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ABSTRAKSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah harga dan promosi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap peningkatan
penjualan tiket pada CV Ana Travel Banjarbaru. Jenis penelitian yang
dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data yang
memuat harga dan biaya promosi CV ANA Travel Banjarbaru tahun
2009-2013. Analisis regresi berganda digunakan sebagai teknik analisis
data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial harga dan
promosi tidak berpengaruh terhadap penjualan tiket; dan secara simultan harga dan promosi berpengaruh signifikan terhadap penjualan tiket.
Kata kunci: harga, promosi, penjualan tiket
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine whether price and promotion
affect partially and simultaneously to increase ticket sales in the CV Ana
Travel Banjarbaru. This type of research is a descriptive study with a
quantitative approach. The sample in this research is all data that includes price and promotion costs in CV ANA Travel Banjarbaru in 20092013. Data analysis technique is multiple regression analysis. The results showed that partially price and promotion have no effect on ticket
sales; and simultaneously price and promotion have significant effect on
ticket sales.
Keywords: price, promotion, ticket sales
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PENDAHULUAN
Persaingan yang ketat dalam
dunia usaha saat ini, memunculkan
perusahaan yang menawarkan jenis
produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Untuk mengatasi
ketatnya persaingan tersebut, maka
perusahaan harus menerapkan strategi harga dan promosi. Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang sangat strategis terhadap
peningkatan volume penjualan. Selain harga, maka variabel yang paling
berpengaruh terhadap peningkatan
volume penjualan adalah promosi.
Promosi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan
untuk menginformasikan, memberitahukan, membujuk, dan mempengaruhi konsumen dalam memilih atau
membeli suatu produk yang ditawarkan oleh perusahaan.
Dalam upaya untuk mengantisipasi persaingan yang semakin
ketat CV Ana Travel yakni sebuah
perusahaan yang bergerak di bidang
penjualan tiket dan travel perlu meakukan evaluasi penetapan harga
dan biaya promosi. Berikut ini adalah
data harga dan biaya promosi pada
CV ANA TRAVEL di Banjarbaru
selama 5 tahun terakhir.
Tabel 1. Data Harga Jual dan Biaya
Promosi CV Ana Travel Tahun
Tahun

Un
it

2009
2010
2011
2012
2013
Rerata

1
1
1
1
1
1

Harga
Jual
(Rp)
575.000
650.000
775.000
800.000
975.000
755.000

Biaya
Promosi
(Rp)
5.850.000
5.600.000
5.000.000
4.800.000
4.500.000
5.150.000

Hasil
Jual
1.025
1.028
1.033
1.040
1.041
1.033

Sumber: CV Ana Travel Banjarbaru
Berdasarkan data pada Tabel
1, maka rata-rata perkembangan
harga jual yang ditetapkan sebesar
Rp 755.000, di mana harga jual yang
ditetapkan mengalami peningkatan
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setiap tahunnya, sedangkan rata-rata
perkembangan biaya promosi sebesar Rp 5.150.000 menurunnya biaya
promosi tidak menyebabkan volume
penjualan tiket menurun. Sedangkan
nilai rata-rata hasil penjualan Rp
1.033,4 Oleh karena itu berdasarkan
fenomena tersebut maka perusahaan
berniat untuk meninjau kembali
mengenai masalah harga dan biaya
promosi. Hal ini dimaksudkan untuk
meningkatkan penjualan tiket pada
perusahaan CV Ana Travel.
Berdasarkan latar belakang
yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1. Untuk mengetahui apakah harga
berpengaruh terhadap peningkatan penjualan tiket pada CV
Ana Travel.
2. Untuk mengetahui apakah promosi berpengaruh terhadap peningkatan penjualan tiket pada CV
Ana Travel.
3. Untuk mengetahui apakah harga
dan promosi berpengaruh secara
signifikan terhadap peningkatan
penjualan tiket pada CV Ana
Travel.

