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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan usaha saat ini ditandai dengan persaingan yang semakin 

tajam.Perusahaan seringkali dihadapkan pada berbagai masalah dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, yaitu seperti kesulitan dalam 

meningkatkan penjualan, usaha menarik minat para pembeli, adanya persaingan yang 

ketat dari perusahaan sejenis, semakin kompleksnya perilaku konsumen terhadap 

suatu produk, selera konsumen yang selalu berubah-ubah serta kondisi ekonomi yang 

kurang menentu. 

Persaingan usaha ini selalu menuntut manajemen dari perusahaan untuk bekerja 

lebih efisien dan efektif untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan, yaitu 

meningkatkan penjualan produk-produk perusahaan.Menurut Kottler (2000:55), 

mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan antara lain 

adalah harga jual, produk, biaya promosi, saluran distribusi, dan mutu. 

Dalam menangani kegiatan perusahaan tersebut diperlukan manajemen yang 

baik agar perusahaan dapat memenangkan persaingan itu.Salah satunya dengan 

pelaksanaan strategi pemasaran yang baik, yaitu pemasaran yang terintegrasi atau 

bauran pemasaran yang terdiri dari unsur-unsur product, price, place, dan 

promotion.Kegiatan pemasaran harus dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan 
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memperoleh keuntungan yaitu dengan mengadakan kegiatan promosi yang terarah, 

terencana, dan terpadu. 

Promosi merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan pemasaran suatu 

barang.Promosi juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu 

program pemasaran.Promosi adalah suatu kegiatan bidang marketing yang 

merupakan komunikasi yangdilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen 

yang memuat pemberitaan,membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai 

barang maupun jasa yangdihasilkan untuk konsumen (Alma 2004:179), segala 

kegiatan itu bertujuanuntuk meningkatkan volume penjualan dengan menarik minat 

konsumen.Menurut Henry Simammora (2000:762) biaya promosi ini merupakan 

sejumlah dana yang dikucurkan perusahaan ke dalam promosi untuk meningkatkan 

penjualan. 

Menurut Alma (2007:181) tujuan utama dari promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan secara mendasar adalah memberikan informasi untuk menarik perhatian 

dan selanjutnya memberi pengaruh pada meningkatnya penjualan.Promosi 

merupakan kegiatan yang penting dalam suatu perusahaan, bukan hanya ditujukan 

untuk mengenalkan produknya, tetapi juga digunakan untuk memberikan kepuasan 

kepada konsumen agar konsumen merasa tidak dirugikan oleh produk yang 

ditawarkan perusahaan. 

 Menurut Kottler yang diterjemahkan oleh Damos Sihombing (2008:370) 

mengatakan bahwa terdapat 5 bentuk promosi atau yang disebut dengan bauran 

promosi, yaitu Personal Selling, Advertising, Public Relation, Sales Promotion, 
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Direct Marketing.Promosi merupakan aktifitas yang penting dalam memperkenalkan 

produk atau jasa kepada masyarakat.  

 Menurut Basuki (2006), ukuran (size) perusahaan biasa diukur dengan 

menggunakan total asset, penjualan, atau modal perusahaan tersebut. Salah satu tolak 

ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran asset dari 

perusahaan tersebut. 

Dari 16 Perusahaan Manufaktur khususnya sektor makanan dan minuman 

yang listing di Bursa Efek Indonesia terdapat 11 sampel perusahaan yang memenuhi 

kriteria penulis. Karena penulis ingin membandingkan variabel-variabel yang diteliti 

secara spesifik terhadap perusahaan yang memiliki orientasi bisnis yang serupa, 

sehingga diharapkan hasilnya dapat menunjukkan perbandingan yang tepat. 

Perusahaan makanan dan minuman dipilih dalam penelitian ini, karena 

industri makanan dan minuman mendapat peluang yang sangat besar untuk terus 

bertumbuh.Pada tahun 2011 Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia 

(GAPMMI) mencatat bahwa nilai penjualan makanan dan minuman mencapai 660 

triliun sedangkan tahun 2012 meningkat hingga 700 triliun. Ketua Gabungan 

Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman 

mengungkapkan, pertumbuhan industri makanan dan minuman lebih tinggi dari rata-

rata pertumbuhan industri lainnya di dalam negeri.Daya beli masyarakat terhadap 

makanan relatif stabil bahkan menunjukkan trend yang meningkat.Meskipun pada 

bulan Februari 2011 sempat terjadi penurunan daya beli masyarakat karena inflasi, 

tapi penjualan makanan tetap menunjukkan angka yang stabil.Volume kebutuhan 
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terhadap makanan dan minuman ini meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk Indonesia. Hasil produknya yaitu merupakan kebutuhan pokok (makanan 

dan minuman) yang cenderung lebih stabil produksinya dibandingkan dengan industri 

yang lain. Industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis yang akan terus 

tumbuh. Potensi Indonesia ini bukan hanya ditopang dari kebutuhan pasar domestik 

yang besar, tapi juga ketersediaan bahan baku yang melimpah. (www.kompas.com)  

