan yang dihasilkan perusahaan semakin besar kemungkinan 
laba yang akan dihasilkan.   
2.4.2 Biaya Penjualan Perorangan (Personal Selling) 

Komunikasi langsung antara penjual dan calon pelanggan untuk 
memperkenalkan suatu produk pada pelanggan dan membentuk pemahaman 
pelanggan. 
2.4.3 Biaya Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Komunikasi secara menyeluruh dari pimpinan perusahaan untuk meyakinkan 
persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok masyarakat di Kota 
Pekanbaru 
2.4.4 Biaya Publisitas (Publicity) 

Kegiatan jangka pendek dari pihak perusahaan dalam menyebarkan informasi 
tentang produk 
2.5 Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda (multiple 
regression) dengan persamaan sebagai berikut: 

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e  
Dimana: 
a   = konstanta 
b = perubahan rata-rata untuk setiap perusahaan satu unit          

variabel x 
X1   = biaya iklan(advertising) 
X2   = biaya penjualan perorangan (personal selling) 
X3   = biaya promosi penjualan (sales promotion) 
X4   = biayapublisitas (publicity) 
Y   = penjualan (dependent variabel) 
b1,b2,b3,b4  =koefisien regresi 
e   =error 
Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan 

yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi 
klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, 
autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinearitas 

 

 



4 
 

2.5.3 Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis koefisien regresi bertujuan untuk memastikan apakah 

variabel bebas yang terdapat dalam persamaan regresi secara individu dan secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap nilai variabel terikat: 
1. Uji Simultan F 

Uji F bertujuan untuk mengatahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat secara simultan. Dengan derajat kebebasan atau degree of 
freedom (df) = n-(k+1), dan α = 5% dengan pengujian dua arah. Kriteria pengujian 
adalah: 

a. Jika nilai Fhitung> Ftabel atau pvalue<α,  maka H0 ditolak dan Ha diterima, 
dengan kata lain variabel independen berpengaruh secara silmutan 
terhadap variabel dependen. 

b. Jika Fhitung< Ftabel atau p value>α, maka H0diterima  dan Ha ditolak, dengan 
kata lain variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap 
variabel dependen.  

2. Uji Parsial (Uji T) 
Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya secara parsial. Tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% dengan 
pengujian dua arah (two tails), dan tingkat signifakansi sebesar 5%, dengan 
degree offreedom (df) = n-k. Kriteria pengujian ditetapkan sebagai berikut : 

a. Jika nilai thitung> ttabel atau p value<α,  maka H0 ditolak dan Ha diterima, 
dengan kata lain variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap 
variabel dependen. 

b. Jika thitung< ttabel atau p value>α,  maka H0 diterima  dan Ha ditolak, dengan 
kata lain variabel independen tidak berpengaruh secara parsial  terhadap 
variabel dependen. 

3. Analisis Determinasi (R2) 
 Koefisien determinasi (R2) menunjukkan pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen.Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari 
koefisien korelasi parsial (R) yang dikuadratkan. Pengaruh paling kuat diketahui 
dari koefisien determinasi terbesar. 
 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 
Bedasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan SPSS, diperoleh 
data-data sebagai berikut : 
 
Tabel 5.10 : Rekapitulasi Hasil Regresi Linear Berganda.  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