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Harga
Kotler, (2008:519) mengatakan
bahwa harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang
menghasil-kan pendapatan, elemenelemen lainnya menimbulkan biaya.
Harga juga merupakan salah satu
elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel.
Menurut Sutojo (2009:58) harga adalah bagian penting yang tidak
terpisahkan dari marketing mix, karena tidak dapat dipisahkan dari ketiga
komponen marketing mix yang lain
yaitu produk, distribusi dan promosi
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penjualan. Oleh karena itu dalam
menyusun strategi harga perusahaan
tidak dapat mengabaikan kebijaksanaan pemasaran jangka pendek dan
menengah yang telah digariskan
maupun strategi produk, distribusi
dan promosi penjualan.
Gregorius (2002:152) mengemukakan bahwa harga merupakan
aspek yang tampak jelas (visible)
bagi para pembeli. Bagi konsumen
yang tidak terlalu paham hal-hal teknis pada pembelian produk otomotif
dan elektronik, kerapkali harga menjadi satu-satunya faktor yang dapat
mereka
mengerti.
Gitosudarmo
(2008:228) mengemukakan bahwa
harga adalah sejumlah uang yang
dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang beserta jasa-jasa tertentu atau kombinasi dari keduanya.
Tujuan Penetapan Harga
Tujuan penetapan harga menurut Indriyo Gitosudarmo (2008:232)
adalah sebagai berikut.
1. Mencapai target pengembalian
investasi atau tingkat penjualan
netto suatu perusahaan.
2. Memaksimalkan profit.
3. Alat persaingan terutama untuk
perusahaan sejenis.
4. Menyeimbangkan
harga
itu
sendiri.
5. Sebagai penentu market share,
karena dengan harga tertentu
dapat diperkirakan kenaikan atau
penurunan penjualannya.
Tujuan penetapan harga menurut Lopiyoadi (2008:88) adalah sebagai berikut:
1. Survival merupakan usaha untuk
tidak melaksanakan tindakan untuk meningkatkan profit ketika
perusahaan sedang dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Usaha tersebut cen-derung dilakukan untuk berta-han.
2. Profit maximization, yaitu penen-
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tuan harga bertujuan untuk memaksimalkan laba dalam periode
tertentu.
3. Sales Maximization, yaitu penentuan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar (market
share) dengan melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan.
4. Prestige, yaitu penentuan harga
untuk memposisikan jasa perusahaan tersebut sebagai jasa
yang eksklusif.
5. ROI, yaitu penentuan harga didasarkan atas pencapaian return
on investment yang diinginkan.
Pengertian Promosi
Subagyo (2010:129) mengemukakan bahwa promosi adalah semua
kegiatan yang dimaksudkan untuk
menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk kepada pasar
sasaran, untuk memberi informasi
tentang keistimewaan, kegunaan dan
yang paling penting adalah tentang
keberadaannya, untuk mengubah sikap ataupun untuk mendorong orang
untuk bertindak dalam membeli suatu
produk.
Menurut Sutojo (2009:265) promosi adalah kegiatan yang dilakukan
untuk memberitahu pembeli tentang
keberadaan produk di pasar atau kebijaksanaan permasaran tertentu
yang barru ditetapkan perusahaan
misalnya pemberian bonus pembelian atau pemotongan harga.
Machfoedz (2005:103) mengemukakan bahwa promosi merupakan
salah satu dari unsur bauran komunikasi pemasaran yang dapat dilakukan oleh pemasar, unsur yang lain
adalah personal selling, pemasaran
langsung, periklanan dan hubungan
masyarakat. Karena sifatnya yang
unik, promosi dapat memenuhi tujuan
komunikasi tertentu yang tidak dapat
dicapai dengan teknik lain.

