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ABSTRAK 

 
Dalam bauran pemasaran dikenal dengan produk, harga, promosi, dan distribusi yang tujuannya untuk 
meningkatkan penjualan. Promosi adalah kegiatan pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk 
memperkenalkan produknya kepada konsumen, sedangkan distribusi merupakan proses pendistribusian 
produk dan jasa yang sesuai dan terorganisir sehingga terjadi keefektifan penjualan.  Penelian ini bertujuan 
untuk menelaah dan  menganalisis pengaruh biaya promosi dan biaya distribusi terhadap penjualan tiap 
tahunnya pada PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. periode 1999 – 2006.  Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif dimana data diperoleh melalui situs internet dan diolah menggunakan SPSS versi 10.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa biaya promosi dan biaya distribusi sangat berpengaruh terhadap penjualan, 
hal ini terlihat dari nilai koefisien determinasi sebesar 0.95 untuk biaya promosi dan 0.844 untuk biaya 
distribusi. Untuk t-hitung, biaya promosi sebesar 2.909 dan biaya distribusi sebesar 0.222 berarti biaya 
promosi lebih berpengaruh terhadap penjualan bila dibandingkan biaya distribusi. Hal yang sama juga melalui 
uji F. 
Kata kunci: biaya promosi, distribusi dan penjualan 

 
PENDAHULUAN 
 
Dunia usaha, baik produksi maupun jasa selalu 
dihadapkan dengan persaingan. Untuk 
mengatasi persaingan, perusahaan menempuh 
berbagai cara dan strategi untuk 
menyampaikan hasil produksinya dengan 
cepat, tepat, cermat, hemat dan memuaskan ke 
tangan konsumen. Strategi pemasaran juga 
disesuaikan dengan kemampuan dana 
perusahaan melalui bauran pemasaran yaitu 
faktor produk, harga, distribusi dan promosi.  
Kegiatan pemasaran harus dilakukan sesuai 
dengan tujuan perusahaan memperoleh 
keuntungan yaitu dengan mengadakan 
kegiatan promosi yang terarah, terncana dan 
terpadu. 

Kegiatan promosi harus sejalan 
dengan rencana pemasaran yang diarahkan 
dan dikendalikan untuk mengembangkan laju 
perusahaan. Promosi yang tidak terkendali 
akan menurunkan tingkat penjualan, sehingga 
biaya yang dikeluarkan untuk promosi 
merupakan pemborosan, sedangkan saluran 
distribusi dipakai oleh semua perusahaan untuk 
memproduksi barang dengan kualitas yang 
baik, namun banyak pula yang gagal 
memenuhi target pasarnya. Keadaan ini 
disebabkan oleh kebijakan distribusi yang 
kurang tepat sehingga barang yang dihasilkan 
kurang laku dipasar dan menyebabkan banyak 

konsumen merasa kurang puas. Dengan demikian, 
saluran distribusi memeliki peranan penting bagi 
kelangsungan hidup dan tumbuh perusahaan. 
Perusahaan yang dijadikan kasus penelitian ini 
diperoleh melalui internet, yaitu PT. Indofood Sukses 
Makmur, Tbk. Produk-produk Indofood dinikmati setiap 
hari pada setiap siklus kehidupan seperti makanan 
untuk anak-anak, makanan untuk masa pertumbuhan 
di usia sekolah hingga masa remaja dan menginjak 
usia dewasa serta makanan keceriaan dalam 
kehidupan. 
 
Adapun tujuan penulisan makalah ini untuk menelaah 
dan menganalisis pengaruh biaya promosi dan biaya 
distribusi terhadap penjualan yang dilakukan pada PT. 
Indofood Sukses Makmur, Tbk. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
Promosi 
Promosi merupakan aktivitas pemasaran untuk 
mengkomunikasikan informasi tentang perusahaan dan 
produknya kepada konsumen sehinggga menciptakan 
permintaan (Burnett, 2000). Untuk dapat 
mengkomunikasikan produknya dengan efektif, 
perusahaan harus menentukan terlebih dahulu pasar 
sasarannya (target market) dan mengkombinasikan 
dengan alat promosi seperti periklanan, promosi 
penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran 
langsung dan tenaga penjual sedemian rupa sehingga 
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konsumen dapat mengenal produk perusahaan 
dan tertarik untuk membeli produk tersebut 
(Payne, 2000). 
 