Menurut data Nielsen Advertising Information Service mengumumkan bahwa 

belanja iklan media di Indonesia pada tahun 2012 mencapai Rp 87 triliun, tumbuh 20 

persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kategori makanan ringan mencatat 

pertumbuhan tertinggi sebesar 59 persen dengan total belanja iklan lebih dari Rp 2,1 

triliun. (www.news.viva.co.id) 

Berikut data yang penulis rangkum dari laporan keuangan dan laporan 

tahunan perusahaan-perusahaan manufaktur khususnya sektor makanan dan minuman 

yang listing di Bursa Efek Indonesia : 
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Tabel 1.1 
Data Pertumbuhan Biaya Iklan&Promosi Perusahaan Sektor Makanan 

dan Minuman yang Listing di Bursa Efek Indonesia 
 Tahun 2010-2012 

No Nama Perusahaan 
Rasio Pertumbuhan % 
Biaya Iklan&Promosi 

2010 2011 2012 
1 PT Akasha Wira International Tbk 0,1616 0,4749 1,3253 
2 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 0,1275 3,2818 0,9646 
3 PT Delta Jakarta Tbk -0,0348 -0,5907 0,4109 
4 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 0,0004 0,0013 0,2981 
5 PT Indofood Sukses Makmur Tbk -0,0492 0,0194 0,3069 
6 PT Multi Bintang Indonesia Tbk 0,526 -0,15 0,073 
7 PT Mayora Indah Tbk 1,4344 -0,1895 0,3137 
8 PT Prashida Aneka Niaga Tbk 0,717 0,3993 -0,0942 
9 PT Nippon Indosari Corporindo Tbk 0,0755 0,2015 0,849 

10 PT Siantar Top Tbk 0,6425 0,4416 0,0597 
11 PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 0,7897 0,0256 -0,0904 

Rata-Rata 0,399145 0,355927 0,401509 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 

Tabel 1.2 
Data Pertumbuhan Total Assets Perusahaan Sektor Makanan dan 

Minuman yang Listing di Bursa Efek Indonesia 
 Tahun 2010-2012 

No Nama Perusahaan 
Penyederhanaan Total Asset 

(Ln) 
2010 2011 2012 

1 PT Akasha Wira International Tbk 12,6900 12,6636 12,8716 
2 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 14,4766 15,0937 15,1681 
3 PT Delta Jakarta Tbk 13,4710 13,4533 13,5216 
4 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 16,4079 16,5383 16,6921 
5 PT Indofood Sukses Makmur Tbk 17,5597 17,7968 17,8985 
6 PT Multi Bintang Indonesia Tbk 13,9440 14,0150 13,9571 
7 PT Mayora Indah Tbk 15,2969 15,7026 15,9321 
8 PT Prashida Aneka Niaga Tbk 12,9351 12,9513 13,4337 
9 PT Nippon Indosari Corporindo Tbk 13,2503 13,5399 14,0019 
10 PT Siantar Top Tbk 13,3836 13,7481 14,0385 
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11 PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 14,5120 14,5951 14,6996 
Rata-Rata 14,357009 14,554336 14,7468 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Tabel 1.3  
Data Pertumbuhan Total Penjualan Perusahaan Sektor Makanan dan 

Minuman yang Listing di Bursa Efek Indonesia 
 Tahun 2010-2012 

No Nama Perusahaan 
Rasio Pertumbuhan % 

Tingkat penjualan 
2010 2011 2012 

1 PT Akasha Wira International Tbk 0,6271 0,3687 0,5919 
2 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 0,3226 1,4855 0,5676 
3 PT Delta Jakarta Tbk -0,2604 0,0296 0,2764 
4 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 0,0996 0,0783 0,114 
5 PT Indofood Sukses Makmur Tbk 0,0269 0,1804 0,1043 
6 PT Multi Bintang Indonesia Tbk 0,1076 0,0383 -0,157 
7 PT Mayora Indah Tbk 0,5122 0,3086 0,1118 
8 PT Prashida Aneka Niaga Tbk 0,5675 0,3422 0,0472 
9 PT Nippon Indosari Corporindo Tbk 0,2599 0,3286 0,4641 

10 PT Siantar Top Tbk 0,2161 0,3476 0,2492 
11 PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 0,1651 0,118 0,3365 

Rata-Rata 0,240382 0,329618 0,246 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 
Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata pertumbuhan 

biaya iklan & promosi setiap tahun pada perusahaan makanan dan minuman untuk 

periode 2010-2012 menggambarkan nilai yang fluktuatif. Pada tahun2010 

menunjukan nilai rata-rata pertumbuhan biaya iklan & promosi sebesar 0,399, pada 

tahun 2011 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,356, sedangkan pada tahun 2012 

kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,402. Dari tabel tersebut dapat 

disimpulkan bahwa nilai rata-rata pertumbuhan biaya iklan & promosi pada 
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perusahaan makanan dan minuman untuk periode 2010-2012 berfluktuaktif, artinya 

biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk iklan & promosi setiap tahunnya tidak 