1 (Constant) .078 .005 16.865 .000 

BI .059 .024 2.467 .019 

BPPerorangan .075 .022 3.371 .002 

BPPenjualan -.079 .036 -2.163 .038 

BP -.010 .024 -.437 .665 
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Pada penelitian ini yang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda 
(Multiple Regression) dimaksudkan untuk mencari pengaruh antara variabel (X1) 
biaya iklan (advertising), (X2) biaya penjualan perorangan (personal selling), (X3) 
biaya promosi penjualan (sales promotion), dan (X4)biaya publisitas (publicity) 
terhadap variabel terikat yaitu volume penjualan pada PT. Suka Fajar Ltd 
Pekanbaru. 
 Dari tabel 5.10yang dikemukakandi atas, maka akan dapat diperoleh 
model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 
Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e  
Hasilnya adalah sebagai berikut : 
Y = 0.078 + 0.059X1 + 0.075X2− 0.079X3− 0.010X4 
Dari persamaan regresi  menunjukkan bahwa koefisien regresi dari 
b1danb2bernilai positif, sedangkanb3dan b4 bernilai negatif.Tanda koefisien regresi 
variabel independen menunjukkan arah dari hubungan variabel tersebut dengan 
penjualan. Variabel independen yang bertanda negatif, menunjukkan adanya 
hubungan yang berlawanan arah antara variabel independen dengan penjualan. 
Variabel independen yang bertanda positif menunjukkan hubungan yang searah 
dengan penjualan.Hal ini menunjukkan variabel-variabel bebas apabila 
ditingkatkan persamaannya akan menimbulkan pengaruh pada variabel terikatnya, 
sebagai berikut : 

a. Konstanta sebesar 0.078, artinya jika biaya iklan (advertising), biaya 
penjualan perorangan (personal selling), biaya promosi penjualan (sales 
promotion), dan biaya publisitas (publicity) (X) nilainya adalah 0, maka 
volume penjualan (Y) memiliki nilai sebesar 0.078. 

b. Variabel biaya iklan bertanda positif dengan nilai 0.059 mengandung arti 
adanya hubungan yang searah dengan volume penjualan dan apabila faktor 
yang lainnya konstan maka pertambahan sebesar 1% pada variabel biaya 
iklan akan menyebabkan bertambahnya volume penjualan sebesar 0.059. 

c. Variabel biaya penjualan perorangan bertanda positif dengan nilai 0.075 
mengandung arti adanya hubungan yang searah dengan volume penjualan 
dan apabila faktor yang lainnya konstan maka pertambahan sebesar 1% 
pada variabel biaya penjualan perorangan akan menyebabkan 
bertambahnya volume penjualan sebesar 0.075. 

d. Variabel biaya promosi penjualan bertanda negatif yang menunjukkan 
adanya hubungan berlawanan dengan volume penjualan. Koefisien regresi 
variabel biaya promosi penjualan sebesar -0.079 mengandung arti apabila 
faktor yang lainnya konstan maka pertambahan sebesar 1% pada variabel 
biaya promosi penjualan akan menyebabkan berkurangnya volume 
penjualan sebesar 0.079. 

e. Variabel biaya publisitas bertanda negatif yang menunjukkan adanya 
hubungan berlawanan dengan volume penjualan. Koefisien regresi 
variabel biaya publisitas sebesar -0.010 mengandung arti apabila faktor 
yang lainnya konstan maka pertambahan sebesar 1% pada variabel biaya 
publisitasakan menyebabkan berkurangnya volume penjualan sebesar 
0.010. 
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3.2Hasil Pengujian Hipotesis 
Pembuktian hipotesis ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara 
bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Dimana variabel bebasnya terdiri dari 
variabel (X1) biaya iklan (advertising), (X2) biaya penjualan perorangan (personal 
selling), (X3) biaya promosi penjualan (sales promotion) dan (X4)biaya publisitas 
(publicity), serta variabel terikatnya yaitu volume penjualan pada PT. Suka Fajar 
Ltd Pekanbaru(Y). Dalam pengujian ini penulis merumuskan hipotesis statistik 
sebagai berikut : 
Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan dari biaya iklan (advertising), biaya 
penjualan perorangan (personal selling), biaya promosi penjualan (sales 
promotion) dan biaya publisitas (publicity)secara bersama-sama terhadap volume 
penjualan pada PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru. 
Ha: Ada pengaruh yang signifikan dari biaya iklan (advertising), biaya 
penjualan perorangan (personal selling), biaya promosi penjualan (sales 
promotion) dan biaya publisitas (publicity)secara bersama-sama terhadap volume 
penjualan pada PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru. 
 Selanjutnya untuk pembuktian hipotesis penelitian apakah semua variabel 
bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya, 
maka dapat dilakukan dengan uji statistik F.  
FTabel = (k-1) – (n-k-1) 
 = (5-1) : (36–5–1) 
 = 4 : 30 
 = 2.69 
 
