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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penetapan harga dan biaya
promosi terhadap hasil penjualan. Adapun variabel yang diobservasi dalam penelitian ini terdiri dari
tiga variabel dimana penetapan harga sebagai variabel 𝑋1 biaya promosi sebagai variabel 𝑋2 dan
penjualan sebagai variabel Y. Di dalam penelitian ini untuk memperoleh data menggunakan data
primer dan data sekunder yang tujuannya mengolah data dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif.
Adapun, Penetapan harga dan biaya promosi terhadap hasil penjualan menggunakan metode Regresi
Linier Berganda, sedangkan untuk mengolah data menggunakan software SPSS versi 22.0. Berdasarkan
hasil penelitian diperoleh bahwa persamaan regresi linier berganda yaitu Ŷ = (19320803,412) +
96387,612 X1 + 588,234 X2 Sedangkan, hasil regresi sederhana membuktikan bahwa pengaruh harga
(X1) terhadap hasil penjualan yaitu sebesar 0,738 dengan tingkat kontribusi yang disumbangkan
variabel X1 terhadap Y adalah KP= (r)2 x 100 % = (0,738)2 x 100% = 54,46% dan biaya promosi (X2)
terhadap hasil penjualan yaitu sebesar 0,878 dengan tingkat kontribusi yang disumbangkan variabel X 2
terhadap Y adalah KP= (r)2 x 100 % = (0,878)2 x 100% = 77,09%. Adapun hasil kedua variabel
independen dinyatakan kuat karena mendekati (+1) sebesar 0,984 dan sementara yang disumbangkan
secara simultan oleh variabel X1 dam X2 terhadap Y adalah: KP = (RX1, X2.Y)2 x 100% = (0,984)2 x
100% = 96,8%, sedangkan, sisanya 3,2 % ditentukan oleh variabel lain disebabkan oleh faktor-faktor
lainnya seperti produksi dan distribusi terhadap hasil penjualan di PT Sepatu Mas Idaman.

Kata kunci: Penetapan Harga, Biaya Promosi, Hasil Penjualan
ABSTRACT
This research aims to determine how much influence pricing and promotion costs have on sales results. The variables
observed in this study consisted of three variables in which the pricing as variable X 1 promotion costs as variable X2 and
sales as variable Y. In this research to obtain data using primary data and secondary data with the purpose of processing
data in the form of quantitative and qualitative. Meanwhile, pricing and promotional costs for sales results use the
Multiple Linear Regression method, while data processing uses the SPSS version 22.0 program. Based on the research
results, it is found that the multiple linear regression equation is Ŷ = (19320803,412) + 96387,612 X 1 + 588,234
X2 Meanwhile, the simple regression results prove that the effect of price (X 1) on sales results is 0.738 with the level of
contribution contributed by the variable X1 to Y is KP = (r)2 x 100% = (0.738)2 x 100% = 54.46% and promotion
costs (X2) to sales results are 0.878 with the level of contribution that X 2 variable contributes to Y is KP = ( r)2 x
100% = (0.878)2 x 100% = 77.09%. The results of the two independent variables are stated to be strong because they
are close to (+1) of 0.984 and while those that are contributed simultaneously by variables X 1 and X2 to Y are: KP =
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(RX1, X2.Y)2 x 100% = (0.984)2 x 100 % = 96.8%, meanwhile, the remaining 3.2% is determined by other
variables due to other factors such as production and distribution of sales at PT Sepatu Mas Idaman.

