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ABSTRAK
Objek penelitian dalam skripsi ini adalah biaya promosi, volume penjualan dan
kinerja perusahaan pada PD. Niaga Redja Abadi Tasikmalaya. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui pengaruh biaya promosi dan volume penjualan
terhadap kinerja perusahaan pada PD. Niaga Redja Abadi Tasikmalaya. Dalam
melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif studi
kasus, pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan keperpustakaan,
penelitian lapangan dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara,
sedangkan penelitian keperpustakaan yaitu melalui berbagai literature yang ada
kaitannya dengan masalah yang diteliti. Untuk menganalisis data maka
menggunakan analisis path. Hasil pembahasan dapat diketahui bahwa biaya
promosi dan volume penjualan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sebesar
99,4% pada PD. Niaga Redja Abadi Tasikmalaya.

Kata kunci : biaya promosi, volume penjualan dan kinerja perusahaan
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transportasi yang cepat dan efisien,
memicu dealer-dealer yang ada di kota
Tasikmalaya untuk bersaing dalam
merebut hati konsumennya. Semakin
banyaknya jenis motor yang diproduksi
dan
berpariatifnya
harga
yang
ditawarkan, tentu saja akan membuat
konsumen merasa kebingungan untuk
memilih produk yang sesuai dengan
kebutuhannya.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Biaya Promosi
Dari
penjelasan
di
atas
mengenai pengertian
biaya dan
pengertian promosi, maka dapat ditarik
suatu kesimpulan mengenai definisi
biaya promosi. Biaya promosi adalah
nilai
yang
dikorbankan
atau
dikeluarkan oleh suatu perusahaan
untuk kepentingan promosi dalam
kaitannya dengan pemasaran produk
yang dihasilkan oleh perusahaan
tersebut.
Menurut Philip Kotler yang
dialihbahasakan oleh Benyamin Molan
(2000) biaya promosi didefinisikan
sebagai berikut :
“Biaya promosi yaitu biaya
yang dikeluarkan untuk promosi .”
Untuk melaksanakan kegiatan
ini pastinya membutuhkan biaya yang
dikelaurkan oleh perusahaan. Oleh
karena itu, Biaya promosi ini
ditentukan perusahaan dengan cara
menjumlahkan seluruh biaya yang
dikeluarkan
perusahaan
untuk
melaksanakan promosi barang atau
produknya.
Beberapa
perusahaan
memakai alat promosi yang berbeda
satu dengan lainnya, hal ini berkaitan
dengan promosi seperti apa yang cocok
bagi perusahaan tersebut, sehingga
dengan menggunakan beberapa alat
promosi, maka biaya yang dikeluarkan
oleh perusahaan pun akan terdiri dari
beberapa macam
alat promosi,

1. PENDAHULUAN
Perkembangan
teknologi
cenderung meningkat dan permintaan
pelayanan
masyarakat
serta
perkembangan dunia mengarah pada
globalisasi akan berpengaruh terhadap
perekonomian Indonesia dan tingkat
persaingan usaha. Tingkat kebutuhan
manusia berbeda-beda demikian pula
keinginannya. Oleh karena itu,
perusahaan harus dapat membedakan
mana yang hendak dituju perusahaan
agar dapat mendesain produk sesuai
dengan keinginan pasar, menetapkan
harga
yang
paling
cocok,
mengkomunikasikan
pesan-pesan
pemasaran dengan bahasa dan gaya
yang dipahami konsumen.
Agar konsumen tertarik dengan
produk yang dihasilkan perusahaan,
maka yang perlu diperhatikan adalah
bagaimana usaha perusahaan untuk
memasarkan hasil produknya. Salah
satu kegiatan pemasaran adalah
kegiatan promosi. Kegiatan promosi
tersebut dapat dilakukan dengan
berbagai cara seperti iklan diberbagai
media,
pameran-pameran,
public
relation dan personal selling. Kegiatan
promosi memiliki peran penting dalam
upaya memasarkan produk yang
ditawarkan
perusahaan
kepada
konsumen, juga dilakukan untuk
mengantisipasi persaingan produk yang
sama yang dihasilkan oleh perusahaan
lain.
Setiap
perusahaan
dalam
kegiatan usahanya untuk mencapai
tujuan perusahaan yang sesuai dengan
target yang diinginkan, salah satunya
dapat dilihat dari meningkatnya volume
penjualan.
Begitu
juga
dengan
perdagangan kendaraan sepada motor
di Kota Tasikmalaya, bertambahnya
kebutuhan masyarakat untuk alat
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sehingga
total
biaya
promosi
merupakan jumlah dari seluruh biaya
yang dikeluarkan perusahaan saat
perusahaan melakukan promosi dengan
berbagai macam alat promosi seperti
iklan di media massa, mengadakan
pameran, iklan di media elektronik dan
lain-lain.
2.2 Volume Penjualan
Suatu
perusahaan
pasti
memiliki
tujuan
akhir
yaitu
memperoleh pandapatan yang didapat
dati kegiatan penjualan. Menurut
Soemarso (2004) bahwa penjualan
adalah
“Sejumlah
biaya
yang
dibebankan kepada pembeli karena
penjualan barang dan jasa baik secara
kredit maupun secara tunai”.
Sedangkan menurut mulyadi (2005)
adalah sebagai berikut :
“Penjualan adalah banyaknya
atau besarnya jumlah barang atau jasa
yang dijual pada kurun waktu tertentu”.
Dari definisi-definisi diatas
dapat disimpulkan bahwa penjualan
merupakan
sumber
pendapatan
perusahaan dari banyaknya barang
yang dijual baik dengan penjualan
secara tunai maupun secara kredit
dalam kurun waktu tertentu.
Kegiatan penjualan tersebut
mempunyai peranan yang sangat
penting karena bila penjulan berhasil
maka tujuan suatu usaha untuk
memperoleh
pendapatan
yang
maksimal secara otomatis akan berhasil
pula. Seprti yang dipaparkan di atas
bahwa
penjualan
tidak
dapat
dipisahkan dari apa yang disebut
volume penjualan.
Volume penjualan menurut Fandi
Tjiptono (2001) adalah :
“Jumlah barang atau jasa yang terjual
berdasarkan data kuantitatif pada
periode tertentu”.

