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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Biaya Promosi 

2.1.1.1 Pengertian Biaya 

 Biaya dalam suatu perusahaan merupakan suatu komponen yang sangat 

penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. 

Tujuan itu dapat tercapai apabila biaya yang dikeluarkan sebagai bentuk suatu 

pengorbanan oleh perusahaan yang bersangkutan telah diperhitungkan secara 

tepat. Dalam menentukan apakah suatu pengorbanan merupakan biaya atau tidak, 

oleh karena itu banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli mengenai biaya 

sesuai dengan kondisi yang ada. Pengertian biaya dilihat dari sudut pandang 

akuntansi. Mulyadi (2005 : 8 ) mendifinisikan biaya sebagai berikut: 

“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan 

uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau kemungkinan akan terjadi 

untuk tujuan tertentu”. 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya adalah pengorbanan 

sumber daya ekonomi yang telah terjadi atau potensial terjadi yang diukur dalam 

satuan uang untuk mencapai tujuan tertentu. 

2.1.1.2 Penggolongan Biaya  

 Penggolongan adalah proses pengelompokan secara sistematis asal 

keseluruhan elemen yang ada kedalam golongan-golongan tertentu yang lebih 

ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih punya arti atau lebih 

penting. 
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 Menurut Mulyadi (2005 : 13). Biaya digolongkan sebagai berikut : 

1. Menurut objek pengeluaran 

Penggolongan ini merupakan penggolongan yang paling sederhana, yaitu 

berdasarkan penjelasan singkat mengenai obyek pengeluaran, misalnya 

pengeluaran yang berhubungan dengan telepon disebut “biaya telepon”. 

2. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan  

Biaya dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

a) Biaya produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi 

produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai. 

Biaya produksi dapat digolongkan kedalam biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. 

b) Biaya pemasaran, adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan 

kegiatan pemasaran produk, contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya 

sampel, dll. 

c) Biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya untuk 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk, 

contohnya gaji bagian akuntansi, gaji personalia, dll. 

3. Menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai 

Ada 2 golongan, yaitu: 

 Biaya langsung (direct cost). Merupakan biaya yang terjadi dimana 

penyebabnya karena ada sesuatu yang harus dibiayai. Dalam kaitannya 

dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung. 



18 
 

 Biaya tidak langsung (indirect cost), biaya yang terjadi tidak hanya 

disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai, dalam hubungannya dengan 

produk, biaya tidak langsung dikenal dengan biaya overhead pabrik. 

4. Menurut prilaku dalam kaitannya dengan perubahan volume 

kegiatanBiaya dibagi menjadi 4, yaitu 

1) Biaya tetap (fixed cost), biaya yang jumlahnya tetap konstan 

dipengaruhi perubahan volume kegiatan aktivitas sampai tingkat 

kegiatan tertentu, contohnya; gaji direktur produksi. 

2) Biaya variabel (variable cost), biaya yang jumlah totalnya berubah 

secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas, 

contohnya; biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. 

3) Biaya semi variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah tidak 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel 

mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel, contohnya; biaya 

listrik yang digunakan. 

4) Biaya semi fixed, biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan 

tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume 

produksi tertentu. 

5. Menurut jangka waktu manfaatnya 

Biaya dibagi 2 bagian, yaitu; 

a. Pengeluaran modal (Capital expenditure),yaitu pengeluaran yang 

akan memberikan manfaat/benefit pada periode akuntansi atau 
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pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat pada periode 

akuntansi yang akan datang. 

b. Pengeluaran pendapatan  (Revenue expenditure), yaitu pengeluaran 

yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi dimana 

pengeluaran itu terjadi. 

2.1.1.3 Pengertian Promosi 

 Promosi merupakan teknik komunikasi yang secara penggunaannya atau 

penyampaiannya dengan menggunakan media seperti: pers, televisi, radio, papan 

nama, poster dan lain-lain yang tujuannya untuk menarik minat konsumen 

terhadap hasil produksi suatu perusahaan. Promosi sebagai media untuk 

menjembatani kepentingan produsen dengan konsumen. 

 Menurut Saladin (2002:123), pengertian promosi adalah : 

 “Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang 

 bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang 

sebelumnya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan 

mengingat produk tersebut”. 

 Sedangkan menurut Basu Swasta dan Irwan (2003 : 349), pengertian 

promosi adalah : 

 “Promosi adalah suatu arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

 untuk mengarahkan seseorang/organisasi kepada tindakan-tindakan yang 

 menciptakan pertukaran dalam pemasaran.” 
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 Kemudian menurut Buchari Alma (2006 : 179) : 

 “Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan 

 meyakinkan calon konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan 

untuk  memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan dan meyakinkan calon 

 konsumen”. 

 Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, promosi adalah 

tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan jalan mempengaruhi konsumen 

secara langsung ataupun tidak langsung untuk menciptaan pertukaran dalam 

pemasaran. 