Keywords: Pricing, Promotion Costs, Sales Results

PENDAHULUAN
Industri adalah suatu usaha pengolahan bahan baku atau barang setengah jadi menjadi
barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Perakitan (assembling)
atau reparasi merupakan segmen dari industri (Godam, 2006). Seiring dengan perkembangan
pesat industri di tanah air, maka terjadi persaingan yang cukup ketat antar perusahaan.
Disamping itu, industri erat kaitannya dengan perdagangan, karena perdagangan merupakan
faktor penting bagi perekonomian suatu negara. Hubungan antara perdagangan dan industri
merupakan sinergi dalam mendukung perekonomian dalam negeri agar dapat mempunyai daya
saing yang kuat terhadap dampak krisis global. Kekuatan ekonomi dalam negeri dan tingkat
partisipasi masyarakat dalam mendukung produk dalam negeri perlu diimbangi oleh kekuatan
produksi nasional. Dari dua faktor penting tersebut tentu perusahaan memiliki aspek-aspek
penting di dalam peningkatan suatu perusahaan diantaranya aspek pemasaran, keuangan,
hukum, teknis/teknologi, manajemen & organisasi dan aspek ekonomi serta sosial.
Namun dari keenam aspek yang ada aspek pemasaran merupakan aspek yang paling
terpenting untuk kemajuan perusahaan barang/jasa dikarenakan pemasaran merupakan kunci
utama dalam membangun aspek-aspek yang lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kebijakan strategi pemasaran yang ditentukan
oleh perusahaan tersebut. Aspek pemasaran cukup berperan dalam usaha pencapaian tujuan
perusahaan.
Banyak perusahaan yang memakai keenam aspek tersebut, baik kecil, usaha menengah
sampai pada usaha besar. Salah satunya adalah perusahaan sepatu dengan menggunakan
banyak bahan mentah yang dimiliki negara ini, Sehingga industri sepatu menjadi pilihan yang
tepat bagi perusahaan asing untuk bekerjasama dengan Indonesia. Banyak ragam sepatu yang
dibuat semakin banyak inovasi yang dilakukan. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi
perusahaan yang membuat sepatu. Penelitian ini dilakukan di salah satu perusahaan sepatu
yang terdapat di daerah Bogor, yaitu PT. Sepatu Mas Idaman. Perusahaan ini bergerak pada
bidang industri sepatu kulit. Bahan dasar pembuatan yaitu leather, outsole, insole, lining, assesories,
footbed, carton.
Perusahaan tersebut telah banyak memproduksi sepatu kulit dimulai dari sepatu casual,
sepatu kantoran sampai pada sepatu anak-anak. Banyaknya pembuatan yang dilakukan tentu
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terdapat beberapa kendala yang saat ini dihadapi oleh PT. Sepatu Mas Idaman adalah
teknologi yang digunakan merupakan alat-alat yang umur ekonomisnya sudah tua, lokasi
pabrik yang kurang memadai, dampak limbah pabrik yang bisa merusak lingkungan sekitar,
penjualan merek lokal yang tidak kunjung terjadinya kenaikan yang signifikan atau cenderung
standar, promosi yang kurang baik. Hal ini mengakibatkan pendapatan yang didapat oleh
perusahaan kadang kala hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.
Sesuai dengan pengamatan dan informasi dari manajemen perusahaan ada sejumlah
kendala yang mungkin dapat menghambat tingkat penjualan yaitu akses jalan yang kurang
baik, proses produksi bukan di kawasan industri, limbah pabrik yang mengganggu masyarakat,
kurang luasnya lahan produksi, mesin produksi yang sudah tidak sebanding dengan proses
produksi, proses ekspor-impor yang masih sering terlambat, keuangan terutama laporan
hutang yang belum begitu baik pencatatannya dan penetapan harga yang tidak tetap serta
promosi terhadap pelanggan masih kurang inovasi. Berdasarkan hasil kajian yang didapatkan
dari hasil pengamatan yang menjadi masalah utama yang menghambat tingkat penjualan
adalah penetapan harga sepatu Gino Mariani dan biaya promosi. Adapun, tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penetapan harga dan biaya promosi secara
simultan terhadap hasil penjualan pada PT. Sepatu Mas Idaman.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada PT Sepatu Mas Idaman, variabel yang diamati dalam penelitian ini
termasuk dari tiga variabel yaitu penetepan harga, biaya promosi dan hasil penjualan. Bila
dilihat dari cara perolehan data, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan
data sekunder. Penganalisaan terhadap data yang diperoleh menggunakan analisis kuantiatif dan
kualitatif. Adapun, sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka jenis dan metode penelitian yang
digunakan adalah menggunakan metode regresi linier berganda sedangkan pengolahan data
menggunakan SPSS (Statistical Product Service and Solution) versi 22.0.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penjualan ( Y )
Tabel I. Data Hasil Penjualan merk Gino Mariani tahun 2011-2013 Per Kuartal (dalam
rupiah)
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2. Harga (X1)
Tabel II. Data Harga Sepatu Gino Mariani tahun 2011-2013 per Kuartal (dalam rupiah)