Sedangkan Mulyadi (2005)
mendefinisikan volume penjualan
adalah sebagai berikut:
“Volume penjualan merupakan ukuran
yang menunjukan banyaknya atau
besarnya jumlah barang atau jasa yang
terjual”.
Berdasarkan definisi diatas maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa volume
penjualan adalah jumlah barang dan
jasa yang dapat terjual dan dapat
menghasilkan
pendapatan
bagi
perusahaan berdasarkan data kuantitatif
dalam suatu keadaan yang ideal pada
suatu periode tertentu.
2.3 Kinerja Perusahaan
Kinerja perusahaan merupakan
suatu gambaran tentang kondisi
keuangan suatu perusahaan yang
dianalisis dengan alat-alat analisis
keuangan, sehingga dapat diketahui
mengenai baik buruknya keadaan
keuangan suatu perusahaan yang
mencerminkan prestasi kerja dalam
periode tertentu. Hal ini sangat penting
agar sumber daya digunakan secara
optimal dalam menghadapi perubahan
lingkungan.
Menurut Mulyadi dan Jhoni
Setiawan (2000) “Kinerja perusahaan
adalah penentuan secara periodic
efektivitas
operasional
suatu
organisasi
dengan
personalnya
berdasarkan sasaran, standar dan
kriteria-kriteria sebelumnya.”
kinerja perusahaan merupakan
sesuatu yang dihasilkan oleh suatu
perusahaan dalam periode tertentu
dengan mengacu pada standar yang
ditetapkan.
Kinerja
perusahaan
hendaknya merupakan hasil yang
dapat diukur dan menggambarkan
kondisi empirik suatu perusahaan dari
berbagai ukuran yang disepakati
(Moeheriono, 2009).
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Ukuran keberhasilan suatu jalan Perintis Kemerdekaan No.50 A
perusahaan dibagi menjadi dua Kota Tasikmalaya.
kategori seperti yang diungkapkan 3.1 Metode Penelitian
oleh
Blocher/Chen/Lin
yang
Metode yang digunakan dalam
diterjemahkan
oleh
A
Susty penelitian ini adalah metode deskriptif
Ambarriani
(2000),
bahwa analisis dengan pendekatan studi
keberhasilan suatu perusahaan dibagi kasus. Metode deskriptif adalah suatu
menjadi dua kategori dan ukuran, metode yang meneliti status kelompok
yaitu:
manusia, objek, suatu set kondisi,
1. Ukuran perusahaan yang bersifat suatu sistem pemikiran, ataupun suatu
keuangan
kelas peristiwa pada masa sekarang
Meliputi pertumbuhan penjualan, dengan tujuan membuat deskripsi,
pertumbuhan laba, pertumbuhan gambaran atau lukisan sistematis,
deviden, tingkat obligasi dan faktual dan akurat mengenai faktapiutang,
aliran
kas,
dan fakta sifat, serta hubungan antara
peningkatan saham.
fenomena yang diselidiki. (Mohamad
2. Ukuran keberhasilan perusahaan Nazir, 2003).
yang bersifat non keuangan, yaitu
Adapun metode studi kasus
:
menurut Moh. Nazir (2003) adalah
a. Ukuran dari sisi pelanggan penelitian tentang status subjek
(Costumer Measure), dalam penelitian yang berkenaan dengan
hal ini pangsa pasar dan suatu fase spesifik atau khas dari
pertumbuhan pasar, pelayanan, keseluruhan personalitas.
kepada pelanggan, pengiriman 3.2 Teknik Analisis Data
tepat
waktu,
kepuasan
Dalam penelitian ini terdapat
pelanggan terhadap merek.
tiga variabel, dimana dua variabel
b. Proses
Bisnis
internal bebas (independen variable) yakni,
(Internal Bissiness Process), Biaya Promosi (X1) dan
Volume
dalam hal ini kualitas produk Penjualan (X2), dan variabel terikat
yang
tinggi,
hasil
dan (dependen variable) adalah Kinerja
penurunan pemborosan.
Perusahaan (Y).
Inovasi dan Pembelajaran
Teknik yang digunakan adalah
(Inovation and Learning), analisis jalur (path anaysis). Tujuan
SDM, dalam hal ini kompetisi digunakan analisa jalur (path analysis)
dan integrasi manajer, moral adalah untuk mengetahui pengaruh
dan
budaya
perusahaan, seperangkat variabel X (independent
pendidikan dan pelatihan, dan variable) dan untuk mengetahui
inovasi produk baru
pengaruh antara variabel X. Dalam
analisa jalur ini dapat dilihat pengaruh
3. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini yang dari setiap variabel secara bersamamenjadi objek penelitiannya adalah sama. Selain itu, tujuan dilakukannya
biaya promosi, volume penjualan dan analisa jalur adalah untuk menerangkan
kinerja perusahaan. Subjek pada pengaruh langsung atau tidak langsung
penelitian adalah PD. Niaga Redja dari beberapa variabel penyebab
Abadi Tasikmalaya yang beralamat di terhadap variabel lainnya sebagai
variabel terikat.
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yxi
= Koefisien jalur dari
Xi terhadap Y
byxi
=
Koefisien regresi
dari variabel Xi terhadap variabel Y
3. Pengujian faktor residu atau sisa