KINDAI Volume 10 Nomor 4, Oktober – Desember 2014

Fungsi Promosi
Menurut Nuryadin (2012:118)
promosi memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli.
2. Menciptakan dan menumbuhkan
interest pada diri calon pembeli.
3. Pengembangan rasa ingin tahu
(desire) calon pembeli untuk memiliki barang yang ditawarkan.
Tujuan Promosi
Ada beberapa tujuan yang terdapat dalam promosi (Nuryadin,
2012:119), yaitu sebagai berikut.
1. Menginformasikan, maksudnya
adalah menginformasikan pasar
tentang produk baru, mengemukakan manfaat sebuah produk
baru, menginformasikan pasar
tentang perubahan harga, menjelaskan tentang bagaimana produk bekerja, menggambarkan jasa yang tersedia, mengurangi
ketakutan pembeli, membangun
citra perusahaan.
2. Membujuk, maksudnya mengubah persepsi mengenai atribut
produk agar diterima pembeli.
3. Mengingatkan, maksudnya agar
produk tetap diingat pembeli sepanjang masa, mempertahankan
kesadaran akan produk yang
paling mendapat perhatian.
Pengertian Penjualan dan Volume
Penjualan
Kegiatan pejualan yang dilaksanakan oleh perusahaan bertujuan
untuk mencapai volume penjualan
yang diharapkan dan mencapai laba
maksimum. Penjualan menurut Marbun (2003:225) adalah total barang
yang terjual oleh perusahaan dalam
jangka waktu tertentu.
Rangkuti (2009:207) mengatakan bahwa volume penjualan adalah
pencapaian yang dinyatakan secara
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kuantitatif dari segi fisik atau volume
atau unit suatu produk. Volume penjualan merupakan suatu yang menandakan naik turunnya penjualan
dan dapat dinyatakan dalam bentuk
unit, kilo, ton atau liter.
Penelitian Terdahulu
Khairunnisa (2010), yang meneliti tentang strategi promosi terhadap penjualan sepeda motor Honda pada Dealer Intan Motor Martapura, menemukan bahwa, pelayanan,
publisitas, segmentasi pasar dan
bauran produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penjualan sepeda motor merk Honda.
Witariati (2007), yang meneliti
tentang pengaruh promosi terhadap
volume penjualan tikar rotan pada
Koperasi Karya Manuntung di Kuala
Kapuas, menemukan bahwa periklanan, personal selling, publisitas
dan konsentrasi pasar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
penjualan tikar rotan.
Hanisa (2012), yang meneliti
strategi promosi dalam upaya meningkatkan penjualan sepeda motor
jenis Revo pada Yudi Karya Motor
Rantau, menemukan bahwa target
penjualan tidak pernah tercapai karena kurang efektifnya kegiatan promosi dalam aktifitas penjualan.
Kerangka Konseptual Penelitian
Kerangka konseptual dapat digambarkan dalam model penelitian
sebagai berikut.

Harga (X1)
Promosi
(X2)

Penjualan
(Y)

Gambar 1: Kerangka Konseptual
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METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh data yang memuat
harga dan biaya promosi CV ANA
Travel Banjarbaru tahun 2009-2013.
Sampel dalam penelitian ini adalah
seluruh data yang memuat harga dan
biaya promosi CV ANA Travel Banjarbaru tahun 2009-2013.
Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang
digunakan dalam penulisan ini adalah
sebagai berikut.
1. Data kuantitatif adalah data
mengenai harga dan biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan CV Ana travel Di Banjarbaru
2. Data kualitatif yaitu data atau informasi dalam bentuk tertulis
mengenai keadaan perusahaan
dan uraian tugas masing-masing
bagian dalam perusahaan.
Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Data primer, yaitu didapatkan
dengan cara mengadakan wawancara dengan pimpinan perusahaan, kepala bagian pemasaran, dan karyawan yang berhubungan dengan masalah yang
dibahas.
2. Data sekunder, yaitu dilakukan
dengan mengumpulkan data
yang diperlukan berhubungan
dengan masalah yang sedang
diteliti melalui lineratur, majalahmajalah,dokumen-dokumen dan
laporan tertulis dari perusahaan
serta informasi lain yang ada
hubungannya dengan masalah
ini.
Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan

data
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yang penulis tempuh adalah sebagai
berikut.
1. Obsevasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang
dibutuhkan.
2. Interview (Wawancara), yaitu
dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dari bagian
pemasaran mengenai data harga
jual yang ditetapkan, biaya promosi yang dikeluarkan dan volume penjualan tiket.
3. Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara memperoleh laporan
dan dokumen dokumen lainnya
yang erat hubungannya dengan
objek penelitian dan membaca
literatur literatur sebagai dasar
teori yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis
Definisi Operasional Variabel
1. Harga (X1), adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari
suatu barang atau jasa bagi
seseorang atau kelompok pada
waktu tertentu dan tempat tertentu.
2. Promosi (X2), adalah biaya yang
dikeluarkan untuk mengenalkan
suatu produk yang ditawarkan.
3. Penjualan (Y) adalah jumlah
yang dihasilkan dari kegiatan
penjualan tiket.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi
penyimpangan yang cukup serius
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dari asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam metode Ordinary Least
Square (OLS). Terdapat enam asumsi yang diperlukan dalam penaksiran
OLS yaitu:
1. Rata-rata kesalahan pengganggu (e) sama dengan nol
2. Kesalahan pengganggu berbentuk distribusi normal
3. Kesalahan pengganggu tidak
berkorelasi dengan variabel independen
4. Tidak adanya autokorelasi antar
gangguan (e)
5. Tidak adanya multikoloneritas
6. Varian kesalahan pengganggu
tetap pada homoskedastisitas
(tidak terjadi heterokedastisitas)
Penyimpangan dari asumsi klasik yang pertama menyebabkan terjadinya penyimpangan dari estimasi
terhadap besarnya konstanta. Akan
tetapi penyimpangan estimasi terhadap besarnya konstanta dalam hal
ini kurang begitu mengganggu, karena yang diperhitungkan dalam penelitian ini besarnya pengaruh perubahan variabel independen terhadap variabel dependen, begitu juga
dengan asumsi kedua, jika tidak terpenuhi maka tidak terlalu berpengaruh terhadap kesahihan hasil regresi
dan akan tetap dapat diperolehnya
hasil estimator OLS yang Best Linier
Unbiased Estimator (BLUE). Untuk
penyimpangan pada asumsi ketiga
umumnya terjadi pada model persamaan simultan dan tidak pernah terjadi pada model persamaan tunggal.
Uji Normalitas
Uji asumsi normalitas dapat diketahui dari mendeteksi atau melihat
langsung plot sebaran data uji statistik. Uji normalitas pada penelitian
ini menggunakan plot normal. Hasil
uji normalitas dapat dilihat pada
Gambar 2 berikut ini.
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Gambar 2: Histogram Normalitas
Gambar 2 menggambarkan
penjualan tiket di CV ANA Travel. Dengan melihat grafik di atas diketahui
perbandingan distribusi variabel bebas (harga dan biaya promosi). Berdasarkan pada out put histogram di
atas dapat diketahui bahwa sebaran
data yang ada merata kesemua daerah kurva normal yang berarti bahwa
dalam penelitian ini telah lolos salah
satu uji asumsi klasik yaitu uji normalitas.

Gambar 3: Hasil P-Plot
Gambar 3 menunjukkan variabel penelitian. jika titik- titik distribusi
berada di sekitar garis lurus diagonal
maka distribusifrekuensi terdistribusi
secara normal.
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Uji Multikolonearitas
Multikolonearitas atau korelasi
antar variabel independen diketahui
melalui angka VIF dan angka tolerance dari hasil pengolahan data melalui
program SPSS. Nilai VIF untuk masing-masing X1: 3.268, X2: 3.268 menunjukkan bahwa tidak ada yang melebihi dari 10, Sedangkan nilai tolerance untuk masing-masing variabel
adalah X1: 0.306, X2: 0.306, menunjukkan medekati angka 1, dengan
demikian pada model regresi yang
digunakan tidak ditemukan adanya
multikolonearitas.
Uji Heteroskedastisitas
Hasil uji heteroskedastisitas
dapat dilihat pada Gambar 4.berikut
ini.