 Promosi juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu 

program pemasaran. Betapapun berkualitasnya produk, bila konsumen belum 

pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi 

mereka, maka mereka tidak akan membelinya. 

 Pada hakekatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran, 

yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan. 

 Meskipun secara umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang 

sama, tetapi bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas 

khususnya. Menurut Rismiati dan Soeratno (2001), beberapa tugas khusus itu 

sering disebut bauran promosi yang terdiri dari advertising, personal selling, sales 

promotion, dan publicity. 
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1. Periklanan (Advertising) 

Bentuk promosi non personal dengan menggunakan berbagai media yang 

ditujukan untuk merangsang pembelian. Periklanan menawarkan suatu 

produk kepada konsumen dengan cara mengemukakan alasan supaya 

membeli. 

2. Penjualan Tarap Muka (Personal Selling) 

Bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu 

percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang 

pembelian atau kegiatan mempromosikan suatu produk dengan cara 

mendatangi ke tempat konsumen berada, oleh seorang 

wiraniaga/salesperson. Dengan adanya kontak langsung antara wiraniaga 

dan konsumen, maka terjadilah komunikasi dua arah. 

Tugas seorang wiraniaga adalah sebagai berikut: 

 Memberikan informasi produk kepada konsumen 

 Menjelaskan manfaat produk kepada konsumen 

 Menjawab pertanyaan/argumentasi dari konsumen 

 Mengarahkan konsumen agar terjadi transaksi 

 Memberikan pelayanan pada konsumen 

Sifat-sifat penjualan tatap muka adalah sebagai berikut: 

 Personal atau adanya kontak langsung dengan konsumen 

 Tanggapan langsung atas pertanyaan/reaksi konsumen 

 Mempererat hubungan dengan konsumen, apabila sikapnya memuaskan 

 Biaya operasionalnya cukup tinggi 
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3. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Bentuk promosi diluar ketiga bentuk diatas yang ditujukan untuk 

merangsang pembelian. Promosi penjualan menawarkan suatu produk 

dengan cara memberikan perangsang supaya membeli. Perangsang ini bisa 

berupa uang, barang atau pelayanan tambahan lainnya yang biasanya tak 

disertakan bersama produk tersebut. 

Umumnya promosi penjualan bisa digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) 

tugas pokok, yaitu: 

a. Meluncurkan produk baru 

Teknik promosi penjualan dengan pemberian insentif jangka pendeknya 

dapat digunakan untuk membantu peluncuran produk baru atau formula 

baru dari produk yang telah ada. Guna memberikan efek jangka 

panjang, produk harus memberikan manfaat yang dijanjikan kepada 

konsumen. Jika tidak pembelian ulang tak akan terjadi. 

b. Membangun pola belanja konsumen 

Dengan cara membujuk para pemula (pembeli pertama) untuk membeli 

ulang. Keberhasilannya tergantung produknya. Bila produknya 

memberikan keuntungan yang dijanjikan, promosi penjualan dapat 

membantu terjadinya pembelian ulang, dan ini akan membangun pola 

belanja konsumen atas produk itu. 

 

c. Meningkatkan penjualan produk pengiring 
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Promosi penjualan tidak saja dapat menaikan penjualan suatu produk, 

tapi dapat juga mempengaruhi peningkatan penjualan produk 

pengiringnya. Contohnya peningkatan-peningkatan penjualan roti tawar 

bisa mengakibatkan juga peningkatan penjualan selai. 

d. Meningkatkan pemakaian suatu produk 

Dengan memperkenalkan pengguna baru atau tambahan untuk produk 

yang sudah ada melalui promosi penjualan, pemakaian sering kali dapat 

ditingkatkan. 

e. Menetralisir kegiatan promosi pesaing 

Promosi penjualan seringkali digunakan untuk mengimbangi kegiatan 

pesaing, khususnya mereka yang menggunakan media kampanye yang 

efektif. Tujuannya adalah untuk memelihara konsumen yang ada 

sekarang. Perusahaan market leader yang berkepentingan melindungi 

market sharenya terhadap serangan dari luar sering menggunakan 

promosi penjualan dengan cara ini. 

4. Publisitas (Publicity) 

Bentuk promosi non personal mengenaipelayanan atau kesatuan usaha 

tertentu dengan jalan mengulas informasi/berita tentangnya (pada 

umumnya bersifat ilmiah) atau merupakan usaha untuk merangsang 

permintaan dari suatu produk secara non personalyang bersifat komersial. 

Tentang produk tersebut di media cetak dan media elektronik, maupun 

hasil wawancara yang ditampilkan dalam media tersebut. Cara ini sangat 

baik untuk memperkenalkan perusahaan atau produk yang dihasilkan, 
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karena publisitas dapat mencapai pembeli yang potensial yang tidak dapat 

dicapai dengan advertensi dan personal selling. 