Path analysis (analisa jalur)
menggunakan korelasi dan regresi
dimana dalam gambar struktural path
analysis di atas dijelaskan bahwa ada
hubungan antar X1 (Biaya Promosi)
dan X2 (Volume Penjualan), terhadap
Y (Kinerja Perusahaan).
Dari struktur path analysis,
terdapat
langkah-langkah
yang
digunakan yaitu :
1. Menghitung koefisien jalur Px2x1 =
rx2xi dengan rumus :
rx i x j 

n

n

n

h 1

h 1

h 1

yxi = 1  R 2 y1 x 1 x 2 .....x...
(Sitepu, 1994 : 23)
k

Dimana : R

 n 2  n
  n 2  n

n  x ih    x ih  n  x jh    x jh 
 h 1   h 1
 h 1

 h 1

(Sitepu, 1994 : 19)
Koefisien korelasi ini akan besar
jika tingkat hubungan antar variabel
kuat. Demikian jika hubungan antar
variabel tidak kuat maka nilai r
akan kecil, besarnya koefisien
korelasi ini akan diinterpretasikan
sebagai berikut :
Tabel 3.2
Tingkat Keeratan Hubungan
Interval
Tingkat
Koefisien
Hubungan
0,00 – 1,99
Sangat rendah
0,20 – 0,399
Rendah
0,40 – 0,599
Sedang
0,60 – 0,799
Kuat
0,80 – 1,00
Sangat kuat

n

ρyxi  byxi

y

2
ih

h 1
n

h 1

i 1

(Sitepu, 1994 : 25)
Statistik uji mengikuti distribusi
F dengan derajat bebas V1 = k
dan V2 = n-k-l
b. Pengujian secara parsial
Hipotesis operasional :
Ho : yxi = 0
Ha : yxi  0
Uji signifikan menggunakan
dua arah, dimana kaidah
keputusannya sebagai berikut :
Terima Ho jika –t 12   thitung

(Sugiyono, 2004 : 216)
2. Pengujian
secara
simultan
menggunakan
rumus
sebagai
berikut :
2
ih

   YX1 rYX 1

4. Pengujian Hipotesis Operasional
Menguji keberartian (signifikan)
dari hubungan bebas Xi dengan
Variabel Xj.
Ho : rx2x1 = 0
Ha : rx2x1  0
Dengan kriteria penolakan Ho jika
thitung > ttabel
a. Pengujian secara simultan
Ho : yx1 = yx2 = 0
Ha : yx1 = yx2  0
Dengan kriteria penolakan Ho
jika Fhitung > Ftabel
Uji signifikansi menggunakan
rumus :
(n  k  1)R 2YX1X...X k
F
k (1  R 2YX1X 2

n  x ih x jh   x ih  x jh

x

2
YX1 .......X k

; 1  1, 2,...k....

t

1
2



Tolak Ho jika –t

(Sitepu, 1994 : 17)
Keterangan :

atau t
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1
2

 < thitung

1
2

 > thitung

Uji statistik
rumus :

ti 

menggunakan

 YX1
(1  R YX1 ....X1 )

;1  1,2..., k

(n  k  1)(1  R Xi X j ...(X j )...X k )
(Sitepu, 1994 : 28)
Statistik uji di atas mengikuti
distribusi t dengan derajat bebas
n-k-l
5. Untuk
mengetahui
pengaruh
variabel lain atau faktor residu
dapat ditentukan melalui :
y = 1 R y1x1x 2 ...x k
(Sitepu, 1994 : 23)
6. Untuk mencari pengaruh langsung variabel X1 dan X2 terhadap Y
Variabel X1
a. Pengaruh langsung Y
X1
Y : (YX1)2
= A
b. Pengaruh tidak langsung melalui X2Y
2(X1X2)
Y
(YX1)(2 x rX1X2)(YX2)
= B
Total pengaruh X1 terhadap Y(A+B)
= C
Variabel X2
a. Pengaruh langsung Y
X2
Y : (YX2)2
= D
Total pengaruh X2 terhadap Y
= D
b. Pengaruh total X1 dan X2 terhadap Y secara simultan :
(C+D) = E
2
c. Pengaruh faktor residu 
Y (y)
= F
Total Pengaruh
= 1
a. Biaya Periklanan (Advertising)
Merupakan biaya yang dikeluarkan
4. HASIL PENELITIAN DAN
oleh PD. Niaga Rdeja Abadi
PEMBAHASAN
Tasikmalaya untuk pemasaran
4.1 Biaya Promosi Pada PD. Niaga
iklan melalui radio-radio lokal,
Redja Abadi Tasikmalaya
pembuatan spanduk dan iklan yang
Promosi merupakan salah satu
dimuat dengan media masa yang
aspek yang penting dalam sebuah
bertujuan agar konsumen dapat
perusahaan, yang bertujuan untuk
secara cepat menerima informasi
meningkatkan penjualan serta mampu
yang disampaikan.
menghasilkan laba dari produk yang
b.
Biaya Promosi Penjualan (Sales
ditawarkan kepada konsumen dalam
Promotion)
jangka panjang.
Merupakan biaya yang dikeluarkan
Adapun strategi promosi dan
oleh PD. Naiga Redja Abadi
biaya yang dikeluarkan oleh PD. Niaga
Tasikmalaya untuk melaksanakan
Redja Abadi Tasikmalaya, sebagai
promosi
penjualan.
Bentuk
berikut :
6