Saluran distribusi 
Setiap perusahaan barang dan jasa tidak akan 
lepas dari masalah penyaluran barang yang 
dihasilkan atau barang yang  akan dijual  ke 
konsumen. Para produsen berhak menentukan 
kebijakan distribusi yang akan dipilih dan 
disesuaikan dengan jenis barang serta luasnya 
armada penjualan yang akan digunakan. Jika 
perusahaan berada dalam persaingan yang 
semakin tajam, perusahaan harus segera 
mengadakan penelitian terhadap pasarnya. 
Penelitian tersebut untuk mengetahui 
kebutuhan serta selera konsumen dan jika 
mungkin menstimulir permintaan serta 
menciptakan langganan (Kotler, 2006). 
Ada beberapa alternatif yang mungkin dipilih 
penjual dalam mendistribusikan produknya 
kepada konsumen, yaitu (1) manufaktur  
konsumen, (2)  manufaktur  pedagang 
eceran  konsumen, (3) manufaktur  
pedagang besar  pedagang eceran  
konsumen dan (4) manufaktur  agen  
pedagang besar  pedagang eceran  
konsumen. 
 
METODE PENELITIAN 
 
Obyek penelitian adalah PT. Indofood Sukses 
Makmur, Tbk. beralamat di Gedung Ariobimo 
Sentral. Jl H.Rasuna Said, Jakarta. 
Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah melalui situs internet yaitu www.jsx.co.id  
atau dengan mencari situs dari PT. Indofood 
Sukses Makmur pada periode 1999-2006. 

Analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif, yaitu menganalisis masalah 
dengan cara mendiskripsikannya melalui tabel, 
grafik dengan menggunakan software SPSS 
dan analisis kuantitatif, yaitu menganalisis 
masalah dengan menggunakan teknik-teknik 
kuantitatif sebagai berikut analisis regresi dan 
korelasi berganda.  

Hipotesis: 
Ho: tidak ada hubungan antara biaya 

promosi dan biaya distribusi terhadap 
penjualan. 
Ha: terdapat hubungan antara biya promosi 
dan biaya distribuís terhadap penjualan 
Level of signifikansi sebesar 5% atau 0.05. 

Dengan ketentuan bahwa, bila diperoleh t-hitung > t-
tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya terdapat 
hubungan dan pengaruh antara biaya promosi dan 
biaya distribusi (variabel bebas) dan penjualan 
(variabel terikat), sebaliknya bila diperoleh hasil t-hitung 
< t-tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak 
ada pengaruh signifikan antara biaya promosi dan 
biaya distribusi terhadap penjualan. 
Adapun berdasarkan probabilitas, jika probabilitas > 
0.05 maka Ho ditolak dan sebaliknya Ho diterima. 
 
PEMBAHASAN 
 
Visi Perusahaan dan Kegiatan Pemasaran 
 
Visi Indofood Sukses Makmur, Tbk. adalah 
menciptakan pilihan menjadi penyedia utama makanan 
dan consumer products bermerek terkemuka bagi 
jutaan consumen di Indonesia dan juga diberbagai 
penjuru dunia. 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. Mempunyai 
63 perusahaan termasuk anak cabangnya dengan 
jaringan distribusinya meliputi lebih dari 350 depot 
dengan jumlah karyawan tetap sampai dengan 31 
Desember 2006 sebanyak 49.367 karyawan tetap dan 
1200 kendaraan operasional yang menjangkau lebih 
dari 150.000 pengecer tersebar di berbagai pulau di 
Indonesia. 

Kegiatan pemasaran memegang peranan 
sangat penting dalam menjual produknya kepada 
masyarakat dengan cara (1) penjualan langsung, yaitu 
dilakukan dengan menggunakan armada penjualan 
sendiri yang beroprsi di DKI Jakarta, Jawa, Bali, 
Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, (2)  penjualan 
tidak langsung, meliputi wilayah pemasaran di seluruh 
Indonesia. Dilakukan lewat distributor lalu pngecer dan 
grosir baru ke konsumen akhir, dan (3) lewat promosi, 
melalui media cetak maupun elektronik. 
 
Data Biaya promosi, biaya distribusi dan penjualan. 
 
Berikut ini dalam tabel 1 adalah rekapitulasi data biaya 
promosi, biaya distribusi dan penjualan PT. Indofood 
Sukses Makmur, Tbk. dari tahun 1999 sampai tahun 
2006. 