3. Biaya Promosi (X2)
Tabel III. Biaya Promosi tahun 2011 – 2013 Per Kuartal (dalam rupiah)
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Pengaruh Harga sepatu Gino Mariani dan Biaya Promosi terhadap Hasil Penjualan
Perhitungan pengaruh hubungan penetapan harga dan biaya promosi terhadap hasil
penjualan akan dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Seperti yang sudah
dijelaskan pada bab sebelumnya, analisis regresi berganda untuk mengetahui apakah terdapat
pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terkait (Y). Pada PT. Sepatu Mas Idaman,
terdapat dua variabel yang akan digunakan, yaitu variabel penetapan harga sepatu Gino
Mariani (X1) dan biaya promosi (X2).
Perhitungan Regresi Berganda
Rumusnya adalah sebagai berikut:
Y = a + b1 X1 + b2 X2
Persamaan b1, b2, dan a:
1. 𝑏1 =
=

(∑𝑥22 ).(∑𝑥1.𝑦)−(∑𝑥1 𝑥2 ).(∑𝑥2 .𝑦)
2
2
(∑𝑥 ).(∑𝑥 )−(∑𝑥1 .𝑥2 )2
1
2

(388084242). (984064925,9) − (633791,7). (28937384120,7)
(6341,6). (388084242) − (633791,7)2

=

198497361348719000
12059365904142,6

𝑏1 = 96387, 61
2

2.𝑦)−(∑𝑥1 .𝑥2
2.𝑏2 =(∑𝑥1 ).(∑𝑥
2
2

).(∑𝑥1.𝑦)

(∑𝑥 ).(∑𝑥 )−(∑𝑥1 .𝑥2 )2
1
2

=

(6341,6).(28937384120,7)−(633791,7).(984064925,9)
( 6341,6).(88084242)−(633791,7)2

1211388141457690
2059365904142,6

=

b2 = 588, 23
3. a =

∑𝑌
𝑛

- 𝑏1 [

120192017

9

∑ 𝑋1
𝑛

∑𝑋2

]-𝑏2 [

𝑛

]

157470
]–(58,23)[
]
– (96387, 61) [2090
9
9

a = -19320803, 41
Setelah nilai a, b1, dan b2 diketahui, maka didapat persamaan regresi ganda sebagai berikut:
Y = (19320803,41) + 96387,61 X1 + 588,23 X2
Menghitung nilai korelasi, yaitu :
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1) Nilai regresi secara parsial antara Penetapan Harga (X1) terhadap Hasil Penjualan (Y), bila
Biaya Promosi (X2) konstan.
𝐫𝐱𝟏 𝐲 =

=

n. Ʃx1 y − (Ʃx1 )(Ʃy)
√n. Σx12

− (Σx1 )2 √n. Σy 2 − (Σy)2

(9)(28895322206) − (2090)(120192017)
√(9)(491686) − (2090)2 √(9)(1885269962020070) − (120192017)2

𝐫𝐱𝟏 𝐲 =

𝑟𝑥1 .𝑦 =

8856584324
238,90 . 50212634,94

𝑟𝑥1 .𝑦 =

8856584324
11995881509

260057899854 − 251201315530
√57074 . √2521308707652370

𝑟𝑥1.𝑦 = 0,738

Uji signifikansi t:
Ho : βj2 = 0 : Tidak ada pengaruh Penetapan Harga terhadap Hasil Penjualan
Ha : βj2 = 0 : Ada pengaruh Penetapan Harga terhadap Hasil Penjualan
1) Menghitung nilai variasi regresi berganda (S2x1.x2)
𝑆 2 x1 .x2 =

