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BAB II 

TINJAUAN KAJIAN PUSTAKA  

 

  
2.1 Biaya 

2.1.1 Pengertian Biaya 

 Biaya adalah merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas dan 

disajikan oleh akuntansi biaya. Definisi biaya menurut Bastian Bustami 

(2007:4), yaitu sebagai berikut : 

“Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam 

satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk 

mencapai tujuan” 

Pengertian  biaya menurut Mulyadi (2005:8), adalah sebagai berikut : 

“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi (suatu sumber dikatakan 
ekonomis jika memiliki sifat kelangkaan), yang diukur dalam satuan uang, 
yang telah terjadi atau yang memungkinkan akan terjadi untuk mencapai 
tujuan tertentu”. 

  

 Biaya juga sering digunakan dalam arti yang sama dengan istilah beban, 

padahal pengertiannya berbeda dengan beban. Biaya merupakan pengorbanan 

untuk memperoleh harta, sedangkan beban merupakan pengorbanan untuk 

memperoleh pendapatan. Adapun pengertian beban menurut Darsono 

Prawironegoro dan Ari Purwanti (2008:49), adalah sebagai berikut : 

“Beban atau expenses ialah pengeluaran untuk mendapatkan pendapatan 

pada suatu periode tertentu; beban atau expenses dikurangkan pada 

pendapatan untuk memperoleh laba”. 

Pengertian beban menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2007:4), adalah 

sebagai berikut : 

“Beban (expenses) adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan 

sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat memberikan 

manfaat di masa yang akan datang dikelompokkan sebagai harta”. 
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Dari definisi di atas yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomis. 

2. Diukur dalam satuan uang. 

3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. 

4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. 

Pengorbanan yang telah terjadi merupakan sumber ekonomi yang telah 

dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu dinamakan biaya historis, yaitu biaya 

yang telah terjadi dimasa lalu. Sedangkan pengorbanan yang mempunyai 

kemungkinan untuk terjadi adalah sumber ekonomi yang akan dikorbankan untuk 

mencapai sasaran tertentu merupakan sumber di masa yang akan datang. 

 

2.1.2    Klasifikasi Biaya 

Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses 

pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada 

kedalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan 

informasi yang lebih ringkas dan penting. Menurut Mulyadi (2005:13), biaya 

dapat digolongkan menurut : 

“1. Objek Pengeluaran 
  2. Fungsi Pokok dalam Perusahaan 
  3. Hubungan Biaya dengan sesuatu yang dibiayai 
  4. Perilaku Biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume      
      kegiatan 
5. Jangka waktu Manfaatnya”.          

 

Sedangkan menurut Charter Usry (2002:57) yang diterjemahkan oleh 

Krista, yaitu sebagai berikut : 

“(1) Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah ketika   
       aktivitas bisnis meningkat atau menurun. 
 (2) Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlah totalnya akan berubah 

sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat 
perubahannya tidak sebanding, semakin tinggi volume kegiatan, 
semakin besar jumlah biaya total, dan semakin rendah volume 
kegiatan, semakin kecil biayanya.  
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(3) Biaya variabel adalah biaya yang secara total meningkat secara 
proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara 
proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas.” 

  

Dari pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa biaya digolongkan 

dengan berbagai macam cara. Umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas 

dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut, karena dalam 

akuntansi biaya dikenal konsep : “different cost different purposes”  artinya 

berbeda biaya berbeda tujuan. 

 

2.2    Pemasaran 

2.2.1 Pengertian Pemasaran 

Definisi tentang pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler dan 

Armstrong (2004:7), adalah sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain.” 

 
Sedangkan menurut Basu Swastha (2002:8),  pengertian pemasaran 

adalah sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan 
untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 
mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar sasaran agar dapat 
mencapai tujuan organisasi”. 
 

Dari pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa pengertian pemasaran 

sebagai proses penciptaan produk yang dilakukan dengan cara menawarkan 

produk dan melakukan proses sosial melalui pertukaran produk yang berhubungan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. 
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2.2.2    Pengertian Biaya Pemasaran 

 Pengertian biaya pemasaran diungkapkan oleh Mulyadi (2005:48), yaitu 

sebagai berikut : 

“Biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi saat produk selesai 

diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut diubah 

kembali dalam bentuk uang tunai”. 