promosi
yang
dilakukan
perusahaan
adalah
dengan
mengadakan pameran dengan
pemajangan
produk-produk
ditempat-tempat keramaian.
Tabel 4.1
Biaya Promosi PD. Niaga
Redja Abadi Tasikmalaya
Periode Tahun 2007 s.d Tahun
2011
Biaya Promosi
Tahun
(Rp)
2007
21.153.600
2008
20.390.550
2009
35.380.200
2010
39.415.150
2011
43.822.350

Tasikmalaya, berikut ini disajikan
volume penjualan pada periode tahun
2007 sampai dengan 2011 sebagai
berikut :
Tabel 4.2
Volume Penjualan PD. Niaga
Redja Abadi Tasikmalaya
Periode Tahun 2007 s.d
Tahun 2011
Tahun
2007
2008
2009
2010
2011

Volume Penjualan
(Rp)
13.507.000.000
19.803.000.000
23.868.000.000
30.714.000.000
31.074.000.000

Sumber : data dari PD. Niaga Redja Abadi
yang telah diolah

Sumber : data dari PD. Niaga Redja Abadi
yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel diatas,
volume penjualan PD. Niaga Redja
Abadi Tasikmalaya periode tahun 2007
sampai dengan tahun 2011 cenderung
mengalami peningkatan pada setiap
tahunnya. Volume penjualan tertinggi
terjadi pada tahun 201 yaitu sebesar
Rp. 31.074.000.000, sedangkan volume
penjualan terendah terjadi pada tahun
2007 yaitu sebesar Rp. 13.507.000.000.
4.3 Kinerja Perusahaan Pada PD.
Niaga Redja Abadi Tasikmalaya
Kinerja perusahaan merupakan
jawaban dari berhasil atau tidaknya
tujuan
perusahaan
yang
telah
ditetapkan. Laba atau rugi sering dilihat
sebagai ukuran menilai prestasi
perusahaan atau sebagai ukuran
penilaian.
Berikut data mengenai ROA
pada PD. Niaga Redja Abadi
Tasikmalaya periode tahun 2007
sampai dengan tahun 2011 sebagai
berikut :

Berdasarkan data biaya promosi
yang dikeluarkan PD. Niaga Redaja
Abadi Tasikmalaya, setiap tahunnya
biaya promosi mengalami kenaikan.
Biaya promosi yang paling tinggi
terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar
Rp. 43.822.350.
4.2 Volume Penjualan Pada PD.
Niaga Redja Abadi Tasikmalaya
Volume penjualan merupakan
sumber hidup suatu perusahaan,
dimana denga volume penjualan
perusahaan dapat melihat naik turunnya
pendapatan perusahaan. Semakin tinggi
volume penjualan yang diterima oleh
perusahaan maka semain besar pula
keuntungan yang diperoleh oleh
perusahaan.
Upaya yang dilakukan oleh PD.
Niaga Redja Abadi Tasikmalaya untuk
meningkatkan volume penjualan, yaitu
dengan
melaksanakan
strategi
pemasaran salah satunya yaitu dengan
promosi.
Untuk
melihat
volume
penjualan pada PD. Niaga Redja Abadi
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Berdasarkan
tabel
diatas,
diketahui bahwa besarnya biaya
promosi pada PD. Niaga Redja Abadi
Tasikmalaya periode tahun 2007
samapai dengan 2011 cenderung
memgalami kenaikan, hal ini dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Biaya promosi pada PD. Niaga
Redja Abadi Tasikmalaya tahun
2007
adalah
sebesar
Rp.
21.153.600.
2. Pada tahun 2008 besarnya biaya
promosi pada PD. Niaga Redja
Abadi
mengalami
penurunan
menjadi Rp. 20.390.550 atau
menurun sebesar Rp. 763.050 atau
menurun
4%
dari
tahun
sebelumnya. Hal ini terjadi karena
pada tahun tersebut perusahaan
tidak terlalu gencar melaksanakan
kegiatan promosi.
3. Pada tahun 2009 besarnya biaya
promosi pada PD. Niaga Redja
Abadi
mengalami
kenaikan
menjadi Rp. 35.380.200 atau
meningkat sebesar Rp. 14.989.650
atau meningkat 11% dari tahun
sebelumnya. Peningkatan biaya
promosi cukup besar, hal tersebut
dikarenakan perusahaan mulai
melakukan melakukan kegiatan
promosi secara intensif khususnya
memanjang
spanduk-spanduk
disudut yang strategis.
4. Pada tahun 2010 besarnya biaya
promosi pada PD. Niaga Redja
Abadi
mengalami
kenaikan
menjadi Rp. 39.415.150 atau
meningkat sebesar Rp. 4.034.950
atau meningkat 11% dari tahun
sebelumnya. Pada tahun ini biaya
promosi
tidak
mengalami
peningkatan
yang
mencolok
karena kegiatan promosi pada
tahun ini tidak mengalami banyak
perubahan.