tetap. Sedangkan rata-rata ukuran perusahaan yang dilihat dari total asset yang 

dimiliki setiap tahun pada perusahaan makanan dan minuman untuk periode 2010-

2012 menggambarkan peningkatan. Pada tahun2010 menunjukkan nilai rata-rata 

ukuran perusahaan sebesar 14,357, pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 

sebesar 14,554, sedangkan pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi 

sebesar 14,742. Berdasarkan tabel 1.2diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata 

ukuran perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman untuk periode 2010-2012 

terus mengalami peningkatan, artinya ukuran perusahaan pada perusahaan makanan 

dan minuman untuk periode 2010-2012 yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

mengalami peningkatan dari segi asset yang dimiliki perusahaan.Kemudian untuk 

tingkat penjualan Berdasarkan tabel 1.3 diatas diketahui bahwa nilai rata-rata 

pertumbuhan penjualan setiap tahun pada perusahaan makanan dan minuman untuk 

periode 2010-2012 menggambarkan nilai yang berfluktuatif. Pada tahun 2010 

menunjukan nilai rata-rata pertumbuhan penjualan sebesar 0,240, pada tahun 2011 

mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,330, sedangkan pada tahun 2012 kembali 

mengalami penurunan menjadi sebesar 0,246. 

Menurutdata perusahaan-perusahaan makanan dan minuman diatas penulis 

menemukan masalah yaitu pada perusahaan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. pada 

tahun 2012 PT Multi Bintang Indonesia Tbk. mengalami penurunan volume 

penjualan yang cukup drastis meskipun biaya iklan&promosi di tahun tersebut 
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meningkat dari tahun sebelumnya, hal tersebutjelas bertolak belakang dengan teori 

yang menyatakan bahwa kegiatan iklan dan promosi dapat mempengaruhi 

penjualan.Ini artinya bahwa tingkat penjualan perusahaan yang berfluktuatif atau 

belum stabil menggambarkan kinerja perusahaan masih belum maksimal. 

Berdasarkan fenomena ini, penulis tertarik melakukan penelitian yang 

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : 

“Pengaruh Biaya Iklan & Promosi Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat 

Penjualan” (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman 

yang listing di Bursa Efek Indonesia)  

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

diidentifikasi penulis yaitu: 

1. Seberapa besar pengaruhsecara parsial biaya iklan&promosi terhadap 

tingkat penjualan? 

2. Seberapa besar pengaruh secara parsial ukuran perusahaan terhadap 

tingkat penjualan? 

3. Seberapa besar pengaruh secara simultan biaya iklan&promosi serta 

ukuran perusahaan terhadap tingkat penjualan? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu adalah untuk 

mendapatkan bukti mengenai pengaruh biaya iklan&promosi serta ukuran 
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perusahaanterhadap tingkat penjualan pada perusahaan-perusahaan manufaktur sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. 

Sedangkan tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial biaya 

iklan&promosi terhadap tingkat penjualan 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruhsecara parsial ukuran 

perusahaan terhadap tingkat penjualan 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruhsecara simultan biaya 

iklan&promosi serta ukuran perusahaan terhadap tingkat penjualan 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan tentang 

ada atau tidaknya pengaruh antara biaya iklan&promosi serta ukuran 

perusahaan terhadap tingkat penjualan. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi 

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

pengaruh biaya iklan&promosi serta ukuran perusahaan terhadap tingkat 

penjualan. 
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1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Metode yang Digunakan 

 Metode yang digunakan dalam melaksanakan tulisan ini adalah metode 

asosiatif.Metode asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat 

menanyakan hubungan antara dua variable atau lebih (Sugiyono, 2012).Sumber data 

untuk penyusunan skripsi ini adalah menggunakan data sekunder yaitu data-data yang 

diperoleh dari bahan-bahan yang tersedia di buku-buku, internet, jurnal dan sumber 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.  

 Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, maka dibutuhkan data 

dan informasi yang akan mendukung penelitian ini. Dalam usaha memperoleh data 

dan informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data : 

1. Penelitian lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian yang dialakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data 

sekunder, yang akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian. 

Untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan, penulis melakukan 

kegiatan Listing Bursa Efek Indonesia yaitu mengambil data berupa laporan 

keuangan perusahaan yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh sumber informasi 

dari para ahli atau penulis yang kompeten dalam membahas masalah yang 

diteliti dengan mengumpulkan bahan-bahan teoritis agar diperoleh suatu 

pengertian yang mendalam dan menunjang proses pembahasan terhadap data 
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faktual. Teknik yang digunakan adalah dengan cara membaca text book, 

catatan-catatan kuliah, maupun literatur lain yang sekiranya dapat menunjang 

penelitian yang penulis lakukan. Referensi juga didapat melalui artikel-artikel 

yang terdapat di dalam majalah, koran, maupun didapat secara elektronik 

melalui internet research. 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penulis melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia dan Perpustakaan 

Widyatama.Sedangkan waktu penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian 

ini dimulai pada bulan November sampai dengan selesai. 

 

 