𝑆 2 x1.x2 =

Σy 2 − [𝑏1 (Ʃx1 y) + 𝑏2 (x2 y)
𝑛−𝑚−1

280145411961371 − [96387,61(984064925,9) + 588,23(28937384120,7)
9−2−1

=

168271908207724
= 28045318034621
9−2−1

2) Menghitung nilai standar deviasi regresi berganda (S2x1.x2)
S2x1.x2 = √𝑆 2 𝑥1 𝑥2
S2x1.x2 = √28045318034621
= 5295783,04

3) Menentukan nilai standar error (Sbi)
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𝑆 𝑥1 𝑥2

𝑆𝑏1 =

√[Σx12 − n. ̅̅̅
𝑋12̅][1 − (𝑟 𝑥1 𝑥2 )

2]

5295783,04

𝑆𝑏1 =

√[491686 − 9. (53927,2)][1 − (0,14)

𝑆𝑏1 =

=

2]

5295783,04
√[124,28752][0,02]

5295783,04
= 475024,95
11,15

4) Menghitung nilai t1 hitung
t1 hitung = bi

Sbi
= 96387,61 = 0,2029
230,80

ttabel = t (α/2) (n-2)
ttabel = t (0,05/2) (9-2)
ttabel = (0,025) (7) = 2,3646

thitung < ttable atau 0,2029 < 2,3646 maka Ho diterima, artinya tidak ada hubungan yang
signifikan antara penetapan harga terhadap penjualan.

DaDaerah Penolakan
H0

DaDaerah Penerimaan
H0

0

thitung

ttabel

0,2029

[36]

2,3646

Pengaruh Penetapan Harga dan Biaya Promosi terhadap Hasil Penjualan Sepatu Gino Mariani pada
PT. Sepatu Mas Idaman
Fauzan Zikri, Intan Pematasari, Zuber

2) Nilai regresi secara parsial antara Biaya Promosi (X2) terhadap Hasil Penjualan (Y), bila
Penetapan Harga (X1) konstan.

𝑟𝑥2.𝑦 =

𝑟𝑥2. 𝑦 =

𝑛(∑𝑋2 𝑌) − (∑𝑋2 )(∑𝑌)
√(𝑛. ∑𝑋2 2 − (∑𝑋2 )2 ). (𝑛. ∑𝑌 2 − (∑𝑌)2 )

9(2392333498646) − (157470)(120192017)
√(9)(3143284342) − (157470)2 √(9)(1885269962020070) − (120192017)2

𝑟𝑥2 𝑦 =

2604364570824
√3492758178.√2521308707652370

2604364570824

𝑟𝑥2 𝑦 =

59099,56 . 50212634,94

𝑟𝑥2 𝑦 =

2604364570824
2967544710348,17

𝑟𝑥2 𝑦 = 0,878
Uji signifikansi t:
Ho : βj2 = 0 : Tidak ada pengaruh Biaya Promosi terhadap Hasil Penjualan
Ha : βj2 = 0 : Ada pengaruh Biaya Promosi terhadap Hasil Penjualan
5) Menghitung nilai variasi regresi berganda (S2x1.x2)
𝑆 2 x1.x2 =

𝑆 2 x1 .x2 =

Σy 2 − [𝑏1 (Ʃx1 y) + 𝑏2 (x2 y)
𝑛−𝑚−1

280145411961371 − [96387,61(984064925,9) + 588,23(28937384120,7)
9−2−1

=

168271908207724
= 28045318034621
9−2−1

6) Menghitung nilai standar deviasi regresi berganda (S2x1.x2)
S2x1.x2 = √𝑆 2 𝑥1 𝑥2
S2x1.x2 = √28045318034621
= 5295783,04
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7) Menentukan nilai standar error (Sbi)
𝑆 𝑥1 𝑥2

𝑆𝑏1 =

√[Σx22 − n. ̅̅̅
𝑋22̅][1 − (r𝑥1 𝑥2 )

𝑆𝑏1 =

2]