Untuk melihat perkembangan biaya promosi, 
dan biaya distribusi serta tingkat penjualan dari tahun 
1999 sampai dengan 2006 dijelaskan melalui tabel dan 
grafik. Dengan menggunakan tabel maupun grafik 
dapat dilihat tingkat kenaikan atau penurunan dari biya 
promosi, distribusi maupun penjualan. 

Pada tabel 1 terlihat bahwa perkembangan 
biaya promosi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan 
yang berfluktuasi. Tahunb 1999 sampai tahun 2006 
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mengalami kenaikan 17.09% tetapi pada tahun 
2002 – 2003 mengalami penurunan sampai 
4.4% kemudian pada tahun 2004 mengalami 

kenaikan sebesar 18.8%. Pada tahun 2005 mengalami 
penurunan sebesar 5.66% dan akhirnya pada tahun 
2006 mengalami kenaikan sebesar 5.99%. 

 
Tabel 1 

Data biaya promosi, biaya distribusi dan biaya penjualan 
(dalam rupiah) 

Tahun Biaya Promosi Biaya Distribusi Biaya Penjualan  

1999 778.732.212.854 31.218.213.642 26.095.269.390.905 

2000 813.041.254.623 37.820.487.257 32.207.957.099.487 

2001 952.199.276.787 47.423.413.960 35.964.719.807.126 

2002 1.080.965.437.800 31.193.743.023 40.221.082.426.991 

2003 1.128.611.024.731 49.543.288.948 43.566.445.215.300 

2004 1.341.007.503.230 62.167.065.588 43.798.562.524.297 

2005 1.417.244.691.144 75.736.572.811 45.142.264.552.651 

2006 1.502.469.568.011 104.358.403.249 53.030.071.493.139 

Total 9.014.270.969.180 439.461.188.478 320.026.372.509.896 
 

Dari tabel 1 terlihat perkembangan 
biaya distribusi yang mengalami kenaikan dari 
tahun ke tahun kecuali pada tahun 2002 yang 
mengalami penurunan sebesar Rp 31 milyar. 
Kenaikan maupun penurunan juga mengalami 
fluktuasi, misalnya pada tahun 1999 – 2001 
mengalami kenaikan sebesr 27.02%, 
sedangkan pada tahun 2002 mengalami 
penurunan yang drastis sebesar 34.04% 
kemudian tahun 2003 mengalami kenaikan 
sebesar 48.64%, tahun 2004-2005 mengalami 
penurunan kembalai sebesar 20.96% dan 
akhirnya pada tahun 2006 mengalami kenaikan 
sebesar 38.67%. 

Selain biaya promosi dan biaya distribusi, pada 
tabel 1 juga memperlihatkan perkembangan penjualan 
dari tahun ke tahun secara fluktuasi, baik dilihat dari 
rupiah maupun persentasenya. Pada tahun 1999-2000 
persentase penjualan mencapai 23.42%, sedangkan 
pada tahun 2000-2001 mengalami penurunan sampai 
dengan 11.66%. Selama tahun 2002-2003 mengalami 
kenaikan sebesar 11.83%, tahun 2004 mengalami 
penurunan sebesar 0.83%, tahun 2005 mengalami 
kenaikan sebear 3.06% dan pada akhir 2006 
mengalami kenaikan sebesr 17.47%. 

Perkembangan biaya promosi terlihat pada 
gambar 1, biaya distribusi terlihat pula pada gambar 2 
dan tingkat penjualan pada gambar 3. Terlihat dengan 
jelas terjadinya fluktuasi dari tahun ke tahun. 
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Grafik Biaya Promosi PT. Indofood  Sukses Makmur 
tahun 1999-2006
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Gambar 1 
Grafik biaya promosi 1999 – 2006 

 
 

Grafik Biaya Distribusi PT. Indofood  Sukses 
Makmur tahun 1999-2006
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Gambar 2 

Grafik biaya distribusi 1999 – 2006 
 
 

Grafik Penjualan PT. Indofood  Sukses Makmur 
tahun 1999-2006
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Gambar 3 

Grafik biaya penjualan 1999 – 2006 
 
 
Pada gambar 4, terlihat grafik perbandingan 
antara biaya promosi, biaya distribusi dan tingkat 

penjualan. Hal ini semakin jelas terjadinya 
fluktuasi dari tahun ke tahun . 
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Gambar 4 
Grafik perbandingan biaya promosi, distribusi dan penjualan 

