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ABSTRAK 

 

 

Basmalah (2020) :  Pengaruh Promosi terhadap Penjualan Buku pada PT 

Bestari Buana Murni Cabang Pekanbaru Ditinjau dari 

Ekonomi Islam 

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh terjadinya penurunan penjualan di PT 

Bestari Buana Murni. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya promosi 

yang dilakukan oleh PT Bestari Buana Murni. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh promosi terhadap penjualan buku pada PT Bestari Buana 

Murni. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam 

tentang pengaruh promosi terhadap penjualan buku pada PT Bestari Buana Murni.  

Penelitian ini dilakukan pada PT Bestari Buana Murni Cabang Pekanbaru 

yang berlokasi di Jl Adi Sucipto gang BRI No 338. Sumber data dalam penelitian 

ini adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan PT Bestari Buana Murni dan 

juga buku pendukung lainnya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah laporan keuangan PT Bestari Buana Murni. Penentuan sampel dalam 

penelitian ini yaitu laporan keuangan selama 3tahun terakhir. Teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Dari hasil penelitian ini, diperoleh persamaan regresi linear sederhana 

sebagai berikut: y = 2.670E8 - 3.012 x + e. x artinya bahwa variabel promosi 

berpengaruh positif terhadap variabel penjualan. Hasil penelitian ini juga 

dibuktikan dengan uji t hitung, diperoleh nilai  t hitung sebesar 2.236 > t tabel 

2.04227 dengan taraf signifikan 0,032 < 0,05. Hal ini berarti bahwa t hitung >  t tabel, 

artinya H0 di tolak Ha di terima. Artinya promosi berpengaruh secara signifikan 

terhadap penjualan. Dan hasil pengolahan uji f hitung diketahui bahwa nilai f 

hitung sebesar 4.998 lebih besar dari f tabel  2.53 dengan nilai signifikan sebesar 

0.032 < 0.05 maka H0 di tolak Ha di terima. Ini berarti bahwa promosi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap penjualan. Sedangkan nilai korelasi dalam 

penelitian ini adalah 0,358 yang artinya hubungan promosi dan penjualan 

mempunyai pengaruh rendah. 

Adapun tinjauan ekonomi Islam terhadap promosi yang dilakukan 

perusahaan masih berada dalam kondisi yang dibolehkan. Ada beberapa kegiatan 

yang sesuai dengan teori ekonomi Islam seperti, jangan pernah mengobral 

sumpah, penuhi janji, rela dengan keuntungan yang sedikit. Namun menurut 

penulis promosi yang dilakukan oleh PT Bestari Buana Murni dalam hal kejujuran 

dan penipuan tidak sesuai dengan teori ekonomi Islam, karena masih terdapat 

marketing yang yang tidak jujur dan juga melakukan penipuan untuk mencapai 

target penjualan. Ketidakjujuran yang dilakukan oleh marketing akan merugikan 

konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman yang makin maju ini, setiap orang berpikir untuk 

mendirikan sebuah bidang usaha. Bidang usaha yang digeluti bermacam-

macam. Sehingga akan meningkatkan persaingan di dunia bisnis. Pada 

umumnya perusahaan didirikan bertujuan untuk mencari laba semaksimal 

mungkin. Keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kegiatan 

memasarkan produk kepada pelanggan. 

Kegiatan pejualan merupakan suatu bagian dari pemasaran yang 

ditujukan untuk mengadakan pertukaran terhadap suatu produk dari produsen 

kepada konsumen, untuk mendapatkan untung atau laba. Perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan yang optimal apabila perusahaan mampu menjual 

semua hasil produksinya, dengan keutungan yang telah didapat maka 

perusahaan akan mampu bertahan dan bahkan berkembang.
1
 

Penjualan adalah suatu akad penyerahan barang atau jasa dari penjual 

kepada pembeli dengan jual beli seharga barang yang ditambah dengan 

keuntungan (margin) yang telah disepakati atas dasar sukarela, dalam 

melakukan jual beli ini diperlukan kejujuran yang dapat di percayai oleh 

pembeli
2
. Hal yang tidak boleh dilakukan  dalam penjualan dijelaskan dalam 

Al-Qur‟an.  