Tabel 4.3
Return On Asset PD. Niaga
Redja Abadi Tasikmalaya
Tahun 2007 s.d Tahun 2011
Tahun

Laba Sebelum
pajak (Rp)

Total Asset
(Rp)

ROA
(%)

2007
2008
2009
2010
2011

426.985.110
604.503.650
984.472.115
1.081.504.739
1.188.206.799

1.420.554.617
1.602.093.691
1.745.381.803
1.603916.260
1.774.519.078

0.301
0.377
0.564
0.674
0.670

Sumber : data dari PD. Niaga Redja Abadi
yang telah diolah

Dari tabel diatas, dapat dilihat
ROA pada perusahaan PD. Niaga
Redja Abadi Tasikmalaya periode
tahun 2007 sampai dengan periode
tahun 2011, perusahaan memiliki ROA
tertinggi pada tahun 2010 Karena
perusahaan memperoleh laba sebesar
Rp.
1.081.504.739
Sedangkan
perusahaan memiliki tingkat persentase
ROA terendah pada tahun 2007 karena
perusahaan memperoleh laba sebesar
Rp. 426.985.110.
4.4 Biaya Promosi Pada PD. Niaga
Redja Abadi Tasikmalaya
Tabel 4.4
Kenaikan Biaya Promosi PD.
Niaga Redja Abadi
Tasikmalaya
Periode Tahun 2007 s.d Tahun
2011
Tahun
2007
2008
2009
2010
2011

Biaya
Kenaikan Persentase
Promosi
Biaya
Kenaikan
(Rp.)
21.153.600
20.390.550 (763.050)
-4%
35.380.200 14.989.650
74%
39.415.150 4.034.950
11%
43.822.350 4.407200
11%
Sumber : Diolah oleh penulis
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5. Pada tahun 2011 besarnya biaya
promosi pada PD. Niaga Redja
Abadi
mengalami
kenaikan
menjadi Rp. 43.822.350 atau
meningkat sebesar Rp. 4.407.200
atau meningkat 11% dari tahun
sebelumnya. Pada tahun ini biaya
promosi mengalami peningkatan
yang
karena
guna
mempertahankan citra perusahaan,
layanan dan mempertahankan
pasarnya.

2. Tahun 2008 volume penjualan
pada PD. Niaga Redja Abadi
Tasikmalaya
sebesar
Rp.
19.803.000.000 atau mengalami
peningkatan
sebesar
Rp.
6.296.000.000 atau meningkat
sebesar
47%
dari
tahun
sebelumnya.
Hal
tersebut
disebabkan PD. Niaga Redja
Abadi Tasikmalaya baru dikenal
sebagai dealer resmi sepada motor
Honda.
3. Tahun 2009 volume penjualan
pada PD. Niaga Redja Abadi
Tasikmalaya adalah sebesar Rp.
23.868.000.000 atau mengalami
peningkatan
sebesar
Rp.
4.065.000.000 atau meningkat
sebesar
21%
dari
tahun
sebelumnya. Meskipun secara
kuantitas turun, tetapi penignkatan
merupkan keberhasilan perusahaan
dalam mempertahankan pangsa
pasarnya.
4. Tahun 2010 volume penjualan
pada PD. Niaga Redja Abadi
Tasikmalaya adalah sebesar Rp.
30.714.000.000 atau mengalami
peningktan
sebesar
Rp.
6.846.000.000 atau meningkat
sebesar
29%
dari
tahun
sebelumnya.
Hal
tersebut
membuktikan
eksistensi
perusahaan
dan
kepercayaan
konsumen pada perusahaan.
5. Tahun 2011 volume penjualan
pada PD. Niaga Redja Abadi
Taskmalaya adalah sebesar Rp.
31.074.000.000 atau mengalami
peningkatan
sebesar
Rp.
360.000.000 atau meningkatkan
sebesar 1% dari tahun sebelumnya.
Secara kuantitas volume penjualan
mengalami penurunan, hal tersebut
disebabkan banyaknya dikeluarkan

Dari
uraian
diatas,
secara
keseluruhan biaya promosi PD. Niaga
Redja Abadi Tasikmalaya cenderung
mengalami peningkatan, hal tersebut
dikarenakan perusahaan berupaya
untuk terus mengembangkan usahanya.
4.5 Volume Penjualan Pada PD.
Niaga Redja Abadi Tasikmalaya
Tabel 4.5
Kenaikan Volume Pejualan
PD. Niaga Redja Abadi
Tasikmalaya
Periode Tahun 2007 s.d Tahun
Volume
Persentase
Tahun
Penjualan
Peningkatan
Kenaikan
(Rp)
2007 13.507.000.000
2008 19.803.000.000 6.296.000.000
47%
2009 23.868.000.000 4.065.000.000
21%
2010 30.714.000.000 6.846.000.000
29%
2011 31.074.000.000
360.000.000
1%
2011
Sumber : Diolah oleh penulis

Berdasarkan pada perkembangan
volume penjualan PD. Niaga Redja
Abadi Tasikmalaya periode tahun 2007
sampai dengan tahun 2011 dapat
diuraikan sebagai berikkut :
1. Pada tahun 2007 volume penjualan
PD.
Niaga
Redja
Abadi
Tasikmalaya adalah sebesar Rp.
13.507.000.000.
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produk jenis atau tipe baru sepeda
motor.