2.1.1.4 Tujuan Promosi 

Tujuan dari pada promosi adalah untuk memperkenalkan barang hasil 

produksi, dengan tujuan agar konsumen membeli hasil produksinya. Dengan 

demikian volume penjualan dapat meningkat, dan juga dapat meningkatkan laba 

perusahaan. Hal ini dapat dicapai oleh suatu perusahaan bila promosi yang 

dijalankan benar-benar tepat sehingga pelaksanaan promosi dapat berhasil 

seefektif mungkin.Menurut Basu Swasta (2000 : 260), tujuan promosi adalah 

sebagai berikut: 

1. Modifikasi tingkah laku 

Orang-orang yang melakukan komunikasi itu mempunyai beberapa alasan, 

antara lain mencari kesenangan, mencari bantuan, memberikan 

pertolongan atau instruksi, memberikan informasi, mengemukakan ide 

atau pendapat. Sedangkan promosi dari segi lain, berusaha merubah 

tingkah laku dan pendapat. 

2. Meberitahu 

Kegiatan promosi itu dapat ditunjukan untuk memberitahu pasar yang 

dituju tentang penawaran perusahaan. 

3. Membujuk 

Promosi yang bersifat membujuk (persuasif) umumnya kurang disenangi 

oleh sebagian masyarakat namun kenyataannya sekarang ini justru yang 

banyak muncul adalah promosi yang bersifat persuasif. 
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4. Mengingatkan 

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan perlu dilakukan 

selama tahap kedewasaan di dalam siklus kehidupan produk. 

2.1.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Promosi 

Menurut Basu Swastha (2005:42), mengatakan bahwa ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi penentuan dan pelaksanaan promosi 

diantaranya : 

1. Besarnya dana yang digunakan untuk promosi 

Suatu perusahaan yang mempunyai dana lebih besar kegiatan promosinya 

akan lebih efektif dibandingkan dengan perusahaan yang hanya punya 

dana terbatas. 

2. Sifat pasar 

Ada tiga macam sifat pasar yaitu : 

a. Luas pasar secara geografis 

Penjualan perorangan dapat mencukupi dalam pasar lokal terbatas akan 

tetapi dengan makin meluasnya pasar secara geografis, periklanan harus 

makin dipentingkan. 

b. Jenis pelanggan 

Strategi promosi dipengaruhi oleh jenis sasaran yang hendak dituju oleh 

perusahaan seperti pengecer, pelanggan rumah tangga atau perantara. 
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c. Konsentrasi pasar 

Jumlah keseluruhan calon pembeli juga merupakan pertimbangan. 

Makin sedikit calon pembeli makin efektik penjualan perorangan 

dibandingkan periklanan. 

3. Jenis produk yang dipromosikan 

Diperlukan strategi yang berbeda-beda untuk barang konsumsi dan barang 

industri. 

4. Tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk 

a. Tahap perkenalan 

Dalam tahap ini perhatian besar diberikan untuk penjualan 

perseorangan, tapi pameran juga banyak digunakan. 

b. Tahap pertumbuhan 

Tahap ini menekankan pada periklanan. 

c. Tahap kedewasaan 

Periklanan sebagai alat bujukan bukan sekedar informasi. Persaingan 

tajam mengharuskan perusahaan untuk menyediakan akan dana yang 

lebih besar guna periklanan. 

d. Tahap kemunduran 

Dalam tahap ini semua kegiatan promosi harus dikurangi dan mulai 

meningkatkan kualitas produk atau membuat produk baru. 
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2.1.1.6 Pengertian biaya promosi 

Menurut Phillip Kotler dialihbahasakan oleh Benyamin Molan (2000 : 

640)Biaya promosi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

promosi.Menurut Henry Simamora (2002 : 762)Biaya promosi merupakan 

sejumlah dana yangdikucurkan perusahaan ke dalam promosi untuk meningkatkan 

penjualan.Sedangkan menurut Freddy Rangkuti (2009 : 56)Biaya promosi adalah 

pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan 

promosinya. 

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa biaya promosi 

merupakan biaya yang akan mendukung perusahaan dalam meningkatkan 

pendapatan dari penjualan produk yang diproduksi perusahaan. Oleh karena itu 

suatu manajemen pemasaran perusahaan harus memikirkan perencanaan anggaran 

biaya untuk promosi agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Adapun jenis-jenis biaya promosi menurut Mulyadi (2002 : 530) adalah 

sebagai berikut : 

a. Biaya iklan 

Biaya iklan adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk iklan cetak dan 

iklan radio/tv, kemasan, sistem pos, catalog, film, majalah, brosur, poster, 

buku petunjuk, cetakan ulang dari iklan papan reklame, papan peragaan, 

pameran bahan-bahan audio visual, simbol dan logo yang digunakan untuk 

membangun citra jangka panjang pada suatu produk, dan selain itu sebagai 

pemicu penjualan yang cepat. 
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b. Biaya Hubungan Masyarakat 

Biaya hubungan masyarakat adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk 

konferensi pers, pidato, seminar, laporan tahunan, donasi / sumbangan, 

sponsor, lobi dan media identitas, yang dirancang untuk memperbaiki, 

mempertahankan maupun melindungi suatu citra perusahaan maupun 

produk. 