                                                             
1
 Financial Times, Mastering Marketing, (Indonesia:Indeks,2007),h.195  

2
 Nurnasrina, P.Adies Putra, Kegiatan Usaha Bank Syariah, (Pekanbaru: Kalimedia, 

2018), h.75 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (An-Nisa:29)
3
 

Tingkat penjualan merupakan keadaan dimana perusahaan mampu 

menjual suatu produk kepada konsumen dalam jumlah tertentu.Tingkat 

penjualan yang menguntungkan merupakan tujuan utama dari pemasaran, 

maksudnya tingkat penjualan laba yang diperoleh dari pemuasan kebutuhan 

konsumen. Untuk dapat mencapai tingkat penjualan yang menguntungkan 

perusahaan perlu menitik beratkan kepada kegiatan pemasaran.
4
 

Dalam memasarkan suatu produk atau jasa dalam sebuah perusahaan, 

diperlukan suatu pendekatan yang mudah dan fleksibel yang bisa disebut 

dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah suatu strategi penjualan 

atau promosi serta penentuan harga yang bersifat unik yang saling 

menguntungkan antara penjual dengan pembeli. Ada empat unsur bauran 

pemasaran yang lebih dikenal dengan dengan istilah 4P. 

Variabel-variabel bauran pemasaran  

1. Product (produk) merupakan unsur pertama dan yang paling penting 

dalam bauran pemasaran. Produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. 

                                                             
3
 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), h.  69  

4
 Plip Kotler, Marketing 3.0, (Jakarta: Erlangga, 2010).h.29 
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2. Price (Harga) juga merupakan elemen penting dalam bauran pemasaran, 

karna menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi 

tingkat penjualan. Harga juga merupakan elemen yang paling fleksibel, 

karna harga dapat berubah dengan cepat. 

3. Place  (tempat)merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas 

saluran distribusi, hal ini berhubungan dengan bagai mana cara 

menyampaikan kepada konsumen dan dimana lokasi yang strategis 

4. Promotion (promosi) merupakan salah satu fariabel dalam bauran 

pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

memasarkan produk ataupun jasa. Kegiatan promosi bukan hanya 

berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, 

melainkan juga alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan 

pembelian atau penggunaan jasa.
5
 

Ada banyak elemen yang mempengaruhi bauran pemasaran, dalam 

penelitian ini penulis menitik beratkan kepada promosi, karna promosi adalah 

ujung tombak perusahaan. Semakin baik perusahaan melakukan promosi maka 

akan sangat berpengaruh terhadap volume penjualan. Adapun menurut Edi 

Soeyanto promosi merupakan bentuk pengenalan perusahaan atau produk 

kepada publik, disamping untuk mengenalkan barang kepada  konsumen 

promosi juga bertujuan untuk menarik pelanggan baru atau meningkatkan 

penjualan. 

 

                                                             
5
 Ririn Tri Ratnasari, Mastuti Haksa, Teori dan Kasus Manajemen Pemasaran Jasa, 

(Surabaya: Ghalia Indonesia,2011).h.37  
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Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu 

program pemasaran. Produk yang sudah direncanakan dengan baik serta telah 

ditentukan harga jualnya secara tepat, belum menjamin keberhasilan 

pemasaran terhadap produk tersebut. Hal ini disebabkan karena apabila 

produk yang sudah bagus tidak dapat dikenal oleh konsumen, maka produk 

tersebut tidak akan berhasil dipasaran. 

Adapun upaya untuk memperkenalkan produk kepada konsumen 

merupakan awal dari kegiatan promosi. Adapun defenisi dari kegiatan 

promosi adalah arus informasi atau persuasi suatu arah yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. Jadi promosi merupakan salah satu aspek yang 

penting dalam manajemen pemasaran dan sering dikatakan sebagi proses 

berlanjut. Ini disebabkan karna promosi dapat meningkatkan rangkaian 

kegiatan selanjutnya dari perusahaan. 