 Sedangkan menurut Supriyono (2000:200), biaya pemasaran adalah 

sebagai berikut : 

“Biaya pemasaran adalah meliputi semua biaya dalam rangka 

menyelenggarakan kegiatan pemasaran.” 

 Dalam mendefinisikan biaya pemasaran, cenderung mendefinisikan dalam 

arti yang luas, karena biaya pemasaran dalam arti sempit hanya terbatas pada 

kegiatan penyampaian barang kepada pembeli. Sedangkan dalam arti luas biaya 

pemasaran tidak hanya mencakup biaya penjualan saja tetapi mencakup biaya 

administrasi dan biaya manajemen keuangan (seperti biaya penghapusan piutang 

dan potongan penjualan). 

 

2.2.3    Fungsi dan Penggolongan Biaya Pemasaran 

 Biaya pemasaran dalam operasi sehari-hari perusahaan memiliki fungsi 

yang bermacam-macam, tergantung dari sifat usaha dari perusahaan itu sendiri, 

ukuran serta metode operasi. Diantaranya adalah membantu meningkatkan 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan terus pada periode 

mendatang dan memberi nilai tambah bagi perusahaan. Setiap fungsi merupakan 

unit yang homogen, dimana aktivitas dapat dihubungkan dengan bagian khusus 

dari biaya pemasaran. Menurut Mulyadi (2005:488), biaya pemasaran 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu : 

“1. Biaya untuk memperoleh atau menimbulkan pesanan (order getting   
cost) 
Yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh 
pesanan yang terdiri dari biaya fungsi advertising dan biaya fungsi 
penjualan. Contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini adalah 
biaya gaji wiraniaga, komisi penjualan, biaya telepon kantor, 
penjualan, advertensi dan promosi. 
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2.   Biaya memenuhi pesanan (order filling cost) 
Yaitu semua biaya yang terjadi dalam rangka memenuhi atau melayani 
pesanan yang diterima dari pembeli. Contoh biaya yang termasuk 
dalam golongan ini adalah biaya gedung dan penyimpanan, biaya 
pengepakan dan pengiriman, biaya pemberian kredit dan biaya 
penagihan.” 

 

Menurut fungsi pemasaran, biaya pemasaran dapat digolongkan sebagai 

berikut : 

1.   Biaya Penjualan  

Biaya penjualan terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemenuhan 

pesanan yang diterima dari pelanggan. Biaya penjualan terdiri dari gaji 

karyawan bagian penjualan, biaya depresiasi, biaya kantor, sewa kantor dan 

biaya perjalanan salesmen. 

2.   Biaya Advertensi 

Biaya advertensi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan 

pemasaran dan pelaksanaan kegiatan order-getting melalui kegiatan promosi. 

Biaya advertensi terdiri dari gaji karyawan bagian advertensi, biaya iklan, 

biaya pameran, biaya promosi, biaya contoh (sampel, model) dan lain-lain. 

3.   Biaya Pergudangan 

Biaya pergudangan merupakan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan yang 

berhubungan dengan pemenuhan pemesanan. Biaya pergudangan terdiri dari 

gaji karyawan bagian gudang, biaya depresiasi gudang dan biaya sewa 

gudang. 

4.   Biaya Pembungkusan dan Pengiriman 

Biaya pembungkusan dan pengiriman merupakan biaya yang dikeluarkan 

dalam kegiatan pembungkusan pesanan hingga pesanan tersebut dikirim 

kepada pembeli. Biaya pembungkusan dan pengiriman terdiri dari gaji 

karyawan bagian pembungkusan dan pengiriman, biaya bahan untuk 

membungkus, biaya eksploitasi truk, biaya depresiasi kendaraan, biaya 

pengiriman dan biaya angkut. 
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5.   Biaya Pemberian Kredit 

Biaya pemberian kredit dan penagihan terdiri dari biaya yang dikeluarkan 

untuk kegiatan pemantauan kemampuan keuangan pelanggan dan penagihan 

piutang kepada pelanggan. Biaya pemberian kredit dan penagihan terdiri dari 

gaji karyawan bagian penagihan, kerugian penghapusan piutang tak tertagih, 

potongan tunai. 

