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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Melihat banyaknya masyarakat di Indonesia yang muslim, dengan 

berhijab ternyata juga mendorong berkembangnya trend busana muslim. Saat 

ini pertumbuhan muslimah di Indonesia sangat tinggi. Kita bisa lihat dari 

meningkatnya permintaan busana muslim, tumbuhnya komunitas-komunitas 

hijab, dan berbagai kegiatan hijab class di kampus, perusahaan, pangajian, 

atau arisan. Fenomena tersebut belum terjadi pada awal tahun 2000. Salah satu 

yang mempengaruhi hal tersebut adalah daya beli masyarakat Indonesia yang 

terus meningkat. Menurut data MCKinsey Global Institute Analysis, kelas 

menengah Indonesia pada tahun 2010 akan meningkat sebanyak 85 juta 

penduduk. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, 

sejatinya sangat berpotensi menjadi pusat busana muslim dunia. Belum lagi 

beberapa faktor penunjang seperti tersedianya bahan baku tekstil yang 

berlimpah dan iklim kreatif industri fashion yang sangat kondusif. Kondisi ini 

mendukung tumbuhnya desainer local berbakat.
1
 

Banyaknya muslimah di Indonesia yang mengenakan pakaian muslim 

harus sesuai dengan syariat berpakaian seperti yang telah di perintahkan oleh 

Agama. Seperti yang telah di tetapkan oleh Alloh SWT dalam surat Al-Ahzab 

ayat 59 yang berbunyi: 
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 Diajeng Lestari, Hijupreneur, (Jakarta: Qultummedia, 2013), hlm. 55-57. 
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  ۚ يَا أَيُّهَا الىَّبِيُّ قُْل ِِلَْزَواِجَك َوبَىَاتَِك َووَِساِء اْلُمْؤِمىِيَه يُْدوِيَه َعلَْيِههَّ ِمهْ  َجََلبِيبِِههَّ

ُ َغفُىًرا َرِحيًما )95(                      لَِك أَْدوَىَٰ أَْن يُْعَرْفَه فَََل يُْؤَذْيَه ۗ َوَكاَن َّللاَّ  َذَٰ

Artinya: Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan permpuan-perempuan orang-orang mukmin, “Hendaklah 

mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka!” Yang demikian itu 

supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan 

Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[Al-Ahzab/33:59].
2
 

 

Dari ayat tersebut nampak jelas, bahwa setiap wanita muslimah, dalam 

hal ini adalah semua wanita yang mengimani agama Islam, diwajibkan 

mengenakan jilbab. Konteks jilbab disini tidak hanya menutup rambutnya 

saja, melainkan menjulurkan jilbab hingga ke bagian dadanya. Sudah pasti, 

jilbab yang dikenakan haruslah lebar, tidak mini dan bisa menutupi bagian-

bagian tubuh yang harus dijaga. Pakaian yang dikenakan pun harus lapang, 

tidak menonjolkan bagian tubuhnya.  

Saat ini, minat muslimah untuk berjilbab sesuai dengan syariat sangat 

meningkat. Meningkatnya perminatan masyarakat muslimah terhadap busana 

muslim dan syar‟i ini telah merubah persepsi masyarakat tentang mereka yang 

menggunakan jilbab syar‟i hanyalah kaum ibu ibu dan ketinggalan zaman, 

karna ternyata banyak kaum remaja yang telah menggunakan khimar dan 

jilbab syar‟i ini karena desain yang di buat cenderung simple dan 

menggunakan warna pastel, modelnya pun beraneka ragam dan bisa di 

sesuaikan dengan usia dan model yang diinginkan. Sehingga saat ini, tidak 
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 Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an Al-Karim, (Bandung: PT. Alma‟arif, 
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sedikit muslimah yang ada di indonesia ini memantapkan untuk „hijrah‟ 

menggunakan pakaian yang syar‟i. 

Hal ini membuat persaingan semakin ketat dikalangan produsen. 

Dengan kompetisi yang terjadi dalam produsen pakaian muslim saat ini, 

menjadikan kualitas produksi dengan memperhatikan biaya produksi dan 

peranan pemasaran seperti periklanan dan promosi penjualan juga semakin 

penting guna meningkatkan volume penjualan. 