c. Biaya Promosi Penjualan 

Biaya promosi penjualan adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

mendorong penjualan suatu produk atau jasa dalam bentuk sampling, 

pameran perdagangan, ekshibisi, dan demontrasi. Promosi penjualan dapat 

digunakan untuk mendramatisasi penawaran produk dan menaikkan 

penjualan yang sedang lesu. 

d. Biaya Penjualan Personal 

Biaya penjualan personal adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk 

presentasi penjualan, pertemuan penjualan, pemasaran jarak jauh (lewat 

telepon), program intensif, sampel, dan pameran perdagangan, tujuannya 

adalah melakukan penjualan dengan cara membangun preferensi, 

keyakinan dan tindakan pembelian. 

2.1.1.7 Anggaran Biaya Promosi 

 Anggaran promosi yang disusun tergantung besar kecilnya perusahaan. 

Jenis produk yang dihasilkan dan ragam kegiatan yang ada pada masing-masing 

perusahaan. Anggaran promosi yang disusun harus realistis, berdasarkan analisis 

yang diteliti mengenai setiap tindakan yang akan dilakukan dan mungkin untuk 
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dicapai, luwes dan tidak kaku sehingga memungkinkan perubahan sesuai situasi 

dan kondisi, selalu disesuaikan dengan keadaan yang berubah-ubah secara 

periodik dan harus kontinyu, artinya kelangsungan perencanaan anggaran terjaga 

dan bukan merupakan kegiatan insidental.  

 Karena anggaran promosi bersifat formal, disusun secara resmi dan tertulis 

sistematis, berurutan dan berdasarkan suatu fakta atau logika dan memutuskan apa 

yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Maka isinya menyangkut 

komitmen manajemen dimana para manajer setuju untuk menerima tanggung 

jawab untuk mencapai sasaran yang telah dianggarkan serta memanfaatkan 

kesempatan yang ada dan menghindari ancaman yang akan datang baik dari dalam 

maupun dari luar organisasi. 

 Menurut Djaslim dan Yevis Marty Oesman (2002 : 127), ada beberapa 

metode yang bisa dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam menyusun 

anggaran promosinya, yaitu diantaranya  

1. Metode semampunya 

Metode semampunya, yaitu berdasarkan perkiraan mengenai kemampuan 

mereka. 

2. Metode persentase penjualan 

Metode persentase penjualan, yaitu berdasarkan persentase tertentu dari 

penjualan atau persentase dari harga jual. 

3. Metode sejajar dengan pesaing 

Metode sejajar dengan pesaing, yaitu berdasarkan biaya promosi yang 

sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pesaing. 
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4. Metode tugas dan saran 

Metode tugas dan saran, yaitu dengan cara menentukan sasaran khusus 

mereka, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai 

sasaran tersebut dan menghitung berapa banyaknya. 

 Adanya anggaran promosi sangatlah bermanfaat bagi manajemen 

perusahaan dalam menentukan keputusannya. Adapun fungsi dari anggaran 

promosi itu sendiri dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Sebagai Alat Pedoman Kerja 

Anggaran promosi berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah, 

memberikan target yang harus dicapai oleh aktivitas perusahaan diwaktu 

yang akan datang.  

b. Sebagai Alat Pengkoordinasian Kerja 

Sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua begian yang terdapat 

dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerjasama dengan baik 

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sehingga kelancaran jalannya 

perusahaan akan lebih terjamin.  

c. Sebagai Alat Pengawasan Kerja 

Dapat digunakan sebagai tolak ukur dan alat pembanding dalam menilai 

(evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan dengan membandingkan antara apa 

yang tertuang di dalam anggaran dengan apa yang dicapai oleh realisasi 

kerja perusahaan untuk menilai kesuksesan yang dicapai perusahaan. 
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2.1.1.8 Perlakuan Akuntansi Untuk Biaya Promosi 

Sebuah usaha baik yang dijalankan oleh Badan ataupun perorangan 

tentunya memerlukan biaya promosi. 

Pada umumnya pengertian biaya promosi adalah bagian dari biaya 

penjualan yang dikeluarkan oleh badan/perorangan dalam rangka 

memperkenalkan/menganjurkan pemakaian suatu produk, baik langsung maupun 

tidak langsung, untuk memepertahankan dan atau meningkatkan penjualan. Maka 

biaya promosi dibebankan langsung sebagai biaya. Pembebanan ini berlaku juga 

untuk biaya penelitian dan pengembangan. 

Biaya promosi dalam laporan laba rugi masuk kedalam pos biaya usaha. 

Biaya usaha dibagi menjadi dua pos menurut Mulyadi (2005 : 20) yaitu : 

 Biaya Administrasi dan Umum 

Yaitu meliputi pos-pos seperti gaji staf dan pekerjaan kantir, pajak 

penghasilan karyawan, perlengkapan kantor yang digunakan, penyusutan 

perabot kantor, telepon, pengiriman pos, biaya izin dan biaya usaha, jasa 

akuntan dan hukum, sumbangan social dan pos-pos lain yang serupa. 