6.   Biaya Administrasi Penjualan 

Biaya bagian administrasi terdiri dari bagian administrasi penjualan, supplies 

kantor, penyusutan peralatan, reparasi dan pemeliharaan peralatan. 

 

2.2.4    Karakteristik Biaya Pemasaran 

 Biaya pemasaran memiliki karakteristik yang berbeda dengan biaya 

produksi. Menurut Mulyadi (2005:489), Karakteristik biaya pemasaran adalah 

sebagai berikut : 

“1. Banyak ragam kegiatan pemasaran ditempuh oleh perusahaan dalam 
memasarkan produknya, sehingga perusahaan yang sejenis produknya 
belum tentu menempuh cara pemasaran yang sama. 

 2. Kegiatan pemasaran sering mengalami perubahan sesuai dengan 
tuntutan perubahan kondisi pasar. 

 3. Kegiatan pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan 
variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Manajemen 
dapat mengendalikan biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, jam kerja 
dan jumlah mesin yang digunakan tetapi tidak seorangpun dapat 
mengatakan apa yang akan dilakukan oleh konsumen. 

 4. Dalam biaya pemasaran terdapat biaya tidak langsung dan biaya 
bersama (joint cost) yang lebih sulit pemecahannya bila dibandingkan 
dengan yang terdapat dalam biaya produksi.” 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

terdapat beberapa karakteristik yang harus dapat diketahui dalam melaksanakan 

pemasaran yaitu mulai dari kegiatan pemasaran, kondisi pasar, perilaku konsumen 

dan biaya pemasaran. 
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2.3    Volume Penjualan 

2.3.1 Pengertian Volume Penjualan 

Kegiatan penjualan merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan 

oleh perusahaan dengan memasarkan hasil produksinya baik berupa barang 

maupun jasa, dilaksanakan kegiatan penjualan oleh perusahaan untuk mencapai 

volume penjualan yang diharapkan dan menguntungkan untuk mencapai laba 

yang maksimal bagi perusahaan. 

Untuk lebih jelasnya peneliti akan mengemukakan pengertian volume 

penjualan menurut Collins (2007: 525), mengatakan bahwa: 

“Sales volume (volume penjualan) yaitu jumlah produk atau merek suatu 

perusahaan yang terjual dalam suatu periode”. 

Sedangkan Murwanto (2005:894) mengatakan: 

“Volume penjualan merupakan hasil penjualan produk baik ditinjau dari 

segi fisik maupun rupiahnya” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa volume penjualan 

merupakan jumlah barang yang telah terjual, atau jumlah harga suatu produk yang 

terjual oleh perusahaan dalam kegiatan pemasaran dari hasil produksinya dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan. 

Menurut Dharmesta (2008: 404) menyimpulkan bahwa ada beberapa 

indikator dari volume penjualan adalah sebagai berikut: 

“1. Mencapai volume penjualan tertentu 

  2. Mendapatkan laba tertentu 

  3. Menunjang pertumbuhan perusahaan”.  

 
Dari pemikiran-pemikiran di atas dapat menjadi sebagai bahan masukan 

dalam melaksanakan kegiatan salesman. Hal ini dimaksudkan bahwa salesman 

dalam menjalankan kegiatannya dengan tepat dan teratur dapat meningkatkan 

volume penjualan. 
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2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjualan 

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penjualan, perusahaan perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penjualan produk, yang 

akan dapat meningkatkan volume penjualan serta menghasilkan laba yang 

diharapkan oleh setiap perusahaan. 