Perusahaan melaksanakan usaha harus memiliki tujuan, penjualan 

merupakan tujuan utama dilakukannya kegiatan perusahaan. Perusahaan, 

dalam menghasilkan barang atau jasa, mempunyai tujuan akhir yaitu menjual 

barang atau jasa tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu, penjualan 

memegang peranan penting bagi perusahaan agar produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan dapat terjual dan memberikan penghasilan bagi perusahaan.
3
 

Selain itu kualitas produksi dan biaya produksi juga harus diperhatikan, jika 

biaya-biaya yang digunakan oleh perusahaan bisa dikelola dengan baik dan 

dengan cara yang ekonomis, maka hasil produksi akan dapat ditingkatkan, 

biaya produksi dapat menurun dan hal tersebut dapat mempengaruhi 

meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan. Biaya produksi 

meliputi seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan barang dan jasa.
4
  

Perusahaan meningkatkan penjualannya  juga harus memasarkan 

produknya yakni dengan melakukan kegiatan promosi. Promosi adalah 
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 Freddy Rangkuti, strategi promosi yang kreatif dan analisi kasus integrated marketing 

communication, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 206. 
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 Joko Untoro, Buku Pintar Pelajaran, (Jakarta: Wahyu Media, 2010), hlm 51. 
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bagian dari bauran pemasaran yang besar peranannya, yang merupakan 

salah satu alat untuk mempengaruhi konsumen, baik langsung maupun tidak 

langsung.
5
 Promosi dihadapkan pada berbagai macam kegiatan yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan kelebihan- kelebihan produk 

yang dimiliki agar dapat membujuk calon pembeli. Oleh sebab itu perusahaan 

diharapkan dapat memilih bentuk promosi yang tepat dan terpadu agar 

menghasilkan efek dominan sehingga dapat meningkatkan volume penjualan.  

Perusahaan melakukan promosi dengan tujuan memberikan informasi, 

mempengaruhi, membujuk serta mendorong konsumen agar mau melakukan 

pembelian terhadap barang atau jasa yang dipasarkan. Dengan adanya 

promosi, perusahaan berharap dapat meningkatkan volume penjualan sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan adanya suatu 

strategi pemasaran yaitu dengan menerapkan bauran promosi yang tepat agar 

tujuan perusahaan dapat tercapai. Terdapat empat indikator pada bauran 

promosi. Keempat indikator tersebut adalah periklanan, promosi penjualan, 

penjualan personal, dan publisitas.
6
 

Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi selain periklanan, 

personal selling, maupun publisitas. Promosi penjualan lebih fleksibel karena 

dapat dilakukan setiap saat dengan biaya yang tersedia dan di mana saja.
7
 

Strategi promosi pada bentuk promosi penjualan sering dilakukan pada 

                                                           
5
 M. Fuad dkk, Pengantar Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama, 2006), hlm 130. 

6
Eddy Soeryanto Soegoto, Entrepeneurship Menjadi Pebisnis Ulung, (Jakarta: PT elex 

Media Komputindo, 2009), hlm  207.  
7 Basu Swastha dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 

hlm  353. 
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peristiwa-peristiwa khusus, misalnya hari raya dan pameran. Sedangkan 

bentuk promosi penjualan adalah potongan harga, paket harga dan hadiah. 

Periklanan merupakan sebuah bentuk komunikasi tidak langsung yang 

harus didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu 

produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa 

menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan 

pembelian.
8
 Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih 

dan banyaknya pengguna internet, pengiklanan dapat dilakukan secara online, 

maka saat ini sudah tidak asing lagi memasarkan suatu produk melalui 

internet. Yaitu memanfaatkan social media antara lain Facebook, Twitter dan 

Instagram. Internet tidak hanya dikenal oleh orang perkotaan, melainkan juga 

oleh orang-orang pedesaan.
9
 Pemasaran dengan strategi promosi melalui 

internet khususnya dengan social media dapat meningkatkan penjualan secara 

luas dan tidak memerlukan biaya pemasaran yang mahal. Konsumen juga 

akan lebih mudah untuk mencari informasi mengenai produk yang ingin 

mereka beli karena tidak perlu tatap muka secara langsung.  

Jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya mengalami 

peningkatan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dari grafik yang terus 

meningkat dari data tahun 1998-2015 versi APJII (Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia). 