1. Pada tahun 2007 ROA pada PD.
Niaga Redja Abadi Tasikmalaya
adalah sebesar 0,301 %
2. Tahun 2008 ROA pada PD. Niaga
Redja Abadi Tasikmalaya adalah
sebesar 0,377 Atau mengalami
peningkatan
sebesar
8%
Dikarenakan
perusahaan
memperoleh laba Rp. 604.503.650.
3. Tahun 2009 ROA pada PD. Niaga
Redja Abadi Tasikmalaya adalah
sebesar 0,564% atau mengalami
peningkatan
sebesar
19%
Dikarenakan
perusahaan
memperoleh laba Rp. 984.472.115
4. Tahun 2010 ROA pada PD. Niaga
Redja Abadi Tasikmalaya adalah
sebesar 0,674% Atau mengalami
peningkatan
sebesar
11%
Dikarenakan
perusahaan
memperoleh
laba
Rp.
1.081.504.739
5. Tahun 2011 ROA pada PD. Niaga
Redja Abadi Tasikmalaya adalah
sebesar 0,670

Berdasarkan uraian diatas, dapat
diketahui bahwa tingkat volume
penjualan PD. Niaga Redja Abadi
Tasikmalaya periode tahun 2007
sampai dengan tahun 2011 cenderung
mengalami
peningkatan
setiap
tahunnya.
Peningkatan
volume
penjualan tertinggi pada tahun 2008
yaitu
sebesar
47%,
sedangkan
peningkatan
volume
penjualan
terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu
sebesar 5%. Secara umum volume
penjualan PD. Niaga Redja Abadi
Tasikmalaya periode tahun 2007
sampai dengan 2011 mengalami
peningkatan, hal tersebut dikarenakan
perusahaan mampu menjual produknya
sesuai dengan target penjualan dan
perusahaan berupaya untuk memenuhi
dan melayani konsumennya serta
memperluas pangsa pasar sesuai
dengan kemampuan perusahaan.
4.6 Kinerja Perusahaan PD. Niaga
Redja Abadi Tasikmalaya
Tabel 4.6
Kenaikan Return On Asset PD.
Niaga Redja Abadi Tasikmalaya
Periode Tahun 2007 s.d Tahun
2011
Tahun
2007
2008
2009
2010
2011

ROA
(%)
0.301
0.377
0.564
0.674
0.670

Berdasarkan uraian diatas, dapat
diketahui bahwa ROA PD. Niaga Redja
Abadi Tasikmalaya periode tahun 2007
sampai dengan tahun 2011 cenderung
mengalami
peningkatan
setiap
tahunnya. Peningkatan ROA tertinggi
pada tahun 2009 yaitu sebesar 19%,
sedangkan penurunan ROA terendah
terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar
11%.
secara
umum
tingkat
perkembangan
ROA
mengalami
peningkatan karena strategi segmentasi
pasar yang telah berhasil terutama
dalam
mempertahankan
dan
mengembangkan usaha.
4.7 Hubungan
Biaya
Promosi
dengan Volume Penjualan
Hubungan biaya promosi dengan
volume penjualan pada PD. Niaga
Redja Abadi Tasikmalaya dilakukan

Persentase
Kenaikan
8
19
11
-

Sumber : Sumber : diolah oleh penulis

Berdasarkan pada perkembangan
ROA
PD. Niaga Redja Abadi
Tasikmalaya periode tahun 2007
sampai dengan tahun 2011 dapat
diuraikan sebagai berikkut :
10

dengan
menggunakan
pengujian
koefisien korelasi kedua variabel
teresebut. Berdasarkan hasil analisis
yang menggunakan bantuan program
SPSS diperoleh seperti gambar 4.1
sebagai berikut :

langsung dan pengaruh tidak langsung
antara X1 terhadap Y melalui X2 yaitu :
1. Besarnya
pengaruh
langsung
variabel
terhadap Y
=
×
= 0,530 ×
0,530 = 0.281
2. Besarnya pengaruh tidak langsung
variabel
terhadap variabel Y,
melalui variabel
=
=
0,530 x 1,784 x 0,495 = 0,468
3. Besarnya pengaruh total variabel
terhadap variabel Y
=
+
=
0,281 + 0,468 = 0,749
Dengan
demikian
besarnya
pengaruh total antara variabel biaya
promosi
terhadap
kinerja
perusahaan (Y) pada PD. Niaga Abadi
Tasikmalaya adalah sebesar 0,749.
Untuk menguji hipotesis atau
signifikansi pengaruh secara parsial
biaya promosi
terhadap kinerja
perusahaan (Y) pada PD. Niaga Redaja
Abadi Tasikmalaya dilakukan dengan
menggunakan uji t. Berdasarkan uji
hipotesis dengan menggunakan uji t
pada hasil perhitungan SPSS V.16 yang
tersaji pada lampiran untuk variabel
Lingkungan Kerja diperoleh nilai
dengan
nilai
signifikansi 0,000 dan dk = (n-k-l) = 3
maka nilai
dari
perhitungan tersebut diperoleh bahwa
nilai
>
dan berdasarkan
probabilitas nilai signifikansi 0,043 <
0,05. Dengan demikian hal ini berarti
ditolak atau dengan kata lain biaya
promosi
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja perusahaan pada PD.
Niaga Redja Abadi Tasikmalaya.
Berdasarkan hasil analisis dan
pengujian
hipotesis
di
atas
menunjukkan bahwa biaya promosi
pada PD. Niaga Redja Abadi