Menurut Dharmesta (2008: 406), mengemukakan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi penjualan, adalah sebagai berikut: 

“1. Kondisi dan Kemampuan Penjual 
Di sini, penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat 
berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud 
tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting yang 
sangat berkaitan, yaitu: 
a. Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan. 
b. Harga produk. 
c. Syarat penjualan, seperti: pembayaran, pengiriman, garansi, dan 

sebagainya. 
Masalah-masalah tersebut biasanya menjadi pusat perhatian pembeli 
sebelum melakukan pembeliannya. Selain itu, manajer perlu 
memperhatikan jumlah serta sifat-sifat tenaga penjualan yang akan 
dipakai. Dengan tenaga penjualan yang baik dapatlah dihindari 
timbulnya kemungkinan rasa kecewa pada para pembeli dalam 
pembeliannya. Adapun sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang 
penjual yang baik antara lain: sopan, pandai bergaul, pandai bicara, 
mempunyai kepribadian yang menarik, sehat jasmani, jujur, 
mengetahui cara-cara penjualan, dan sebagainya. 

2.   Kondisi Pasar 
Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran 
dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. 
Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah: 
a. Jenis pasarnya. 
b. Kelompok pembeli atau segmen pasarnya. 
c. Daya belinya. 
d. Frekuensi pembeliannya. 
e. Keinginan dan kebutuhannya. 

3.   Modal 
Akan lebih sulit bagi penjual untuk menjual barangnya apabila barang 
yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli, atau lokasi 
pembeli jauh dari tempat penjual. Dalam keadaan seperti ini, penjual 
harus memperkenalkan dulu barangnya, membawa barangnya 
ketempat pembeli. Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan 
adanya sarana serta usaha, seperti: alat transport, tempat peragaan baik 
di dalam maupun di luar perusahaan, usaha promosi, dan sebagainya. 
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Semua ini hanya dapat dilakukan apabila penjual memiliki sejumlah 
modal yang cukup. 

4.   Kondisi Organisasi Perusahaan 
Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh 
bagian tersendiri (Bagian Penjualan) yang dipegang orang-orang 
tertentu/ahli di bidang penjualan. Lain halnya dengan perusahaan 
kecil, di mana masalah penjualan ditangani oleh orang yang juga 
melakukan fungsi-fungsi lain. Hal ini disebabkan karena jumlah 
tenaga kerjanya lebih sedikit, sistem organisasinya lebih sederhana, 
masalah-masalah yang dihadapi, serta sarana yang dimilikinya juga 
tidak sekompleks perusahaan besar. Biasanya, masalah penjualan ini 
ditangani sendiri oleh pimpinan dan tidak diberikan kepada orang lain. 

5.   Faktor Lain 
Faktor-faktor lain, seperti: periklanan, peragaan, kampanye, pemberian 
hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk 
melaksanakannya, diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi 
perusahaan yang bermodal kuat, kegiatan ini secara rutin dapat 
dilakukan. Sedangkan bagi perusahaan kecil yang mempunyai modal 
relatif kecil, kegiatan ini lebih jarang dilakukan”. 
 

2.4  Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai biaya pemasaran diantaranya penelitian oleh 

Rossyana (2004) yang menganalisis Hubungan Biaya Pemasaran Terhadap 

Volume Penjualan Pada PT. Frisianflag. Kesimpulan yang diperoleh dari 

pengaruh biaya pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan metode regresi 

liniear berganda yaitu didapatkan suatu persamaan regresi Y = 8359085,92 + 1,27 

x dalam hal ini bahwa variabel x mempengaruhi variabel y dan juga diketahui 

nilai koefisien korelasi ( r ) sebesar 0,5 yang artinya hubungan tersebut lemah 

diharapkan dengan adanya strategi biaya pemasaran yang dijalankan oleh 

perusahaan dapat meningkatkan penjualan setiap tahun. 

Ratna Agung Kurniawan (2006), penelitian tentang analisis pengaruh 

biaya pemasaran terhadap volume penjualan pada perusahaan roti Tri Putri. 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa data maka penulis mengambil 

kesimpulan bahwa jika biaya penjualan dinaikkan maka akan memiliki pengaruh 

terhadap penurunan volume penjualan dengan asumsi keadaan atau hal yang lain 

tidak berubah atau tetap dan jika biaya pembungkusan dan pengiriman serta biaya 
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administrasi pemasaran dinaikkan maka akan mempengaruhi terhadap kenaikkan 

volume penjualan karena memiliki nilai koefisien positif. 