 

 

                                                           
8
 M. Mursid, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm  96. 

9
 Rachmad Igen, Strategi Sukses Berjualan Online, (Jakarta: mediakita, 2010), hlm  1. 
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Grafik 1. 1 

Penggunaan Internet Di Indonesia 

 

Sumber: http://www.apjii.or.id 

Grafik 1.2  

Bisnis E-Commerce di Indonesia 

 

Sumber: http://travelone-one.com/mallonline/ 

 

http://www.apjii.or.id/
http://travelone-one.com/mallonline/
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Grafik 1.3 

Produk E-Commerce 

 

Sumber: http://travelone-one.com/mallonline/ 

 

Melihat banyaknya pengakses social media di Indonesia melalui 

smartphones dan meningkatnya belanja online bisa menjadi peluang bisnis 

online yang baik. Kemudian dilihat dari data produk yang dijual dalam e-

commerce menunjukkan bahwa volume penjualan tertinggi adalah pakaian. 

Salah satu produk dari pakaian adalah berupa Pakaian Muslim (gamis).  

Salah satu perusahaan konveksi yang membuat pakaian muslim 

adalah Adzkia Hijab Syar‟i sebagai produsen pakaian muslim di Kabupaten 

Tulungagung tepatnya di Jl. Mastrip No.33, Jepun, Kecamatan Tulungagung, 

Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66218 tentu sangat memperhatikan 

sistem pemasarannya, utamanya promosi guna meningkatkan volume 

penjualan produknya. Selain itu dengan dilakukannya promosi tersebut 

http://travelone-one.com/mallonline/
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Adzkia Hijab Syar‟i sebagai produsen pakaian muslim berusaha agar produk 

yang dimilikinya dapat bersaing dengan produk lainnya dalam merebut pasar 

secara efektif dan efisien. Adapun promosi yang dilakukan oleh Adzkia 

Hijab Syar‟i antara lain Advertising (Periklanan) dan Sales Promotion 

(Promosi Penjualan). Hal itu dilakukan agar menghasilkan efek dominan 

sehingga dapat meningkatkan volume penjualan.
10

 

Namun untuk hal itu, Adzkia Hijab Syar‟i harus memperhatikan 

anggaran biaya yang dikeluarkannya agar volume penjualannya meningkat 

dan tidak terjadi kerugian, berikut ini data biaya yang dikeluarkan oleh 

Adzkia Hijab Syar‟i selama periode Agustus 2013 - November 2016:  

Tabel 1.1 

Biaya Periklanan, Biaya Promosi Penjualan, dan Biaya Produksi dalam 

Tahunan (rupiah) 

No Tahun Biaya Periklanan Biaya Promosi Penjualan Biaya Produksi 

1. 2013 17.289.134 6.296.378 349.465.920 

2. 2014 34.587.307 20.790.592 945.424.160 

3. 2015 48.727.912 26.767.568 1.228.066.560 

4. 2016 72.067.794 28.856.590 1.688.406.720 

Sumber: Data Sekunder, diolah oleh peneliti 2017. 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh 

Adzkia Hijab Syar‟i setiap tahunnya mengalami kenaikan, ini terjadi karena 

perubahan serta peningkatan sarana periklanan, strategi promosi penjualan 

dan menambahkan biaya produksi. Biaya yang paling besar dikeluarkan 

adalah biaya produksi. 

                                                           
10 Wawancara dengan Arif Fatkhurrohman, tanggal 25 Januari 2017 di Kantor Adzkia Hijab 

Syar‟i Tulungagung. 
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Di sisi lain dengan meningkatnya jumlah biaya yang dikeluarkan 

diimbangi dengan peningkatan hasil penjualan produk yang terjual selama 

periode tahun 2013-2016. Datanya sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Volume Penjualan dalam Tahunan (rupiah) 

No Tahun Volume Penjualan 

1. 2013 728.054.000 

2. 2014 1.927.967.000 

3. 2015 2.958.472.000 

4. 2016 3.884.514.000 

Sumber: Data Sekunder, diolah oleh peneliti 2017. 

 

Variabel-variabel yang terdapat dalam Biaya Bauran promosi ini 

merupakan hal yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. Diantaranya 

adalah variabel-variabel biaya Advertising (Periklanan), biaya Sales 

Promotion (Promosi Penjualan) dan variable biaya produksi ini merupakan 

hal yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. Karena bisa jadi variable-