5295783,04
√[3143284342 − 9. (306133344)][1 − (0,14)

𝑆𝑏1 =

=

2]

5295783,04
√[124,28752][0,02]

5295783,04
= 1920,168
2758

8) Menghitung nilai t1 hitung
t1 hitung = bi

Sbi
= 588,23= 0,3063
1920,168
ttabel = t (α/2) (n-2)
ttabel = t (0,05/2) (9-2)
ttabel = (0,025) (7) = 2,3646

thitung < ttable atau 0,3063 < 2,3646 maka Ho diterima, artinya tidak ada hubungan yang
signifikan antara penetapan harga terhadap penjualan.
ttabel = t (α/2) (n-2)
ttabel = t (0,05/2) (9-2)
ttabel = (0,025) (7) = 2,3646
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DaDaerah Penolakan
H0
DaDaerah Penerimaan
H0

0

thitung
0,3063

ttabel
2,3646

3) Nilai regresi secara parsial antara Penetapan Harga (X1) terhadap Biaya Promosi (X2).
𝑟𝑥1𝑥2 =

𝑟𝑥1 𝑥2 =

𝑛. (∑𝑥1 𝑥2 ) − (Σ𝑥1 )(Σ𝑥2 )
√{𝑛. Σ𝑥12 − (Σ𝑥1 )2 } {√𝑛. Σx22 − (Σ𝑥2 )2 }
(9)(37201825) − (2090)(157470)

√[(9)(491686) − (2090)2 ] [√(9)(3143284342) − (157470)2 ]

𝑟𝑥1 𝑥2 =
𝑟𝑥1 𝑥2 =
𝑟𝑥1 𝑥2 =

334816425 − (2090)(157470 )

√(57074)(3492758178)
334816425 − 329112300

√1614598294817770
5704125
40182064,34

𝑟𝑥1 𝑥2 = 0,14

4) Nilai korelasi secara simultan antara Penetapan Harga (X1) dan Biaya Promosi (X2)
terhadap Hasil Penjualan (Y).
b1. Σ𝑥1 y + b2. Σx2 y
𝑅𝑥1 x2 y = √
Σy2

𝑅𝑥1 x2 y = √

11310,63 . 28895322206 + 627,23 . 2392333498646
1885269962020070

[39]
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𝑅𝑥1 x2 y = √

1827367638558580
1885269962020070

𝑅𝑥1 x2 𝑦 = √0,9693
𝑅𝑥1 x2 𝑦 = 0,984
Kontribusi yang diberikan secara simultan (bersama-sama) antara Penetapan Harga (X1) dan
Biaya Promosi (X2) terhadap Hasil Penjualan (Y).
= (RX1, X2.Y)2 x 100%

KP

= (0,984)2 x 100%
= 96,8%
Pengaruh penetapan harga sepatu Gino Mariani (X1) dan biaya promosi (X2) terhadap
hasil penjualan tergolong sangat kuat. Sedang kontribusi (sumbangan secara langsung)
variabel X1 dan X2 terhadap (y) = R2 x 100% atau ((0,968) x 100%= 96,8%) sedangkan,
sisanya 3,2 % ditentukan oleh variabel lain disebabkan oleh faktor-faktor lainnya seperti
dari produksi dan distribusi. Artinya, hubungan penetapan harga dan biaya promosi
terhadap hasil penjualan kuat dan searah (mendekati 1) atau sangat mempengaruhi hasil
penjualan.
Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi secara simultan antara X 1 dan X2 terhadap
Y dihitung dengan Uji F sebagai berikut:


Penentuan Hipotesis
H0 = secara simultan tidak terdapat pengaruh penetapan harga dan biaya promosi
terhadap hasil penjualan; dan
Ha = secara simultan terdapat pengaruh penetapan harga dan biaya promosi terhadap
hasil penjualan.