Tri Agus Murwanto (2005), melakukan penelitian mengenai Pengujian 

Hubungan Antara Biaya Pemasaran terhadap Volume Penjualan pada PT. X. Hasil 

penelitian menunjukkan hubungan antara biaya pemasaran dengan volume 

penjualan sangatlah kuat dengan r = 0,887 dan nilai b = 27604 yang artinya bahwa 

bila promosi mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000.000, maka penjualan akan 

mengalami kenaikan sebesar Rp 27.604 juta, demikian pula sebaliknya. 

Gin Gin Ginanjar Priatna (2009), Peranan Biaya Pemasaran Dalam 

Meningkatkan Volume Penjualan Pada PT. Puriperkasa Farmindo. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara biaya pemasaran dengan 

volume penjualan, dimana kategori koefisien korelasi ini termasuk dalam ketegori 

hubungan yang sangat kuat dan positif. Sedangkan dalam uji hipotesis 

menggunakan uji t dengan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan hal ini 

berarti bahwa penelitian menerima hipotesis H1 dan menolak hipotesis H0 , maka 

hipotesis dari peneliti ini diterima karena terdapat hubungan yang signifikan 

terhadap biaya pemasaran dengan volume penjualan pada PT Puriperkasa 

Farmindo. 

Noviandri (2010), Pengaruh Biaya Pemasaran Terhadap Penjualan Produk 

Secara Online pada PT. Progressio Indonesia. Hasil Penelitian dengan tingkat 

signifikansi 0,05 membuktikan bahwa biaya pemasaran berpengaruh positif 

terhadap volume penjualan produk secara online, dapat dilihat dari nilai thitung = 

5,956 > ttabel = 1,686 maka diperoleh keputusan uji Ho di tolak dan Ha diterima. 

Besarnya pengaruh biaya pemasaran terhadap penjualan produk secara online 

ditunjukan dari hasil perhitungan koefisien determinasi yaitu sebesar 48,3% 

sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. 

 

2.5  Pengaruh Biaya Pemasaran terhadap Volume Penjualan 

Ruang lingkup kegiatan pemasaran sekarang ini tidak hanya memenuhi 

pemerintah baru bagi barang dan jasa yang dihasilkan. Setiap perusahaan harus 

dapat memenuhi semua kebutuhan, keinginan dan permintaan dari pelanggan. 
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Karena setiap perusahaan harus berfokus pada kepuasan pelanggan, bukan hanya 

memproduksi barang saja. Menurut Kotler (2004:8)  kebutuhan, keinginan dan 

permintaan adalah sebagai berikut: 

“Kebutuhan manusia adalah keadaan merasa tidak memiliki kepuasan 
dasar. Keinginan adalah hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan 
tersebut. Permintaan adalah keinginan akan sesuatu produk yang didukung 
dengan kemampuan serta kesediaan membelinya.” 

  
Berdasarkan penjelasan di atas, untuk memenuhi semua kebutuhan, 

keinginan dan permintaan diperlukan suatu barang atau produk dalam 

pemenuhannya khususnya produk minuman yoghurt, oleh karena itu koperasi 

harus dapat menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. 

Menurut Kotler (2004:9) yang dimaksud dengan produk, adalah sebagai berikut : 

“Produk sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi 

kebutuhan atau keinginan.” 

Berdasarkan pengertian di atas, maka produk yang ditawarkan pada 

pelanggan dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan pelanggan. Untuk 

dapat menghasilkan suatu produk, maka suatu perusahaan harus melakukan proses 

produksi. Pada saat melakukan proses produksi suatu perusahaan memerlukan 

biaya produksi untuk dapat memperlancar proses produksi yang diinginkan.  

Setelah produk yang dibutuhkan selesai diproduksi perlu adanya kegiatan 

pemasaran, dalam banyak perusahaan kegiatan pemasaran merupakan kegiatan 

yang sangat dominan dibandingkan dengan kegiatan bagian lain. Dalam kegiatan 

pemasaran diperlukan biaya pemasaran untuk dapat memperlancar kegiatan 

tersebut, oleh sebab itu kegiatan pemasaran akan sangat membutuhkan perhatian 

dan dana yang tidak sedikit.  