varibel tersebut yang bisa mempengaruhi dan meningkatkan volume 

penjualan di Adzkiya Hijab Syar‟i Tulungagung apabila dilaksanakan dengan 

tepat. Dari setiap variable-variabel tersebut dapat memberikan pengaruh yang 

positif dan negatif terhadap volume penjualan. Jika variabel-variabel tersebut 

memberikan pengaruh positif maka akan meningkatkan volume penjualan 

yang kemudian nanti bisa meningkatkan laba perusahaan, namun apabila 

variable-variabel tersebut memberikan pengaruh yang negatif maka akan 

semakin menurunkan volume penjualan. 
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Berdasarkan fenomena tersebut, memotivasi penyusun untuk meneliti 

masalah ini melalui suatu penelitian dengan  judul penelitian “Pengaruh 

Biaya Periklanan, Biaya Promosi Penjualan dan Biaya Produksi 

Terhadap Volume Penjualan Adzkia Hijab Syar’i di Tulungagung”, 

sebagai judul skripsi. 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang 

mungkin muncul dalam penelitian, supaya pembahasannya lebih terarah dan 

sesuai dengan tujuan yang dicapai yaitu untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh biaya periklanan, biaya promosi penjualan dan biaya produksi 

terhadap volume penjualan Adzkia Hijab Syar‟i di Tulungagung. 

Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan teori-teori, maka 

dalam skripsi ini penulis akan memberikan batasan-batasan penelitian yang 

hanya akan membahas mengenai biaya periklanan, biaya promosi penjualan, 

biaya produksi dan volume penjualan. Adapun tempat penulis mengambil 

data penelitian adalah pada Adzkia Hijab Syar‟i di Tulungagung yang 

menjual pakaian muslim yaitu pada tahun 2013-2016. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka 

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan biaya periklanan terhadap volume 

penjualan Adzkia Hijab Syar`i? 
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2. Apakah ada pengaruh yang signifikan biaya promosi penjualan terhadap 

volume penjualan Adzkia Hijab Syar`i? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan biaya produksi terhadap volume 

penjualan Adzkia Hijab Syar`i? 

4. Apakah ada pengaruh biaya periklanan, biaya promosi penjualan dan biaya 

produksi secara simultan terhadap volume penjualan Adzkiya Hijab 

Syar‟i? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian sehingga dapat dicapai tujuan dari penelitian sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji signifikansi pengaruh biaya periklanan terhadap volume 

penjualan Adzkia Hijab Syar`i.  

2. Untuk menguji signifikansi pengaruh biaya promosi penjualan terhadap 

volume penjualan Adzkia Hijab Syar`i. 

3. Untuk menguji signifikansi pengaruh biaya produksi terhadap volume 

penjualan Adzkia Hijab Syar`i. 

4. Untuk mengetahui pengaruh biaya periklanan, biaya promosi penjualan 

dan biaya produksi secara simultan terhadap volume penjualan Adzkiya 

Hijab Syar‟i. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

berguna bagi berbagai pihak, seperti: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan khususnya mengenai biaya periklanan, biaya promosi 

penjualan, biaya produksi, serta pengaruh biaya periklanan, biaya 

promosi penjualan dan biaya produksi terhadap volume penjualan. 

b. Dapat mengubah pola fikir kita untuk lebih kritis dan analitis dalam 

menghadapi masalah yang terjadi di dunia pemasaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah bahan informasi yang mungkin dapat digunakan bagi 

pihak manajemen pemasaran perusahaan untuk melaksanakan strategi-

strategi yang tepat untuk mengelola biaya periklanan, biaya promosi 

penjualan dan biaya produksi selanjutnya. 

b. Memberikan ide-ide atau informasi lainnya yang dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen pemasaran perusahaan 

dalam menerapkan strategi promosi dalam usaha meningkatkan volume 

penjualan. 

c. Untuk perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung  

d. Sebagai referensi sekaligus pengembangan penelitian yang akan datang. 
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F. Penegasan Istilah 

1. Definisi Konseptual 

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Pengaruh Biaya Periklanan, 

Biaya Promosi Penjualan dan Biaya Produksi Terhadap Volume 

Penjualan” adalah sebagai berikut: 

a. Biaya Periklanan, periklanan (advertising) merupakan suatu bentuk 

komunikasi satu arah, karena tidak terjadi interaksi secara langsung 

antara produsen dengan kustomer,
11

 seperti menggunakan media surat 

kabar, radio, majalah internet dan lain- lain.
12

 Jadi biaya periklanan 

adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. 

b. Biaya Promosi Penjualan, promosi penjualan (sales promotion) 

merupakan intensif jangka pendek untuk meningkatkan pembelian atau 

penjualan suatu produk atau jasa, dengan pembelian terjadi sekarang 

juga, misalnya pemberian kupon, obral, kontes, pameran dan lain- 

lain.
13

 Jadi biaya promosi penjualan adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk kegiatan tersebut. 