Tabel 5.11: Koefisien Regresi Variabel Bebas Secara Simultan Terhadap  
Variabel Terikat. 
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression .019 4 .005 18.418 .000a 
Residual .008 31 .000   
Total .026 35    

a. Predictors: (Constant), BP, BPPenjualan, BPPerorangan, BI 
b. Dependent Variable: Penjualan 

Sumber: Olahan SPSS 
 Hasil uji berpengaruh apabila Fhitung> Ftabel. Dari hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa Fhitung adalah sebesar 18.418 dan Ftabel dengan level 
signifikan sebesar 5% = 2.69. Maka diperoleh Fhitung lebih besar dari Ftabel 
(18.418>2.69). 
 Dengan demikian hipotesis yang mengatakan biaya iklan (advertising), 
biaya penjualan perorangan (personal selling), biaya promosi penjualan (sales 
promotion) dan biaya publisitas (publicity) merupakan faktor yang mempengaruhi 
volume penjualan pada PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru diterima. 
 Dari hasil perhitungan tersebut maka variabel biaya iklan (advertising), 
biaya penjualan perorangan (personal selling), biaya promosi penjualan (sales 
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promotion) dan biaya publisitas (publicity)secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap volume penjualan pada PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru. 
 
5.4.2. Pembuktian Hipotesis secara Parsial (Uji t) 
 Pembuktian Hipotesis secara parsial dilakukan untuk melihat pengaruh 
masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya, 
sehingga nantinya dapat diketahui variabel bebas mana yang paling dominan yang 
mempengaruhi variabel terikat, yakni volume penjualan pada PT. Suka Fajar Ltd 
Pekanbaru dari keempat variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini. 
 Berdasarkan pada hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 
diperoleh besarnya nilai koefisien regresi secara parsial dengan masing-masing 
variable bebas yang diteliti. Yaitu seperti yang dilihat pada table berikut ini: 
 
Tabel 5.12: Koefisien Regresi Variabel Bebas Secara Parsial Terhadap Variabel 
Terikat. 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .078 .005  16.865 .000 

BI .059 .024 .375 2.467 .019 
BPPerorangan .075 .022 .469 3.371 .002 
BPPenjualan -.079 .036 -.227 -2.163 .038 
BP -.010 .024 -.057 -.437 .665 

 Dari tabel 5.12, maka dapat dibuktikan kebenaran hipotesis yang penulis 
ajukan secara parsial dengan ketentuan : 

- Apabila thitung> ttabel bahwa variabel bebas dapat menerangkan bahwa benar 
terdapat pengaruh antara 2 variabel yang diteliti. 

- Apabila thitung< ttabel bahwa variabel dapat menerangkan tidak terdapat 
pengaruh antara 2 variabel yang diteliti. 

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel pada signifikan 5% 
(α = 0,05) 
ttabel = α/2 : n-k-1 
  = 0,05/2 : 36-5-1 
  = 0,025 : 30 
  = 2.04227 
  = 2.042 (dibulatkan) 
 
 Bedasarkan hasil pengujian pada variabel X1 (biaya iklan) diperoleh thitung 
sebesar 2.467 dengan perbandingan ttabel sebesar 2.035, dapat terlihat bahwa thitung 
> ttabel (2.467 > 2.042). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variable  X-

1secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi volume 
penjualan pada PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru. 
Bedasarkan hasil pengujian pada variabel X2 (biaya penjualan perorangan) 
diperoleh thitung sebesar 3.371dengan perbandingan ttabel sebesar 2.042, dapat 
terlihat bahwa thitung > ttabel (3.371 > 2.042).Dengan demikian dapat disimpulkan 
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bahwa variabel X2 secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan dalam 
mempengaruhi volume penjualan pada PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru. 
Bedasarkan hasil pengujian pada variabel X3 (biaya promosi penjualan) diperoleh 
thitung sebesar -2.163 dengan perbandingan -ttabel sebesar -2.042, dapat terlihat 
bahwa thitung < -ttabel (-2.163 < -2.042). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
variabel X3 secara parsial  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume 
penjualan pada PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru. 
Bedasarkan hasil pengujian pada variabel X4 (biaya publisitas) diperoleh thitung 
sebesar 0.437dengan perbandingan ttabel sebesar 2.042, dapat terlihat bahwa thitung < 
ttabel (0.437 < 2.042).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X-

4secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap volume penjualan pada PT. Suka 
Fajar Ltd Pekanbaru. 
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan diketahui bahwa tiga dari empat 
variabel bebas dalam penelitian ini, yakni biaya iklan (advertising), biaya 
penjualan perorangan (personal selling), dan biaya promosi penjualan (sales 
promotion), terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volume 
penjualan pada PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru. Dimana variabel yang paling 
dominan mempengaruhi volume penjualan adalah variabel biaya penjualan 
perorangan. Hal ini disebabkan biaya penjualan perorangan yang dapat dilihat dari 
suatu komunikasi langsung (tatap muka), antara penjual dan calon pelanggan 
untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk 
pemahaman kepada calon pelanggan sehingga mereka akan mencoba dan 
membelinya. Sifat dari Biaya Penjualan Perorangan menimbulkan hubungan yang 
hidup dan langsung. Sedangkan variabel publisitas tidak berpengaruh terhadap 
volume penjualan. 
 

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dirumuskan kesimpulan-

kesimpulan dan saran sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa secara 

simultan biaya iklan (advertising), biaya penjualan perorangan (personal 
selling), biaya promosi penjualan (sales promotion) dan biaya publisitas 
(publicity) berpengaruh terhadap volume penjualan pada PT. Suka Fajar 
Ltd Pekanbaru. 

2. Selanjutnya berdasarkan uji t hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
secara parsial dan signifikan biaya iklan (advertising), biaya penjualan 
perorangan (personal selling), dan biaya promosi penjualan (sales 
promotion) berpengaruh terhadap volume penjualan pada PT. Suka Fajar 
Ltd Pekanbaru. Sedangkan biaya publisitas (publicity) tidak memiliki 
pengaruh terhadap volume penjualan pada PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru. 

3. Hasil perhitungan analisis regresi diperoleh nilai koefisien determinasi 
(R2) sebesar 0.704. Hal ini menunjukkan bahwa biaya iklan (advertising), 
biaya penjualan perorangan (personal selling), biaya promosi penjualan 
(sales promotion) dan biaya publisitas (publicity) secara simultan 
memberikan pengaruh sebesar 70.4% terhadap volume penjualan pada PT. 
Suka Fajar Ltd Pekanbaru. 
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4.2 Saran 

1.  Sebaiknya pihak perusahaan harus terus meningkatkan promosi kepada 
masyarakat seperti menjadi sponsor dalam suatu kegiatan masyarakat 
dimana PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru menjadi sponsor utama dan sering 
mengadakan event-event yang bersifat turun ke masyarakat dan 
masyarakat menjadi penasaran dan berkeinginan mencoba produk yang 
ditawarkan PT. Suka Fajar Ltd Pekanbaru. 

2. Untuk lebih meningkatkan lagi volume penjualan diharapkan pihak 
perusahaan dapat memaksimalkan promosi dengan menggunakan 
pemasaran langsung dengan membuat catalog. Selain itu juga PT. Suka 
Fajar Ltd Pekanbaru agar lebih berkonsentrasi pada penjualan. 
Dikarenakan PT. Suka Fajar Ltd sebagai salah satu penyalur mobil di 
Pekanbaru, harus memperhatikan sistem pemasaran dan promosi penjualan 
secara efektif. Kegiatan promosi yang mereka lakukan bertujuan untuk 
agar dapat merebut pangsa pasar.  

3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel independen 
yang mampu menjelaskan volume penjualan (variabel dependen) menjadi 
lebih baik lagi. 
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