Adapun kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau 

suplemen dari pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi 

kegiatan pembelian dan penjualan merupakan suatu kesatuan untuk dapat 

terlaksananya transfer hak atau transaksi. Oleh karena itu, kegiatan penjualan 

seperti halnya dalam pembelian, terdiri dari serangkaian kegiatan yang 

meliputi penciptaan, permintaan (demand), negosiasi harga, syarat-syarat 

pembayaran, dan menemukan sipembeli. Dengan ditemukannya pembeli maka 

perusahaan bisa menjual produk yang ditawarkannya 

Penjualan merupakan tujuan utama dilakukan oleh perusahaan. Dalam 

menghasilkan barang atau jasa, adapun tujuan akhir, yaitu untuk menjual 
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barang atau jasa tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu, penjualan 

memang mempunyai peran penting bagi perusahaan agar produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan dapat terjual dan memberikan penghasilan bagi 

perusahaan. Dari penjualan tersebut maka mulai muncul pesaing-pesaing yang 

masuk kedalam pasar, seorang wirausahawan harus memikirkan strategi 

promosi dan penjualan yang akan membuat bisnisnya akan berjalan dengan 

baik. Biasanya dalam kegiatan promosi, perusahaan berusaha menyajikan 

keunggulan barang yang dijualnya, namun jika hal tersebut dilakukan 

berlebihan maka akan berdampak tidak baik.
6
 

Promosi penjualan dapat berlangsung internal (didalam perusahaan) 

dan eksternal (diluar perusahaan). Sering kali menimbulkan antusias karyawan 

mengenai sebuah produk sama pentingnya dengan menarik pelanggan. Usaha-

usaha promosi penjualan internal diantaranya: pelatihan penjualan, 

pengembangan alat-alat bantu penjualan, partisipasi dalam pameran-pameran. 

Promsosi penjualan ekternal juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada 

karyawannya untuk menigkatkan pengetahuan akan penawaran-penawaran.
7
 

Strategi dasar yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan 

disebut dengan bauran promosi atau promotional mix. Secara tradisional, 

bauran promosi mencangkup empat elemen, yaitu: iklan (advertising), 

promosi penjualan (salespromotion), publikasi/humas, dan personal selling
8
.  

                                                             
6
 Buchari, Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung:  Alfabeta, 2014), 

h.234 
7
 William G Nickles, James M Mchugh, Pengantar Bisnis,(Jakarta: Selemba Empat, 

2010) ,h.205 
8
 Terence A.Shimp, Periklanan Promosi, (Jakarta:Erlangga :2003 ) h.5 
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Perusahaan juga bisa mengambil manfaat dari data-data mengenai 

penjual-penjual grosiran dan para pengecer yang menjalin hubungan 

(partnership) dengan perusahaan. Informasi-informasi ini membantu pemasar 

mengidentifikasi tren-tren pola pembelian dan menciptakan strategi-strategi 

promosi yang tepat untuk memaksimumkan penjualan dan laba
9
. 

Adapun perusahaan yang menggunakan tren dan strategi promosi, 

salah satunya adalah PT Bestari Buana Murni. PT Bestari Buana Murni 

merupakan perusahaan yang terletak dijalan Adi Sucipto cabang Pekanbaru. 

PT Bestari Buana Murni mempunyai banyak cabang di antaranya kota 

Pekanbaru, Medan, Padang, Palembang, Tanggerang, Jakarta, Bekasi, Bogor, 

Bandung, Sembarang, Surabaya, dan Makasar. Perusahaan ini bergerak dalam 

bidang percetakan dan penerbitan buku. Adapun buku yang di jualnya adalah 

buku tematik, agama, novel, dan buku TK. Untuk meningkatkan penjualan PT 

Bestari Buana Murni melakukan promosi dengan cara penyebaran brosur, 

dengan penyebaran brosur  memberikan dampak yang positif dan negatif. 

Adapun dampak yang positif di antaranya mendapatkan respon yang baik dari 

sekolah. Ada juga yang memberi respon yang kurang baik seperti memberikan 

harapan kepada marketing bahwa sekolah tersebut akan membeli buku kepada 

marketing itu sendiri. 