Penentuan level of significant
Level of significant ditentukan sebesar 5% atau α = 0,05



Perhitungan Ftabel dan Fhitung
Ftabel dapat diketahui dengan melihat tabel f yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan
yaitu sebesar 0,05
Ftabel

= F(1-α)(dk=k),(dk=n-k-1)
= F(1-0,05)(dk=2),(dk=9-2-1)
= F(1-0,05) (2,6)
= 5,14
[40]

Pengaruh Penetapan Harga dan Biaya Promosi terhadap Hasil Penjualan Sepatu Gino Mariani pada
PT. Sepatu Mas Idaman
Fauzan Zikri, Intan Pematasari, Zuber

Sedangkan Fhitung dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut :

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

(𝑅𝑥1, x2. 𝑦) 2 (𝑛−𝑚−1)
𝑚 (1−R 2 )

=

(0,984)2 (9−2−1)
2 (1−(0,984)2 )

5,809

= 0,063 = 92,206

Kesimpulan :
H0 diterima apabila Fhitung < Ftabel (Tidak Signifikan )
Ha ditolak apabila Fhitung > Ftabel ( Signifikan )
Keputusan :
Nilai Fhitung = 92,206
Nilai FTabel = 5,14
Dengan demikian H0 ditolak, dan Ha diterima, karena Fhitung < Ftabel adalah 1,48 < 5,14. Hal ini
berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari harga dan biaya promosi secara simultan
(bersama-sama) terhadap hasil penjualan.
Kurva Uji F Pengaruh X1 dan X2 serta
Y
DaDaerah Penerimaan
H0

DaDaerah Penolakan
H0

0

F
Tabel

F
Hitung

5, 14

92,206

Pada pembahasan ini akan dilakukan analisis terhadap hasil perhitungan sebelumnya dengan
menggunakan SPSS Versi 22.0.
Analisis Hasil Uji Hipotesa
Tabel IV. Tabel Correlations
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Sumber: Pengolahan Data PT. Sepatu Mas Idaman, Perhitungan SPSS
Berdasarkan tabel IV. Hasil analisis korelasi parsial mengenai harga dan biaya promosi yang
berpengaruh terhadap hasil penjualan, maka dapat di analisis sebagai berikut:


Hasil perhitungan korelasi secara parsial antara variabel harga (X 1) dengan hasil

penjualan (Y) diperoleh nilai r = 0,738. Nilai ini menunjukkan korelasi positif sempurna dan
kuat. Maksudnya positif sempurna dan kuat disini adalah terjadi hubungan yang searah antara
harga (X1) dan Hasil Penjualan (Y). Jika, harga (X1) naik maka hasil penjualan akan naik.
Kontribusi yang disumbangkan variabel X1 terhadap Y adalah KP= (r)2 x 100 % = (0,738)2 x
100% = 54,46%.


Hasil perhitungan secara parsial antara variabel biaya promosi (X 2) dengan hasil

penjualan (Y) diperoleh nilai r = 0,878. Nilai ini menunjukkan korelasi positif sempurna dan
kuat. Maksudnya positif sempurna dan kuat disini adalah terjadi hubungan yang searah antara
biaya promosi (X2) dan Hasil Penjualan (Y). Jika biaya promosi naik maka tingkat penjualan
akan naik. Kontribusi yang disumbangkan variabel X2 terhadap Y adalah KP= (r)2 x 100 % =
(0,878)2 x 100% = 77,09%.
Tabel V. Model Summary

Sumber: Pengolahan Data PT. Sepatu Mas Idaman, Perhitungan SPSS

Berdasarkan tabel V. Model Summary hasil analisis korelasi (R) yang secara simultan (bersamasama) antara variabel harga (X 1) dan biaya promosi (X2) terhadap hasil penjualan (Y) diperoleh
nilai sebesar R = 0,984. Menunjukkan secara simultan variabel penetapan harga dan biaya
promosi yang hubungannya positif sempurna dan sangat kuat terhadap hasil penjualan yang
artinya searah antara X dan Y, jika X1 dan X2 naik maka Y akan naik. Sementara yang
disumbangkan secara simultan oleh variabel X1 dam X2 terhadap Y adalah:
KP = (RX1,
2
2
X2.Y) x 100% = (0,984) x 100% = 96,8%, sedangkan, sisanya 3,2 % ditentukan oleh variabel
lain disebabkan oleh faktor-faktor lainnya seperti dari produksi dan distribusi.
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Pengujian Hipotesa
Tabel VI. ANOVAa