 Biaya Pemasaran 

Yaitu meliputi pos-pos seperti gaji staf dan komisi penjualan, promosi, 

penggudangan, pembukuan dan pengiriman, angkutan dan penagihan, serta 

pos-pos lain yang serupa. 
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2.1.1.9 Hubungan Promosi Dengan Penjualan 

Penjualan adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang 

ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan 

hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak lain. Penjualan 

diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan 

barang bagi mereka yang memerlukan dengan imbalan uang menurut harga yang 

ditentukan atas persetujuan bersama (Swastha, 2008). 

Sebuah perusahaan pada umumnya mempunyai tiga tujuan dalam proses 

penjualan yaitu : (Swastha, 2008). 

 Mencapai volume penjualan tertentu. 

 Mendapatkan laba tertentu. 

 Menunjang pertumbuhan perusahaan. 

Promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen 

pemasaran, dan sering disebut sebagai "proses berlanjut". Ini disebabkan karena 

promosi dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan 

(Swastha, 2008). Promosi juga dipandang sebagai arus informasi atau persuasi 

satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

Pada umumnya perusahaan yang ingin mempercepat proses peningkatan 

volume penjualan akan melakukan kegiatan promosi melalui iklan, personal 

selling, pemasaran langsung ataupun yang lainnya. Apabila volume penjualan 

dirasakan cukup besar sesuai dengan yang diinginkan serta cukup mantap, 

biasanya perusahaan menurunkan kegiatan promosi atau sekedar 
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mempertahankannya. Akan tetapi seringkali terjadi penurunan penjualan sewaktu 

perusahaan menghentikan atau mengurangi kegiatan promosi. Hal ini disebabkan 

karena beberapa kemungkinan, misalnya konsumen kehilangan daya tarik, produk 

mulai terlupakan dan tergeser oleh produk pesaing yang masih gencar melakukan 

promosi dan lain-lainnya. Promosi memang sangat erat hubunganya dengan 

penjualan, semakin baik promosi yang dilakukan kemungkinan peningkatan 

volume penjualan juga semakin besar. Salah satu tujuan dari diadakannya promosi 

adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Promosi berpengaruh terhadap 

penjualan. Promosi penjualan perlu dilakukan meskipun secara berkala agar 

produk tetap dikenal dimasyarakat atau konsumen sehingga volume penjualan 

tetap terjaga (Swastha, 2008). 

2.1.2 Volume Penjualan 

2.1.2.1 Pengertian Penjualan 

 Penjualan merupakan fungsi yang sangat penting dalam pemasaran karena 

digunakan untuk mencapai pasar yang dituju. Penjualan merupakan sebuah proses 

yang dilakukan atau diusahakan oleh penjual terhadap calon konsumen agar 

terjadi suatu transaksi jual beli yang diharapkan dapat memberikan keuntungan 

bagi penjualan serta memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi, adanya 

penjualan dapat tercipta suatu proses pertukaraan barang antara penjual dan 

pembeli. Semakin pandai seseorang untuk menjual akan semakin cepat pula 

mencapai sukses dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga tujuan yang 

diinginkan akan segera terlaksana. Dalam segala bidang dan tingkatan, taktik 

penjualan harus digunakan agar pelayaan yang diberikan pada orang lain dapat 
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memberikan kepuasan. Dengan kepuasan ini diharapkan mereka dapat menjadi 

sahabat atau pelanggan yang baik. 

 Beberapa para ahli mengemukakan tentang definisi penjualan antara lain : 

Menurut M. Narafin (2006:60), bahwa : 

“Penjualan adalah proses menjual, padahal yang dimaksud penjualan dalam 

laporan laba-rugi adalah hasil menjual atau hasil penjualan (sales) atau 

jualan”. 

Adapun menurut Warren Reeve Fees yang diterjemahkan oleh Aria 

Faramita dan kawan-kawan, (2006:300), bahwa : 

“Penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang 

dagang yang dijual, baik secara tunai maupun kredit”. 

Sedangkan menurut Kusnadi (2009:19), menjelaskan bahwa : 

“Penjualan (sales) adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli 

atas barang atau jasa yang dijual”. 

Menurut Basu Swastha DH (2004 : 403) mengatakan bahwa : 

“Penjualan adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang 

ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau 

mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak 

lain. Penjualan dapat diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia 

untuk menyampaikan barang bagi mereka yang memerlukan dengan 

imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan atas persetujuan 

bersama”. 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpukan bahwa penjualan adalah suatu 

proses pembuatan dan cara untuk mempengaruhi pribadi agar terjadi pembelian 

(penyerahan) barang atau jasa yang ditawarkan berdasarkan harga yang 

telahdisepakati oleh kedua belah pihak yang terkait baik dibayar secara tunai 

maupun kredit. 