 

Grafik Perbandingan Tahun 1999-2006
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Analisis dan hipótesis 
 

Tabel 2 
Descriptive Statistic 

 
 Mean Std. Deviation N 

Jumlah penjualan 40002.88 8398.811 8 
Biaya Promosi 1126.38 273.535 8 
Biaya Distribusi 54.50 25.140 8 

 
Dari tabel 2, terlihat nilai deskriptif statistik pada 
masing-masing variabel. Data yang pertama 
hádala nilai penjualan dimana meannya, Rp 
4002.88 milyar serta estándar deviasinya 
sebesar Rp 8398.811 milyar. Pada data kedua, 
biaya promosi nilai meannya, Rp 1126.38 
milyar dan nilai stándar deviasinya yaitu Rp 

273.535 milyar. Data ketiga hádala biaya distribuís 
dengan nilai meannya sebesar Rp 54.50 milyar dan 
nilai estándar deviasinya sebesar Rp 25.140 milyar, 
dengan jumlah perusahaan sebanyak 8 data 
Untuk menyatakan arah hubungan atau nilai korelasi, 
perhatikan tabel 3. Nilai significan biaya promosi 
sebesar 0.000 dan nilai significan untuk biaya distribuís 
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sebesr 0.004 maka bisa dikatakan nilai p = 
0.000 atau p<0.05 yang artinya kedua varibael 
tersebut menolah Ho. Arah hubungan positif  
pada varibael promosi dan distribuís. Hal ini 

menunjukkan semakin besar biaya promosi dan biaya 
distribusi akan membuat penjualan pada PT. Indofood 
Sukses Makmur, Tbk. cenderung meningkat. 
 

. 
Tabel 3 
Korelasi 

 

  jumlah 
penjualan 

biaya 
promosi 

biaya 
distribuís 

Pearson jumlah    
Correlation penjualan 1.000 .945 .844
 biaya promosi .945 1.000 .877
 biaya distribusi .844 .877 1.000
Sig. (1- Jumlah 
tailed) Penjualan . .000 .004
 biaya promosi .000
 biaya distribusi .004 .002 .002
N Jumlah 
 Penjualan 8 8 8
 biaya promosi 8 8 8
 biaya distribusi 8 8 8
 
Pada tabel 4, tabel ANOVA di dapat uji F yang 
telah menguji variabel promosi dan distribusi 
kan mempengaruhi nilai regresi. Di dapat nilai F 
sebesar 20.906 dengan p = 0.000.Oleh karena 
p < 0.05 maka regresi dapat dipakai untuk 
memprediksi variabel penjualan atau secara 

bersama-sama variabel promosi dan distribuís pada 
taraf 95% atau dapat dikatakan biaya promosi dan 
biaya distribuís secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap penjualan. 
 

 
Tabel 4  ANOVA(b) 

Model  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regresión 441039566.438 2 220519783.219 20.906 .004(a) 
 Residual 52740602.437 5 10548120.487   
 Total 493780168.875 7    

a Predictor: (Constant), biaya distribusi, biaya promosi 
b Dependent Variable: jumlah penjualan 

 
Hipótesis: H0 = ß = 0 dan H1 = ß ≠ 0 
Dengan menggunakan derajat keyakinan 95% 
atau taraf nyata 5% serta derajat bebas dari df1 
= 2 dan df2 = 5 maka nilai F (0.05, 2.5) = 5.786 
atau 5.79. Kesimpulan F hitung = 20.906 > 
5.79, maka Ho di tolak. Secara simultan semua 
variabel mempunyai nilai signifikan dan 
mempengaruhi terhadap variabel yang terkait. 
Sedangkan pada kolom signifikan adalah 0.000 
atau probabilitas jauh di bawah 0.05, maka Ho 
di tolak atau koefisien regresi signifikan atau 
biaya promosi dan biaya distribusi benar-benar 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
penjualan. 
 

KESIMPULAN 
 

Dari uraian tersebut di atas secara keseluruhan 
terdapat pengaruh antara biaya promosi dan biaya 
distribusi terhadap jumlah penjualan pada PT. Indofood 
Sukses Makmur, Tbk.  
Tentunya masih ada faktor lainnya mengingat hasil 
koefisien penentunya hádala sebesar 94.5%. Dengan 
kata lain, pihak konsumen akan memilih produk 
tersebut karena memiliki tingkat kepercayaan yang 
tinggi. 
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