Sumber: Pengolahan Data PT. Sepatu Mas Idaman, Perhitungan SPSS
Berdasarkan tabel VI. ANOVA Kriteria keputusan yang diambil sebagai berikut:
 Perbandingan Fhitung dan Ftabel
Jika: Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima
Jika: Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak
 Nilai Fhitung tabel ANOVA sebesar = 92,206
Nilai FTabel dari tabel F = 5,14
 Membandingkan Ftabel dan Fhitung
Ternyata: FHitung = 92,206 > Ftabel = 5,14 berarti H0 ditolak dan terdapat pengaruh yang
signifikan secara simultan antara harga (X1) dan biaya promosi (X2) terhadap hasil penjualan
(Y).
Tabel VII. Coefficientsa

Sumber: Pengolahan Data PT. Sepatu Mas Idaman, Perhitungan SPSS

[43]

Pengaruh Penetapan Harga dan Biaya Promosi terhadap Hasil Penjualan Sepatu Gino Mariani pada
PT. Sepatu Mas Idaman
Fauzan Zikri, Intan Pematasari, Zuber

Berdasarkan tabel V.19 hasil analisis regresi berganda mengenai penetapan harga dan biaya
promosi yang berpengaruh terhadap hasil penjualan, maka dapat di tulis persamaan regresi
yakni sebagai berikut:
Y = (19320803,412) + 96387,612 X1 + 588,234 X2
Dari hasil perhitungan tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

Nilai b0 = -19320803,412 artinya jika penetapan harga (X1) dan biaya promosi (X2)
sama dengan nol, maka penjualan (Y) akan sebesar Rp. 19.320.803.412

Nilai b1 = 96387,612 artinya jika biaya promosi (X2) konstan apabila penetapan harga
(X1) naik sebesar Rp. 1.000 Maka pengaruh atas hasil penjualan (Y) sepatu Gino Mariani akan
meningkat sebesar Rp 96.387.612

Nilai b2 = 588,234 artinya jika penetapan harga (X1) konstan apabila biaya promosi
(X2) naik sebesar Rp. 1.000 maka pengaruhnya atas penjualan (Y) akan meningkat sebesar Rp.
588.234
Uji t
Berdasarkan tabel V.19 coefficients kriteria keputusan yang diambil adalah sebagai berikut :
a. Penetapan Harga (X1)
Jika : thitung < ttabel , maka H0 diterima
Jika : thitung > ttabel , maka H0 ditolak


Nilai thitung pada tabel coefficient sebesar 0,2029
Nilai ttabel t = 2,3646
 Membandingkan ttabel dan thitung Penetapan Harga (X1) :
Ternyata thitung 0,2029 < ttabel 2,3646 berarti H0 diterima dan tidak terdapat pengaruh secara
parsial antara Penetapan Harga (X1) dan Hasil Penjualan (Y).

b. Biaya Promosi (X2)
Jika : thitung < ttabel , maka H0 diterima
Jika : thitung > ttabel , maka H0 ditolak