0,892

Gambar 4.1
Struktur Hubungan Biaya Promosi
dengan Volume Penjualan
Hasil pengolahan data dari hasil
analisis yang dapat dilihat pada
lampiran menunjukan bahwa nilai
korelasi
sebesar
0,892
yang
menunjukan besarnya hubungan atau
korelasi antara variabel X1 dengan X2.
Hal ini berarti bahwa antara biaya
promosi dengan volume penjualan
mempunyai hubungan yang positif
yaitu sebesar 0,892 atau 89,2%. Hal ini
menunjukan
pelaksanaan
biaya
promosi dan volume penjualan pada
PD. Niaga Redja Abadi Tasikmalaya
telah dilakukan dengan baik.
4.8 Pengaruh Biaya Promosi dan
Volume
Penjualan
Secara
Parsial
Terhadap
Kinerja
Perusahaan
Berdasarkan hasil pengolahan
data dengan menggunakan program
SPSS pada untuk analisis jalur, besar
pengaruh biaya promosi terhadap
kinerja perusahaan dapat dilihat dari
koefisen beta atau koefisien standar
(standardized
coefficient)
untuk
variabel X1
terhadap Y. Untuk
pengolahan data dapat dilihat pada
tabel output Coefficient SPSS yang
disajikan dilampiran, dapat dihitung
total pengaruh secara parsial dengan
cara menghitung besarnya pengaruh
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Tasikmalaya berpengaruh signifikan
terhadap kinerja perusahaan sebesar
74,9%.

k-l) = 3 maka nilai
dari
perhitungan tersebut diperoleh bahwa
nilai
dan berdasarkan
probabilitas nilai signifikansi sebesar
0,049 < 0,05. Dengan demikian hal ini
berarti
dtolak atau dengan kata lain
volume
penjualan
berpengaruh
signifikan terhadap kinerja perusahaan
pada PD. Niaga Redja Abadi
Tasikmalaya.
Berdasarkan hasil analisis dan
pengujian
hipotesis
di
atas
menunjukkan bahwa volume penjualan
pada PD. Niaga Redja Abadi
Tasikmalaya berpengaruh signifikan
terhadap kinerja perusahaan sebesar
24,5%.
4.9 Pengaruh Biaya Promosi dan
Volume
Penjualan
Secara
Simultan Terhadap Kinerja
Perusahaan
Untuk mengetahui pengaruh biaya
promosi dan volume penjualan
terhadap kinerja perusahaan secara
simultan, maka sebagaimana hasil
perhitungan masing-masing variabel
pada pengaruh parsial, dapat diperoleh
dengan cara menjumlah seluruh nilai
pengaruh-pengaruh parsial yaitu 0,42 +
0,385 = 0,805. Jadi total pengaruh
biaya promosi dan volume penjualan
terhadap kinerja perusahaan pada PD.
Niaga Redja Abadi Tasikmalaya adalah
0,805. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada gambar 4.2 dan tabel 4.7
berikut :

Pengaruh secara parsial volume
penjualan terhadap kinerja perusahaan
pada PD. Niaga Redja Abadi
Tasikmalaya dari hasil perhitungan
yang telah dilakukan melalui program
SPSS V.16 maka dapat kita ketahui
koefisien jalur pengaruh secara parsial
volume penjualan terhadap kinerja
perusahaan dengan cara menghitung
besarnya pengaruh langsung dan
pengaruh tidak langsung antara volume
penjualan terhadap kinerja perusahaan
melalui biaya promosi, yaitu :
1. Besarnya
pengaruh
langsung
variabel
terhadap Y
=
-0,495 ×
0,495 = 0,245
2. Besarnya pengaruh tidak langsung
variabel
terhadap variabel Y,
melalui variabel
=
=
0,530 x 1,784 x 0,495 = 0,468
3. Besarnya pengaruh total variabel
terhadap Y
= X2
Y : (0,495)2 = 0,245
Dengan
demikian
besarnya
pengaruh total antara variabel volume
penjualan terhadap kinerja perusahaan
pada PD. Niaga Redja Abadi
Tasikmalaya adalah sebesar 0,245.
Untuk menguji hipotesis atau
signifikansi pengaruh secara parsial
volume penjualan terhadap kinerja
perusahaan pada PD. Niaga Redja
Abadi Tasikmalaya dilakukan dengan
menggunakan uji t. Berdasarkan uji
hipotesis dengan menggunakan uji t
pada hasil perhitungan SPSS V.16 yang
tersaji pada lampiran untuk variabel
volume penjualan diperoleh nilai
4,350
dengan
nilai
signifikansi sebesar 0,000 dan dk = (n-