c. Biaya Produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengolah 

bahan mentah menjadi produk, yang meliputi biaya pemakaian bahan 

langsung, upah buruh langsung dan biaya umum pabrik.
14

 

d. Volume Penjualan merupakan pencapaian yang dinyatakan secara 

kuantitatif dari segi fisik atau volume atau unit suatu produk, volume 

                                                           
11

 Harmaizar Zaharuddin, Menggali potensi Wirausaha, (Bekasi: CV Dian Anugerah 

Prakasa, 2006), hlm 90. 
12

 Eddy Soeryanto Soegoto, Entrepeneurship Menjadi Pebisnis Ulung…, hlm  209. 
13

 Husein Umar, Business An Introduction, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2003), hlm 136. 
14

 T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, (Yogyakarta: kanisisus, 2003), hlm 125. 
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penjualan merupakan suatu yang menandakan naik turunnya 

penjualan.
15

 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu variable dengan cara memberikan arti, atau mengspesifikasikan 

kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengukur kontrak atau variable tersebut.
16

 Secara operasional penelitian 

ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh biaya periklanan, biaya promosi 

penjualan dan biaya produksi terhadap volume penjualan Adzkia Hijab 

Syar‟i di Tulungagung. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini secara teknis dibagi menjadi tiga bagian utama 

yaitu pertama bagian awal skripsi, yang memuat beberapa halaman yang 

terletak sebelum halaman yang memiliki bab. Kedua bagian utama (inti), 

yang memuat beberapa bab dengan format (susunan/ sistematika) penulisan 

disesuaikan pada karakteristik pendekatan penelitian kuantitatif. Dan ketiga 

bagian akhir skripsi, meliputi daftar rujukan, lampiran- lampiran dan daftar 

riwayat hidup. 

Penelitian ini terdiri dari enam bab yang mana satu bab dengan bab 

lain terdapat keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, sehingga 

pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab ke enam. Karena 

                                                           
15

 Iwang Bayu Ardiansyah dkk, “Upaya Peningkatan Volume Penjualan Sepeda Motor 

Yamaha Melalui Periklana”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.15, No.1, (Malang: Oktober 2014), 

hlm 3. 
16

 Iswi Hariani, Restrukturisasi dan Penghimpunan Kredit Macet, (Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo, 2010), hlm 234. 
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penelitian ini adalah penelitian kuantitatif maka analisis yang digunakan 

adalah berpola deduktif- verifikatif. Dimana dalam pendekatan ini berangkat 

dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti 

berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi 

permasalahan- permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk 

memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penolakan dalam bentuk dukungan 

data empiris di lapangan. Penelitian kuantitatif dilaksanakan oleh peneliti 

berangkat dari paradigma teoritik menuju data, dan berakhir pada penerimaan 

atau penolakan terhadap teori yang digunakan. 

Lebih lanjut agar mudahnya penulisan dan pemahaman secara 

komprehensif tentang pembahasan penelitian ini, maka dipandang perlu untuk 

pemaparan sistematika penulisan laporan dan pembahasan skripsi sesuai 

dengan penjabaran sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi dan 

pembatasan maslah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) 

kegunaan penelitian, (f) penegasan istilah, dan (g) sistematika 

pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Terdiri dari: (a) manajemen pemasaran, (b) bauran promosi 

(promotional mix), (c) biaya periklanan, (d) biaya promosi 

penjualan, (e) biaya produksi, (f) volume penjualan, (g) kajian 
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penelitian terdahulu, (h) kerangka konseptual, dan (i) hipotesis 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, 

sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber data dan variabel 

penelitian, (d) teknik pengumpulan data, dan (e) analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Terdiri dari: (a) gambaran objek penelitian, (b) deskripsi data, (c) 

pengujian hipotesis. 

BAB V : PEMBAHASAN 

Terdiri dari: (a) pengaruh biaya periklanan terhadap volume 

penjualan, (b) pengaruh biaya promosi penjualan terhadap volume 

penjualan, (c) pengaruh biaya produksi terhadap volume penjualan, 

(d) pengaruh biaya periklanan, biaya promosi penjualan dan biaya 

produksi secara simultan terhadap volume penjualan. 

BAB VI : PENUTUP 

  Terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran. 

 