Nilai thitung pada tabel coefficient sebesar 0,3063
Nilai ttabel t = 2,3646
 Membandingkan ttabel dan thitung Biaya Promosi (X2) :
Ternyata thitung 0,3063 < ttabel 2,3646 berarti H0 diterima dan tidak terdapat pengaruh secara
parsial antara Biaya Promosi (X2) dan Hasil Penjualan (Y).
c. Kriteria Keputusan yang diambil berdasarkan probabilitas :
1. Penetapan Harga (X1)
Jika Probabilitas (sig) > (α /2), maka H0 diterima ; dan
Jika Probabilitas (sig) < (α/2), maka H0 ditolak
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Dari tabel coefficient berdasarkan nilai probabilitas (sig) = 0,040 dan nilai taraf signifikan α
= 0,025, hasil perbandingannya adalah ternyata 0,040 > 0,025, maka H 0 diterima dan
tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Penetapan Harga (X 1) dengan
Hasil Penjualan (Y).
2. Biaya Promosi (X2)
Jika Probabilitas (sig) > (α /2), maka H0 diterima ; dan
Jika Probabilitas (sig) < (α/2), maka H0 ditolak
Dari tabel coefficient berdasarkan nilai probabilitas (sig) = 0,030 dan nilai taraf signifikan α
= 0,025, hasil perbandingannya adalah ternyata 0,030 > 0,025, maka H 0 diterima dan tidak
terdapat pengaruh yang sangat signifikan secara parsial antara Biaya Promosi (X2) dengan
Hasil Penjualan (Y).
KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan mengenai pengaruh penetapan harga dan biaya promosi terhadap
Hasil Penjualan dari tahun 2016-2018, maka dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan dan parsial diperoleh :
a. Hasil Analisis Regresi ganda maka diperoleh persamaan :
Ŷ = (19320803, 412) + 96387,612 X1 + 588,234 X2
Dimana:
 Nilai b0 = -19320803,412 artinya jika penetapan harga (X1) dan biaya promosi (X2) sama
dengan nol, maka penjualan (Y) akan sebesar Rp. 19.320.803.412
 Nilai b1 = 96387,612 artinya jika biaya promosi (X2) konstan apabila penetapan harga
(X1) naik sebesar Rp. 1.000 Maka pengaruh atas hasil penjualan (Y) sepatu Gino Mariani
akan meningkat sebesar Rp 96.387.612
 Nilai b2 = 588,234 artinya jika penetapan harga (X1) konstan apabila biaya promosi (X2)
naik sebesar Rp. 1.000 maka pengaruhnya atas penjualan (Y) akan meningkat sebesar
Rp. 588.234
b. FHitung = 92,206 > Ftabel = 5,14 berarti H0 ditolak dan terdapat pengaruh yang signifikan
secara simultan antara harga (X1) dan biaya promosi (X2) terhadap hasil penjualan (Y).
c. thitung 2,896 > ttabel 2,3646 berarti H0 ditolak dan terdapat pengaruh positif secara parsial
antara Penetapan Harga (X1) dan Hasil Penjualan (Y).
d. thitung 4,860 > ttabel 2,3646 berarti H0 ditolak dan terdapat pengaruh positif secara parsial
antara Biaya Promosi (X2) dan Hasil Penjualan (Y).
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Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi Rx 1x2,y = 0,984 menunjukkan secara simultan
variabel penetapan harga dan biaya promosi yang hubungannya positif sempurna dan sangat
kuat terhadap hasil penjualan dimana perhitungan korelasi mendekati 1. Sementara yang
disumbangkan secara simultan oleh variabel X1 dam X2 terhadap Y adalah: KP = (RX1, X2.Y)2 x
100% = (0,984)2 x 100% = 96,8%, sedangkan, sisanya 3,2 % ditentukan oleh variabel lain
disebabkan oleh faktor-faktor lainnya seperti dari produksi dan distribusi.
2. Hasil perhitungan korelasi secara parsial antara variabel Penetapan Harga (X1) dengan Hasil
Penjualan (Y) diperoleh nilai r = 0,738. Dengan tingkat kontribusi yang disumbangkan
variabel X1 terhadap Y adalah KP= (r)2 x 100 % = (0,738)2 x 100% = 54,46% dan variabel
X2 dianggap konstan, apabila sisa sebesar 45,54% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil
perhitungan korelasi secara parsial antara variabel Biaya Promosi (X2)

dengan Hasil

Penjualan (Y) diperoleh nilai r = 0,878. Dengan tingkat kontribusi yang disumbangkan
variabel X2 terhadap Y adalah KP= (r)2 x 100 % = (0,878)2 x 100% = 77,09% dan variabel
X1 dianggap konstan, apabila sisa sebesar 22,91% dipengaruhi oleh variabel lain.
Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki kontribusi
paling tinggi adalah Biaya Promosi (X2).
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