Gambar 4: Scatterplot
Berdasarkan pada hasil perhitungan residual pada scatterplot tidak
ditemukan adanya pola tertentu seperti gelombang, melebar dan menyempit, maka model regresi yang
digunakan tidak ditemukan adanya
masalah heteroskedastisitas.
Hasil Estimasi Regresi
Hasil estimasi regresi pada
penelitian ini dapat disajikan pada
Tabel 2 berikut ini.
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Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi
No
Variabel
thitung
1
Harga (x1)
1.605
2
Biaya Promosi (x2)
-0.626
Constanta
1021.018
Koefisien Determinasi (r2) 0.884
F Hitung
7.586
F Tabel 5% pada df: (5-3) 5.41
T Tabel 5% pada
2.57
Berdasarkan hasil penelitian
dan pengolahan data yang telah
dtemukan maka, untuk menjawab
rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Variabel
Harga
terhadap
Penjualan Tiket
Pada Tabel 2 diketahui bahwa
nilai thitung untuk variabel Harga
(X1) 1.605 lebih kecil dari nilai
ttabel 2.57, dengan demikian variabel harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan tiket. Adapun hipotesis yang
diajukan dalam penelitian yaitu:
Ho: Diduga tidak ada pengaruh
yang signifikan antara harga
terhadap penjualan tiket.
Diterima
Hi: Di duga ada pengaruh yang
signifikan antara harga terhadap penjualan tiket pada.
Ditolak
2. Variabel
Harga
terhadap
Penjualan Tiket
Pada Tabel 2 dapat diketahui jika
nilai thitung pada variabel Promosi
(X2) adalah -0.626 lebih kecil dari
nilai ttabel yaitu sebesar 2.57,
dengan demikian promosi tidak
berpengaruh secara signifikan
terhadap penjualan tiket pada.
Adapun hipotesis yang diajukan
dalam penelitian yaitu:
Ho: Di duga tidak ada pengaruh
yang signifikan antara promosi terhadap penjualan
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tiket. Diterima
Hi: Di duga ada pengaruh yang
signifikan antara promosi
terhadap penjualan tiket. Ditolak
3. Variabel Harga dan Biaya
Promosi terhadap Penjualan
Tiket
Pada Tabel 2 diketahui bahwa
nilai Fhitung adalah 7.586 lebih besar dari Ftabel yaitu sebesar 5.41.
Dengan demikian Harga dan
promosi memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap penjual-an
tiket. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:
Ho: Di duga tidak ada pengaruh
yang signifikan antaraharga
dan promosi terhadap penjualan tiket. Ditolak
Hi: Di duga ada pengaruh yang
signifikan antara harga dan
promosi terhadap penjualan
tiket. Diterima
Implikasi Hasil Penelitian
Perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya berorientasi pada
keuntungan untuk kelangsungan hidup perusahaan. CV ANA Travel
Banjarbaru pun demikian dalam menjalankan usahanya, salah satunya
penjualan tiket.
Pada usaha penjualan tiket
yang dijalankan oleh CV ANA Travel
Banjarbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor harga jual
dan promosi yang dijalankan untuk
menndongkrak kuantitas penjualan,
Namun dalam penelitian ini faktor
harga dan promosi tidak memiliki
pengaruh yang berarti terhadap penjualan tiket yang dilakukan oleh CV
ANA Travel Banjarbaru, oleh karena
itu faktor pendukung lainnya harus
lebih ditingkatkan misalnya kualitas
layanan yang diberikan oleh karyawan dalam melayani pelanggan.
PENUTUP

293

Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil pengolahan data yang didapat dalam
penelitian maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Variabel harga tidak berpengaruh terhadap penjualan tiket
yang dilakukan oleh CV ANA
Travel Banjarbaru, hal ini dapat
terlihat dari nilai thitung untuk variabel Harga (X1) 1.605 lebih kecil
dari nilai ttabel 2.57.
2. Variabel promosi tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap penjualan tiket yang dilakukan oleh CV ANA Travel Banjarbaru, hal ini dapat terlihat dari
nilai thitung pada variabel Promosi
(X2) adalah -0.626 lebih kecil dari
nilai t tabel.
3. Variabel harga dan promosi memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap penjualan tiket yang
dilakukan oleh CV ANA Travel
Banjarbaru, hal ini dapat terlihat
dari nilai Fhitung adalah 7.586 lebih
besar dari Ftabel yaitu sebesar
5.41.
Saran
Berdasarkan pada hasil kesimpulan di atas peneliti bermaksud
memberikan saran-saran yang bersifat membangun kepada pihak-pihak
yang terkait dalam peneltian, adapun
saran yang diberikan peneliti adalah
sebagai berikut:
1. Kepada karyawan diharapkan
agar lebih memperhatikan variabel lain selain harga dan promosi
dalam meningkatkan penjualan
tiket, misal pemberian pelayanan
atau service kepada pelanggan,
dengan adanya pelayanan yang
baik pelanggan akan semakin
setia menggunakan jasa dari perusahaan.
2. Diharapkan pimpinan perusaha-

KINDAI Volume 10 Nomor 4, Oktober – Desember 2014

an bisa mengambil keputusan
yang bijak dalam menjalankan
usahanya atau dengan lebih
meningkatkan kualitas sumber
daya karyawannya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat dijadikan sebagai bahan
pembanding dalam melakukan
penelitian sejenis.
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