
BAB IV 

KESIHPULAH DAH SARAH

1. KESIHPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah 

diuraikan di muka, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

bahwa ternyata :

1. Produk dari PT. Philips pada saat sekarang ini ter

nyata sangat digemari oleh konsumen. Dan hal ini 

terbukti dengan penelitian yang penulis lakukan 

dimana sekitar 60% dari responden menyatakan bahwa 

produk lampu yang ingin mereka beli adalah produk 

lampu dengan nerk Philips. Sedangkan sisanya (40%) 

menyatakan memilih produk selain Philips.

2. Alasan mereka untuk memilih salah satu merk lampu 

dari sekian banyak jenis dan merk lampu, adalah 

sebagian besar disebabkan karena mereka sudah 

terbiasa menggunakan merk lampu tersebut.

3. Sedangkan atribut yang diharapkan pada sebuah lampu 

ada tiga yaitu cahaya yang dihasilkan (dalam arti 

terang tidaknya), awet(tidak gampang putus dan 

harganya murah.

4. Hampir sebagian besar konsumen mengenai produk 

lampu dengan merk Philips ini, dari kebiasaan atau
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tradisi semata (6 6 %). Sedangkan sekitar 22% 

menyatakan mengenal produk . lampu dengan merk 

Philips dari pemberitahuan secara lisan (dari 

relasi / famili). 1 0 % nya menyatakan lupa atau 

tidak tahu dari mana mereka mengenal produk lampu 

dengan merk Philips. Konsumen mengenal produk 

Philips bukan dari iklan ataupun usaha dari 

perusahaan roelainkan berdasarkan kebiasaan semata.

5. Perusahaan masih bisa memperbesar pangsa pasar yang 

telah diperolehnya selama ini karena ternyata 

konsumen masih lebih suka memilih produk Philips 

daripada produk lain. Disamping itu semua responden 

yang diwawancarai semuanya mengenal merk Philips, 

mereka tidak mempergunakan produk dari Philips 

disebabkan sudah terbiasa dengan produk lain. Jadi 

masih ada konsumen potensial yang masih bisa 

diharapkan untuk memperbesar penjualan.

6 . Hipotesa pertama yaitu bahwa variabel-variabel dari 

promosi seperti advertising, sales promotion dan 

personal selling mempunyai pengaruh yang bermakna 

terhadap volume penjualan terbukti kebenarannya.

7. Hipotesis kedua yaitu bahwa variabel advertising 

mempunyai pengaruh dominan terhadap volume pen

jualan terbukti kebenarannya.
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8 . Ketiga variabel bebas di atas yaitu : advertising, 

sales promotion dan personal selling diketahu 

secara bersama-sama telah menjelaskan variabel 

volume penjualan sebesar 8 6 %, sedngkan sisanya 

sebesar 14% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak terdapat dalam model.

9. Dari ketiga variabel bebas yaitu advertising, sales 

promotion dan personal selling diketahui bahwa 

koefisien determinasi parsial yang paling besar 

adalh parsial r dari variabel advertising dimana 

81% dari variasi variabel tergantung Y (volume 

penjualan) dipengaruhi oleh variabel bebas Xj 

(advertising). Dan diketahui bahwa variabel X 3  

hampir tidak memberikan sumbangan yang berarti bagi 

peningkatan penjualan, sehingga variabel ini bisa 

d iabaikan.

2. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat 

mengemukakan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan volume 

penjualan :
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1* Perusahaan didalam melaksanakan program promosi, 

perlu kiranya mel8 ksanakan program promosi yang 

mempertimbangkan posisi produk, product life cycle, 

dan strategi promosi yang terpadu.

2. Perusahaan sebaiknya lebih menekankan pada strategi 

promosinya pada advertising dengan tanpa me- 

ninggalkan strategi promosi yang lainnya. Di 

samping itu perusahaan bisa mengabaikan strategi 

personal selling dengan jalan mengurangi alokasi 

biaya yang dikeluarkan perusahaan pada personal 

selling.

3. Di sisi lain, perusahaan hendaknya juga mempertim- 

bangkan penggunaan strategi tarik (pull strategy), 

yaitu dengan jalan memperbesar alokasi biaya pada 

periklanan dan promosi penjualan. Dengan alokasi 

biaya pada bauran promosi yang efektif diharapkan 

konsumen akan membeli produk dari perusahaan.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN PROMOSI DALAM USAHA MENINGKATKAN VOLUME ... RACHMAD WIDJAJA