2.1.2.2 Tujuan Penjualan 

 Kemampuan perusahaan dalam menjual produknya menentukan 

keberhasilan dalam mencari keuntungan, apabila perusahaan tidak mampu 

menjual maka perusahaan akan mengalami kerugian. Menurut Basu Swastha 

(2004:404) bagi perusahaan, pada umumnya mempunyai tiga tujuan umum dalam 

penjualannya yaitu :  

1. Mencapai volume penjualan tertentu.  

2. Mendapatkan laba tertentu.  

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan. 

 

2.1.2.3   Pengertian Volume Penjualan 

 Volume penjualan merupakan hasil akhir yang dicapai perusahaan dari 

hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Volume 

penjualan menunjukan produktivitas suatu perusahaan dan juga keberhasilan 

dalam pemasaran. Semakin besar volume penjualan maka semakin besar pula 

kemungkinan untuk mendapat keuntungan atau mengalami pertumbuhan laba 

perusahaan. keberhasilan usaha penjualan dapat dilihat dari volume penjualan 
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yang didapat. Dengan kata lain apakah usaha tersebut mendapatkan laba atau 

tidak, sangat bergantung pada keberhasilan penjualan itu. 

 Adapun menurut Freddy Rangkuti (2009 : 204) mengemukakan bahwa : 

“Volume penjualan merupakan jumlah total yang dihasilkan dari kegiatan 

penjualan barang dagangan.” 

 Menurut Mulyadi (2005 : 239) mengemukakan bahwa : 

“Volume penjualan merupakan ukuran yang menunjukan banyaknya atau 

besarnya jumlah barang atau jasa yang terjual.” 

 Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa volume penjualan 

merupakan hasil total yang didapat perusahaan dari kegiatan penjualan barang 

dagangan. Selanjutnya, berdasarkan pendapat Swasta dan Irwan (dalam 

Silviawati, 2010 : 33) tersebut dapat diketahui bahwa pengukuran volume 

penjualan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

1. Didasarkan jumlah unit produk yang terjual. Volume penjualan yang diukur 

berdasarkan unit produk yang terjual, yaitu jumlah unit penjualan nyata 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

2. Didasarkan pada nilai produk yang terjual (omzet penjualan). Volume 

penjualan didasarkan pada nilai produk yang terjual, yaitu jumlah nilai 

penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

 Adapun beberapa usaha yang bisa dilakukan untuk meningkatkan volume 

penjualan, diantaranya adalah:  

1. Menjajakan produk dengan sedemikian rupa sehingga konsumen 

melihatnya.  
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2. Menempatkan dan pengaturan yang teratur sehingga produk tersebut akan 

menarik perhatian konsumen.  

3. Mengadakan analisa pasar.  

4. Menentukan calon pembeli atau konsumen yang potensial.  

5. Mengadakan pameran.  

6. Mengadakan discount atau potongan harga. 

2.1.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Penjualan 

 Dalam praktik, menurut Basu Swastha (2004:406-408) kegiatan penjualan 

itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun faktor-faktor penjualan adalah 

sebagai berikut :  

1. Kondisi dan kemampuan pasar  

Kondisi dan kemampuan terdiri dari pemahaman atas beberapa masalah 

penting yang berkaitan dengan produk yang dijual, jumlah dan sifat dari 

tenaga penjual adalah:  

a. Jenis dan karakteristik barang atau jasa yang ditawarkan.  

b. Harga produk atau jasa.  

c. Syarat penjualan, seperti: pembayaran, pengiriman. 

2. Kondisi pasar  

Pasar mempengaruhi kegiatan dalam transaksi penjualan baik sebagai 

kelompok pembeli atau penjual. Kondisi pasar dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yakni: jenis pasar, kelompok pembeli, daya beli, frekuensi pembelian 

serta keinginan dan kebutuhannya. Jika perusahaan mengetahui kondisi 

pasar maka akan lebih mudah dalam memasarkan produknya.  
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3. Modal 

Modal atau dana sangat diperlukan dalam rangka untuk mengangkut barang 

dagangan ditempatkan atau untuk memperbesar usahanya. Modal 

perusahaan dalam penjelasan ini adalah modal kerja perusahaan yang 

digunakan untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, misalnya 

dalam menyelenggarakan stok produk dan dalam melaksanakan kegiatan 

penjualan memerlukan usaha seperti alat transportasi, tempat untuk 

menjual, usaha promosi dan sebagainya.  

4. Kondisi organisasi perusahaan 

Pada perusahaan yang besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh 

bagian tersendiri, yaitu bagian penjualan yang dipegang oleh orang-orang 

yang ahli di bidang penjualan.  

5. Faktor-faktor lain 

Faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye, pendistribusian, 

saluran pemasaran dan pemberian hadiah seringmempengaruhi penjualan 

karena diharapkan dengan adanya faktor-faktor tersebut pembeli akan 

kembali membeli lagi barang yang sama.  