Gambar 4.2
Biaya
Promosi
i
0,892

Volume
Penjualan
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Kinerja
Perusaha
an

Pengaruh

dan

terhadap Y

Untuk mencari pengaruh langsung variabel X1 dan X2 terhadap Y
Variabel X1
c. Pengaruh langsung Y
X1
Y : (0,53)2
= 0,281 (A)
d. Pengaruh tidak langsung melalui X2Y
2(X1X2)
Y
(0,53)(2x0,892)(0,495)
= 0,468 (B)
Total pengaruh X1 terhadap Y(A+B)
= 0,749 (C)
Variabel X2
d. Pengaruh langsung Y
X2
Y : (0,495)2
= 0,245(D)
Total pengaruh X2 terhadap Y
= 0,245 (D)
e. Pengaruh total X1 dan X2 terhadap Y secara simultan :(C+D)= 0,994 (E)
f. Pengaruh faktor residu 
Y (y)2
= 0,006 (F)
Total Pengaruh
= 1
Intrepretasi :
(A). Besarnya pengaruh langsung
terhadap Y sebesar 28 %
( B). Besarnya pengaruh tidak langsung
terhadap variabel Y, melalui
variabel
sebesar 47 %
(C). Besarnya pengaruh total variabel
terhadap Y sebesar 75 %
(D). Besarnya pengaruh total
terhadap Y sebesar 25 %
(E). Total pengaruh
dan
terhadap
Y secara simultan
sebesar 99%
(F). Pengaruh faktor residu sebesar 1 %
(G). Total 100 %
Untuk menguji hipotesis atau
signifikansi pengaruh secara simultan
biaya promosi dan volume penjualan
terhadap kinerja perusahaan pada PD.
Niaga Redja Abadi Tasikmalaya
dilakukan dengan menggunakan uji F
dengan hasil pengolahan yang disajikan
dalam lampiran.
Berdasarkan hasil perhitungan
SPSS V.16 yang disajikan dilampiran,
diperoleh nilai
dengan nilai signifikansi 0,000 dan
nilai
dan
(n-k-l) = 3
maka nilai
=
dari

perhitungan tersebut diperoleh hasil
bahwa
dan
berdasarkan
probabilitas
nilai
signifikansi sebesar 0,005 < 0,05 ,
dengan demikian berarti
berada
pada daerah penolakan dan
terdapat di daerah penerimaan dengan
kata lain biaya promosi dan volume
penjualan
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja perusahaan pada PD.
Niaga Redja Abadi Tasikmalaya.
Berdasarkan hasil analisis dan
pengujian
hipotesis
di
atas
menunjukkan bahwa variabel biaya
promosi (
dan volume penjualan
(
secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja perusahaan
(Y) pada Perusahaan PD. Niaga Redja
Abadi Tasikmalaya dengan total
pengaruh secara simultan sebesar
0,994. Dengan nilai total pengaruh
sebesar 0,994 dan sisanya sebesar
0,006 kinerja perusahaan dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini. Tingginya
pengaruh tersebut lepas dari kontribusi
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
perusahaan untuk mencapai tujuan
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perusahaan yakni meningkatkan laba
yang diperoleh oleh perusahaan.
5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan mengenai pengaruh biaya
promosi terhadap volume penjualan
dan dampaknya terhadap kinerja
perusahaan pada PD. Niaga Redja
Abadi Tasikmalaya, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Biaya promosi, volume penujalan
dan kinerja perusahaan periode
tahun2007 sampai dengan tahun
2012
cenderung
mengalami
peningkatan.
Hal
tersebut
dikarenakan perusahaan berupaya
untuk
terus
mengambangkan
usahanya dan menjaga kestabilan
penjualan.
2. Biaya
promosi
mempunyai
hubungan yang positif dengan
volume penjualan pada PD. Niaga
Redja Abadi Tasikmalaya.
3. Biaya promosi dan volume
penjualan
secara
parsial
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja perusahaan pada PD. Niaga
Redja Abadi Tasikmalaya.
4. Biaya promosi dan volume
penjualan
secara
simultan
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja perusahaan pada PD. Niaga
Redja Abadi Tasikmalaya.
5.2 Saran
Berdasarkan simpulan yang telah
dikemukakan
diatas,
penulis
memberikan saran yang diharapkan
dapat memberikan manfaat yang
berguna bagu kemajuan perusahaan
dimasa yang akan datangyaitu sebagai
berikut :
1. Perusahaan
perlu
mempertimbangkan
besarnya
biaya promosi untuk membiayai
kegiatan
promosi
dan

mengendalikan biaya promosi
supaya tidak terjadi penyimpangan
yang tidak diharapkan, seperti
pembengkakan biaya promosi
yang tidak mendukung peningktan
volume penjualan. Hal ini dapat
dilakukan dengan memperhatikan
periode waktu ke waktu besarnya
pengeluaran.
2. Perusahaan harus mempertahankan
dan menjaga kualitas layanan
kepada
konsumen
untuk
meningkatkan volume penjualan.
3. Untuk mencapai kinerja yang baik,
perusahaan harus mengoptimalkan
penggunaan asset yang dimiliki,
karena semakin besar asset yang
dimiliki besar pula laba yang harus
dihasilkan.
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