Di samping untuk meningkatkan penjualan, perusahaan juga 

memberikan diskon harga supaya terjangkau oleh masyarakat. Promosi yang 

diberikan akan berpengaruh terhadap peningkatan  penjualan buku pada PT 

                                                             
9
 Louis E Boone,David l Kurtz, Pengantar Bisnis, (Jakarta:Erlangga, 2000), h.162  
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Bestari Buana Murni. Pada kenyataannya dilapangan, PT Bestari Buana Murni 

menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan perusahaan lain yang 

sejenis. Agar PT Bestari Buana Murni dapat dikenal luas maka PT Bestari 

Buana Murni harus lebih meningkatkan promosi-promosi yang dilakukan oleh 

marketing agar dapat mempertahankan penjualan yang dilakukan. 

Menurut Eko Widodo promosi yang dilakukannya mulai dari personal 

selling sampai dengan menyebarkan brousur dan PT Bestari Buana Murni juga 

membuat spanduk. Eko Widodo juga menjelaskan bahwa setiap ada acara 

mereka juga membuka stand, dengan adanya pembukaan stand tersebut maka 

akan menarik sekolah-sekolah untuk membeli buku di perusahaan mereka. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di mall ska Pekanbaru pada tanggal 22 April 

2016, pada kegiatan tersebut PT Bestari Buana Murni menawarkan sejumlah 

buku mulai dari tingkat TK , SD, dan buku umum. Setiap sekolah yang 

berkunjung ke stand mereka, maka sekolah tersebut harus mengisi absensi dan 

meninggalkan nomor handphone. Dengan adanya nomor handphone di absen 

kunjungan maka pada awal semester karyawan dapat menghubungi sekolah 

untuk menawarkan buku.
10

 

Menurut Haris karyawan yang bukan bekerja sebagai marketing juga 

ikut mempromosikan produk melalui media social seperti facebook, whatsapp, 

instagram dan lain sebagainya.
11

 

Pada saat ini banyak biaya promosi yang dilakukan sales marketing 

untuk menjual produknya, tapi dalam penjualan di PT Bestari Buana Murni 

                                                             
10

Eko Widodo,(Karyawan), Wawancara, PT Bestari Buana Murni 15 Oktober 2019 
11

 M. Haris,(Karyawan), Wawancara, PT Bestari Buana Murni 15 Oktober 2019 
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tidak mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Terjadinya 

penurunan ini akan berpengaruh kepada pencapaian target perusahaan. 

Terlihat dari data yang disajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:  

Tabel I.1 

Biaya Promosi dan  Penjualan Buku PT. Bestari Buana Murni 

 

Tahun Biaya Promosi Persentase Penjualan Persentase  

2016 363.364.251 - 1.563.784.137 - 

2017 210.810.142 -0.419837 1.613.961.713 0.032087 

2018 165.117.744 -0.216746 2.208.677.821 0.368482 

Sumber: PT Bestari Buana Murni 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dalam penjualan PT 

Bestari Buana Murni pada tahun 2016 mengalami penurunan penjualan 

sebesar Rp 1.563.784.137. Sedangkan biaya promosi yang digunakan pada 

saat itu sangat besar yaitu  Rp 363.364.251. Pada tahun 2017 penjualan 

perusahaan mengalami kenaikan dari tahun 2016 sedangkan biaya promosi 

yang digunakan sedikit yaitu sebesar Rp 210.810.142. Sedangkan pada tahun 

2018 penjualan perusahaan mengalami kenaikan sedangkan biaya promosi 

yang digunakan sangat sedikit dibanding tahun-tahun yang sebelumnya yaitu 

sebesar Rp 165.117.744 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH PROMOSI TERHADAP 

PENJUALAN BUKU PADA PT BESTARI BUANA MURNI DITINJAU 

DARI EKONOMI ISLAM”. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari teori yang 

dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada: 

Pengaruh Promosi Terhadap Penjualan Buku pada PT Bestari Buana Murni 

Ditinjau Dari Ekonomi Islam. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh promosi terhadap penjualan buku pada PT Bestari 

Buana Murni? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pengaruh promosi terhadap 

penjualan buku pada PT Bestari Buana Murni? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap penjualan buku pada PT 

Bestari Buana Murni  

b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang pengaruh 

promosi terhadap penjualan buku pada PT Bestari Buana Murni 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh promosi terhadap 

penjualan buku pada PT Bestari Buana Murni 
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b. Untuk menambah wawasan dan masukan bagi masyarakat dan 

perusahaan 

c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam tentang pengaruh 

promosi terhadap penjualan buku pada PT Bestari Buana Murni. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT Bestari Buana Murni cabang 

pekanbaru, Jl Adi Sucipto gang BRI No 338. Lokasi ini sebagai tempat 

penelitian karna PT Bestari Buana Murni mempunyai letak yang strategis 

dan mudah dijangkau oleh peneliti. 

2. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.
12

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan di 

PT Bestari Buana Murni 

b. Jenis Data 

1) Data Primer 

Yaitu, data yang didapat dari sumber yang pertama, baik 

individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian 

kuisioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.
13

 Data primer 

                                                             
12

 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2002),h.114 
13

 Sugihartono, dkk, Tekning Sampling, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 16  
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diperoleh langsung dan dikelola oleh penulis dalam hal ini berupa 

data hasil wawancara yang bersumber dari PT Bestari Buana Murni 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpulan data.
14

Data sekunder ini 

merupakan data yang sifatnya untuk memperkuat data pokok, data 

ini biasanya diperoleh atau bersumber dari laporan keuangan PT 

Bestari Buana Murni cabang Pekanbaru. 

 

F. Teknik dan Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang 

pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data 

sebagai berikut : 

1. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk 

mendapatkan gambaran yang tepat untuk mengetahui subjek penelitian. 

Bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung, 

sehingga penulis dapat mengamati lokasi di Jl Adi Sucipto gang BRI No 

338 Pekanbaru, serta mengamati bagaimana mekanisme pengaruh promosi 

terhadap penjualan buku pada PT Bestari Buana Murni  

2. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data 

dengan cara tanya jawab pewawancara dengan responden.  

                                                             
14

Irwan Gani, Alat Analisis Data ; Aplikasi Statistik Untuk Penelitian Bidang Ekonomi 

dan Sosial, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 2. 
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3. Dokumentasi  

Merupakan cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai 

hal-hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik 

tertulis maupun tidak tertulis. 

 

G. Populasi dan Sampel 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
15

Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT 

Bestari Buana Murni. Sampel dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan  

selama 32 bulan terakhir PT Bestari Buana Murni, 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Adapun teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi kuantitatif. 

Menurut Sugiono penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang 

berlandaskan pada sampel filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada 

populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

                                                             
15

 Sugiyono, Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R & D), ( Bandung, Alfabeta, 

2016), h.218 
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Penelitian korelasi ini berhubungan dengan penilaian antara dua atau 

lebih fenomena. Jenis penelitian ini biasanya melibatkan ukuran statistik 

tingkat/derajat hubungan, yang disebut korelasi.
16

 Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual 

yang telah distandarisasi pada model regresi terdistribusi normal atau 

tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual 

terstrandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya.
17

 

Pengujian normalitas menggunakan analisis grafik dilakukan 

dengan menggunakan histogram dengan menggambarkan variabel 

depandent sebagai sumbu vertikal sedangkan nilai residual 

terstandarisasi digambarkan sebagai sumbu horizontal. Jika histogram 

standardized regression residual membentuk kurva seperti lonceng 

maka nilai residual tersebut dinyatakan normal. 

Cara lain untuk menguji normalitas dengan pendekatan grafik 

dengan menggunakan normal probability plot, yaitu dengan 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika data normal maka garis 

                                                             
16

 Syamsudin dkk, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 266. 
17

Yusriani, Pengaruh Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Intelektual (IQ) 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Coca Cola Sales Center, ( Pekanbaru: UIN SUSKA, 2016), 

H. 50   



 

 

 
 

14 

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat 

ke garis diagonalnya. 

b. Uji Multikolinearitas 

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini 

tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 

nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model 

regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016).  

Salah satu metode untuk mendiagnosa adanya, 

multikolinearitas adalah dengan menganalisis nilai tolerance dan 

lawanya variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah 

sedangkan nilai VIF tinggi (VIF=1/tolerance) dan menunjukan adanya 

kolinearitas yang tinggi. Nilai yang umum dipakai adalah nilai 

tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. Tingkat 

kolinearitas yang dapat ditolerir adalah nilai tolerance 0,10 sama 

dengan tingkat multikolinearitas 0,95. 

c. Uji Heteroskesdastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah 
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model yang tidak heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya 

masalah heteroskedastisitas dapat digunakan metode analisis grafik 

dan metode statistik. Pada penelitian ini untuk mendeteksi masalah 

heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik. 

Metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati scatterplot 

dimana sumbu horizontal menggambarkan nilai predicted standarized 

sedangkan sumbu vertikal menggambarkan nilai residual studentized. 

Jika scatterplot membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya 

masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. 

Sedangkan jika scatterplot menyebar secara acak maka hal itu 

menunjukkan tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada model 

regresi yang dibentuk 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

korelasi anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut 

waktu (time series) maupun tersusun dalam rangkaian ruang yang 

disebut (cross sectional).
18

 Persyaratan yang harus terpenuhi adalah 

tidak adanya gejala autokorelasi dalam model regresi. Metode 

pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji durbin-watson (uji 

DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika angka durbin watson (DW) diantara -2 sampai +2 berarti tidak 

terdapat autokorelasi. 

                                                             
18

 Suliyanto, Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS, (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2011), hlm.125. 
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2) Jika angka durbin watson (DW) dibawah -2 berarti terdapat 

autokorelasi. Jika angka durbin watson (DW) diatas +2 berarti 

terdapat korelasi negatif 

2. Uji Hipotesis  

a. Analisis Linier Berganda 

Untuk menganalisa data peneliti menggunakan metode regresi 

linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana mempelajari apakah 

antara dua variabel aatau lebih mempunyai pengaruh (hubungan) atau 

tidak, mengukur kekuatan pengaruhnya, dan membuat ramalan yang 

didasarkan kepada kuat lemahnya pengaruh (hubungan) tersebut.  

Analisa regresi linear sederhana ini dapat digunakan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas yaitu biaya promosi 

(x), terhadap variabel terikat yaitu penjualan (y) pada gelamai Tek 

Tam Payakumbuh. Rumus regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y= a + bx + e 

Keterangan: 

Y = penjualan 

a  = konstanta 

b = koefisien regresi variabel biaya promosi 

x  = biaya promosi 

e = error
19

 

 

                                                             
19

 Hartono,Statistik untuk Penelitian (Pekanbaru,2012, Pustaka Belajar).h. 177 
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b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel 

promosi dalam menerangkan penjualan. Dalam hal ini apakah variabel 

promosi berpengaruh terhadap variabel penjualan 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(x) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (y)  

dengan a = 5% atau 0,05. Hal berikut didasarkan dengan pengambilan 

keputusan berikut,  

1) Jika t hitung ≥ t tabel, dan tingkat signifikansi < α, maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. Hal ini terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel independen terhadap variabel dependen.  

2) Jika t hitung < t tabel, dan tingkat signifikansi > α (0,05), maka H0 

diterima dan Ha ditolak. Hal ini tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen 

c. Uji F Hitung  

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel devenden. Analisis uji f ini dilakukan 

dengan membandingkan f hitung dengan f tabel  yaitu apabila f hitung > f 

tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. Berarti bahwa variabel 

independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya apabila f hitung < f tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Hasilnya tidak signifikan yang berarti variabel independen tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 
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d. Uji determinasi (R
2
) 

Uji Untuk memprediksi atau meramalkan variabel X terhadap 

Y digunakan uji koefisien determinasi (R
2
), nilai R

2
 ini mempunyai 

range 0 sampai < 1 (0 < R
2 

< 1). Semakin besar nilai R
2
 (mendekati 1) 

maka semakin baik hasil regresi tersebut, dan apabila mendekati 0 

maka variabel keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel terikat. 

Untuk membantu pengolahan data pembahasan dalam penelitian ini, 

digunakan komputerisasi melalui program Statistical Packaget and 

Service Solution (SPSS) versi 16.00 

e. Uji Korelasi 

Uji korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam 

statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua buah 

variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut 

dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula 

terjadi kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila 

perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada 

variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama (korelasi yang 

positif) atau berlawanan (korelasi negatif) 

 

I. Model Kerangka Berfikir 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan promosi 

terhadap peningkatan penjualan buku pada PT Bestari Buana Murni. 