2.1.3 Laba Operasi 

2.1.3.1 Pengertian Laba 

Ketika membicarakan laba, kebanyakan orang mengaitkanya dengan uang 

sisa dari pendapatan setelah dikurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh pendapatan itu. Laba biasanya mengacu pada surplus atau 

kelebihan pendapatan atas biaya. Oleh karena itu, banyak teori mengenai laba 
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yang dikembangkan oleh para ahli sesuai dengan kondisi yang ada. Berikut adalah 

beberapa pendapat para ahli mengenai laba. 

Harnanto (2002) mendefinisikan laba sebagai berikut : 

"Laba merupakan kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari 

transaksi dan kejadian yang terjadi pada suatu perusahaan dalam suatu 

periode akuntansi, selain yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh 

pemilik". 

Dalam definisi diatas, laba merupakan kenikmatan dari penggunaan modal, 

namun perusahaan ada bukanlah untuk kenikmatan. Tujuannya adalah 

mendatangkan arus kekayaan demi keuntungan pemiliknya. 

Laba merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha, oleh karena itu 

memperoleh laba merupakan suatu tujuan utama badan usaha. Karena melaluilaba 

yang diperoleh, perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. 

2.1.3.2    Jenis-Jenis Laba 

Didalam laporan laba / rugi terdapat berbagai jenis laba, menurut Smith dan 

Skousen Penerjemah Bob Sabran penerbit Erlangga (2007) sebagai berikut: 

a. LabaKotor 

Adalah selisih antara hasil penjualan bersih dengan harga pokok barang 

yang dijual. 

b. Laba Operasi 

Adalah laba kotor setelah dikurangi dengan biaya-biaya komersil yaitu 

biaya pemasaran serta biaya administrasi umum. 
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c. Laba Sebelum dikurang Pajak 

Adalah jumlah laba yang diperoleh dengan menambahkan laba operasi 

dengan hasil lainya yang dikurangi biaya atau kerugian yang terjadi diluar 

aktivias normal perusahaan. 

d. Laba Bersih / Laba setelah Pajak 

Adalah sejumlah keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi semua 

biaya dan pajak. Bagian dari laba bersih inilah yang akan dibagikan sebagai 

deviden kepada para pemegang saham. 

2.1.3.3  Pengertian Laba Operasional 

Laba terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah laba operasional. Para 

ahli mengemukakan pendapatnya mengenai laba operasional, yaitu sebagai 

berikut : 

 Soemarso (2005) mendefinisikan laba operasional adalah: 

"Laba operasional adalah pendapatan dikurangi harga pokok yang dijual dan 

dikaitkan dengan beban operasi terhadap kegiatan bisnis dari kesatuan 

normal" 

 Sedangkan menurut Amir Abdi Jusuf (2004) mendefinisikan laba 

operasional adalah sebagai berikut:"Laba operasional adalah selisih 

pendapatan yang merupakan hasillangsung dari kegiatan usaha perusahaan 

dikurangi dengan beban usaha langsung dari kegiatan operasional” 

 Segle et al., yang diterjemahkan oleh M. Kurdi (1999)mengemukakan 

pendapatnya mengenai laba operasional adalah sebagai berikut:"Laba 

operasional yaitu pendapatan dikurangi harga pokok penjualan yang dijual 
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dan dikaitkan dengan penerapan beban operasi terhadap kegiatan bisnis dari 

kesatuan normal". 

Berdasarkan definisi-definisi diatas, laba operasional semata-mata hanya 

dihasilkan melalui kegiatan bisnis perusahaan dan tidak termasuk kegiatan-

kegiatan diluar aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan. 

2.1.3.4 Konsep Unsur-Unsur Laba Operasional 

 Untuk mengetahui laba operasional, harus diketahui dulu komponen 

unsur-unsurnya. Unsur-unsur laba operasional sebagai berikut: 

 Laba Kotor 

Adalah selisih antara hasil penjualan bersih dengan harga pokok barang 

yang dijual. 

 Beban Operasional 

Adalah arus kas keluar atau pemakaian lain aktiva atau terjadinya 

kewajiban(kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau 

produksi beban, jasaatau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan 

operasi utama / inti yang berkelanjutan dari suatu entitas. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Pada umumnya setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya 

memiliki harapan agar perusahaan dapat meningkatkan serta memperluas kegiatan 

usahanya untuk mencapai tujuannya yaitu memperoleh keuntungan dari 

pendapatan yang diperoleh, tidak terkecuali pada perusahaan konfeksi, yaitu CV. 

Gabucci Barokah Utama. Dalam tujuannya untuk memperoleh keuntungan, 

perusahaan perlu adanya strategi-strategi pemasaran, diantaranya dengan promosi. 
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Strategi tersebut untuk menjalankan kegiatan pemasaranya juga rnelaksanakan 

kegiatan promosi guna mempengaruhi para konsumen agar mereka selalu 

melakukan pembelian sehingga penjualan yang diharapkan dapat tercapai. 