Dari segi sifatnya biaya pemasaran memiliki sifat yang berbeda dengan 

biaya produksi. Hasil dari biaya produksi yang dikeluarkan dapat dilihat melalui 

barang dan jasa yang dihasilkan, sedangkan hasil dari biaya pemasaran tidak dapat 

langsung dilihat mengingat beberapa waktu hasilnya baru tampak. Dilihat dari 

sifat-sifat biaya pemasaran tersebut diatas, maka efektivitas pemasaran adalah 

sangat penting, sehingga diperlukan suatu perencanaan biaya pemasaran. 
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Pengertian biaya pemasaran diungkapkan oleh Mulyadi (2005:48),  yaitu sebagai 

berikut : 

“Biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi saat produk selesai 

diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut diubah 

kembali dalam bentuk uang tunai”. 

Setelah perusahaan melakukan perencanaan biaya pemasaran, maka 

selanjutnya dapat dilakukan kegiatan pemasaran. Penelitian mengenai pengaruh 

biaya pemasaran terhadap pendapatan penjualan ini dilakukan dengan asumsi 

bahwa perusahaan memanfaatkan sistem pemasaran secara optimal dengan cara 

seefektif dan seefisien mungkin dengan tujuan meningkatkan minat konsumen 

untuk membeli produk. Apabila luasnya pasar telah dapat diidentifikasikan, maka 

manajemen dapat mengestimasi jumlah produk yang akan dijual.  

Menurut Kotler (2004:7), yang dimaksud dengan pemasaran adalah 

sebagai berikut : 

“Pemasaran meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam beradaptasi 

terhadap lingkungannya secara kreatif dan menguntungkan.” 

Setelah dilakukannya kegiatan pemasaran, maka perusahaan akan 

mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan. Dan menurut teori-teori yang telah 

dibahas diatas maka pendapatan penjualan adalah peningkatan aktiva bruto dari 

adanya arus masuk kas, piutang dan lain-lain atau penurunan kewajiban 

perusahaan yang timbul dari aktivitas penjualan. 

Pada hakikatnya suatu perusahaan memproduksi suatu barang atau jasa 

yang dihasilkan dan menjualnya yaitu untuk memaksimalkan tujuan perusahaan 

yaitu memperoleh laba. Setelah diketahui berapa besar pendapatan yang diperoleh 

perusahaan, maka dapat dihitung berapa besar pula laba yang diperoleh 

perusahaan. 

Menurut Supriyono (2000:204), hubungan biaya pemasaran dengan 

pendapatan penjualan adalah sebagai berikut : 

“Adanya kenaikan biaya advertensi dan promosi pada periode tertentu 

seringkali baru mengakibatkan kenaikan volume penjualan pada periode-

periode berikutnya.” 
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Sedangkan menurut Buchari Alma (2000:161), hubungan biaya 

pemasaran dengan pendapatan penjualan adalah sebagai berikut : 

“…bahwa pada umumnya apabila dana bertambah untuk kegiatan 

marketing maka jumlah penjualan meningkat.” 

Keberhasilan suatu kegiatan pemasaran bukan saja ditentukan oleh biaya 

yang tersedia, tetapi strategi yang digunakan dan alokasi biaya tersebut, 

setidaknya kita dapat melihat pengaruh dari jumlah biaya pemasaran yang 

dikeluarkan terhadap kenaikan tingkat penjualan dengan menggunakan ‘analisis 

korelasi’. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi alat bantu manajemen 

dalam menilai keberhasilan pemasaran, terutama digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan dalam menetapkan besarnya anggaran pemasaran dimasa yang akan 

datang. 

Berdasarkan penjelasan di atas, biaya pemasaran ditujukan untuk dapat 

meningkatkan pendapatan penjualan dengan kegiatan pemasaran. Kegiatan 

pemasaran juga dimaksudkan untuk dapat mempertahankan kelangsungan 

perusahaan.  