Promosi merupakan faktor utama dalam pemasaran yang cukup penting 

dalam memasarkan barang atau jasanya. Promosi yang baik akan mempengaruhi 

calon pembeli sehingga akan mengenali produk yang dipromosikan kemudian 

tertarik atas produk yang dipromosikan dan akhirnya ada keinginan untuk 

mencobanya. Menurut Philip Kotler 2000 yang dialihbahasakan oleh Benyamin 

Molan “biaya promosi adalah biaya yang dikeluarkan untuk promosi.” 

Dalam penilitian ini, biaya promosi menjadi dasar dalam meningkatkan 

volume penjualan. Sesuai dengan pernyataan Buchari Alma (2005 : 157) bahwa 

pada umumnya apabila dana bertambah untuk kegiatan marketing maka jumlah 

penjualan meningkat. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, 

tentu saja memerlukan anggaran yang cukup memadai agar tujuan peruasahaan 

tercapai dengan baik. Perusahaan yang berorientasi pada pasar selalu bermotifkan 

pencapaian laba yang maksimal dengan mengutamakan kepuasan konsumen, 

dalam mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu cara yang efisien. Biaya 

promosi menjadi jawaban dari tujuan tersebut. (Yusnizal Firdaus, 2011). 

Kesimpulannya, biaya promosi mempunyai pengaruh penting dalam 

meningkatkan biaya penjualan, karena melalui biaya promosi perusahaan 

menetapkan varibel-variabel promosi agar produk perusahaan dapat dikenal oleh 

masyarakat dan bahkan menimbulkan permintaan. Semakin besar biaya promosi 
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yang dikeluarkan perusahan, maka semakin besar pula volume penjualan yang 

dicapai oleh perusahaan (Yusnizal Firdaus, 2011). 

Adapun pengertian volume penjualan menurut Mulyadi (2005) yaitu 

Volume penjualan adalah ukuran yang menunjukkan banyaknya atau besarnya 

jumlah barang atau jasa yang terjual. Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan 

bahwa volume penjualan adalah besarnya unit produk yang dijual yang 

dinyatakan dalam jumlah uang yang harus dicapai dalam penjualan produk. 

Sehingga indikator dari volume penjualan adalah besarnya kuantitas produk yang 

terjual. Dengan ditingkatkannya biaya promosi dan mengelola biaya promosi 

secara efektif dan efisien mempunyai peran penting bagi perusahaan dalam 

meningkatkan volume penjualan, sehingga dengan volume penjualan yang 

semakin meningkat maka tujuan perusahaan yaitu untuk memperoleh laba akan 

tercapai. Apabila biaya promosi ditingkatkan tetapi volume penjualan tetap maka 

kegiatan promosi tersebut tidak efektif, tetapi apabila dengan ditingkatkanya biaya 

promosi disertai dengan kenaikan volume penjualan perusahaan maka kegiatan 

promosi tersebut efektif. 

Meningkatnya volume penjualan, secara tidak langsunng akan  

mempengaruhi pencapaian laba serta biaya promosi yang dikeluarkan. Oleh sebab 

itu volume penjualan merupakan variabel intervening yang menjadi penyela 

antara biaya promosi dan laba operasi. 

Menurut Tuckman (dalam Sugiyono, 2007) variabel intervening adalah 

variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen 
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( biaya promosi ) dengan variabel dependen ( laba operasi ) menjadi hubungan 

yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur.  

Dengan volume penjualan sebagai variabel intervening, maka jumlah biaya 

promosi tidak secara langsung mempengaruhi laba operasi melainkan adanya 

penyela dari volume penjualan. 

Biaya promosi yang digunakan secara cermat akan memberikan pengaruh 

terhadap laba yang diterima perusahaan, sebab setiap perusahaan berusaha untuk 

mencapai laba yang optimal dengan biaya promosi yang seefektif mungkin. Hal 

ini mengakibatkan biaya promosi dalam suatu perusahaan menjadi salah satu 

faktor penting yang harus perhitungkan perusahaan (Widnyana et. al., 2014)  

Menurut Soemarso (2005) laba operasional adalah pendapatan dikurangi 

harga pokok yang dijual dan dikaitkan dengan beban operasi terhadap kegiatan 

bisnis dari kesatuan normal. Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan 

biaya promosi yang diikuti oleh volume penjualan yang diharapkan berpengaruh 

secara simultan terhadap laba. Maka setiap perusahaan harus berada dalam 

keadaan yang menguntungkan. Sehingga yang menjadi indikator dari laba 

operasional yaitu pendapatan operasional dan beban operasional. 

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa biaya promosi, volume penjualan 

(variabel intervening) dan laba mempunyai hubungan yang kuat tetapi biaya 

promosi dan laba tidak dapat dikaitkan secara langsung melainkan adanya 

perantara dari volume penjualan. 

Untuk memperjelas kerangka pemikiran tersebut di atas secara garis besar 

dapat digambarkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 2.1Kerangka Pemikiran 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis mengajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

    Biaya Promosi berpengaruh terhadap volume penjualan. 

    Biaya Promosi berpengaruh terhadap laba operasi. 

    Volume penjualan menjadi perantara antara biaya promosi terhadap laba          
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