Penelitian terdiri dari variabel independent (X) adalah promosi, variabel 

dependent (Y) adalah peningkatan penjualan buku. Untuk mencapai pengaruh 
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antara X dan Y, menggunakan teknik regresi sederhana, model kerangka 

berfikir dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Gambar I.1 

Kerangka berfikir 

 

 

Variabel X   Variabel Y 

Independen    Dependen 

J. Hipotesis  

Berdasarkan permasalahan ini dan analisis landasan teori diatas dapat 

disusun suatu hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan 

penelitian dan masih harus diuji kebenarannya melalui riset, yaitu: 

Ha : Promosi berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan 

H0 : Promosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan 

 

K. Konsep Operasional Variabel dan Indikator Variabel 

Adapun konsep operasional variabel merupakan pondasi untuk 

menyusun instrument penelitian nantinya. Adapun konsep operasional 

variabel dapat dilihat pada variabel berikut: 

Variabel Defenisi Indikator 

Promosi  

(Variabel 

X) 

Independen 

Penyampaian informasi dari penjual 

kepada pembeli yang berperan dalam 

memperkenalkan, memberitahukan 

dan meningkatkan kembali manfaat 

suatu produk yang dipromosikan 

tersebut, promosi dibutuhkan untuk 

membantu perusahaan dalam 

komunikasi dengan konsumen, karna 

dengan promosi dapat disampaikan 

informasi mengenai produk atau jasa 

tentang kelebihan atau kebaikannya 

1. Memberikan 

informasi dari 

penjual kepada 

pembeli 

2. Pemberian 

potongan harga 

atau discoun pada 

produk yang 

ditawarkan. 

3. Pemberian sampel 

untuk pengenalan 

Promosi Penjualan  
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jika dibandingkan dengan produk atau 

jasa lain. Kegiatan promosi berupa 

pemberian diskon, pemberian hadiah 

langsung, sampel (contoh) produk 

produk baru. 

4. Pemajangan 

produk untuk 

menarik perhatian 

calon pembeli 

Penjualan  

(variabel 

Y) 

Dependen  

 

Volume penjualan merupakan ukuran 

yang menunjukkan banyaknya atau 

besarnya jumlah barang atau jasa yang 

dapat terjual 

( Mulyadi, 2005 : 239) 

Rata-rata jumlah 

buku yang terjual 

setiap bulan  

 

L. Penelitian Terdahulu 

No Nama/ 

Tahun 

Judul skripsi Variabel Hasil Penelitian 

1 Devi 

Sulistya

ni, 2017 

Analisis pengaruh sales 

promotion terhadap 

peningkatan penjualan 

mobil Toyota pad PT 

Agung Toyota Batam 

Sales 

promotion 

variabel (X) 

Peningkatan 

penjualan 

variabel (Y) 

Dari hasil penelitian 

ini diketahui bahwa 

sales promotion 

berpengaruh secara 

siknifikan terhadap 

penjualan berdasarkan 

uji t 

2 Duwi 

Ratna 

Sari, 

2015 

Pengaruh promosi 

terhadap produktivitas 

dalam penjualan mobil 

pada PT. astra 

international Daihatsu 

cabang pekanbaru 

menurut ekonomi Islam 

Promosi 

variabel (X1) 

Produktifitas 

variabel (X2) 

Penjualan (Y) 

Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variable promosi dan 

selling publicrelation 

berpengaruh 

siknifikan terhadap 

penjualan 

3 Rian 

Fahdila

h 

(2016) 

Analisis pengaruh 

bauran promosi terhadap 

volume 

penjualanperabotan 

rumah tangga di pt. 

prioritas grup cabang 

sungai pakning kec. 

Bukit batu kabupaten 

bengkalis 

Iklan variabel 

(X1) 

Selling (X2) 

Public relation 

variabel (X3) 

Dan promosi 

penjualan 

variabel (X4) 

Dan volume 

penjualan (Y) 

Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel iklan,variabel 

personal selling, 

variabel public 

relation dan variabel 

promosi penjualan 

berpengaruh 

singnifikan terhadap 

volume penjualan 
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M. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi bab menjadi 5 Bab 

pembahasan, agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, 

dimana masing-masing bab menjadi sub dengan perincian sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, 

penelitian terdahulu dan sistemetika penulisan 

BAB II :  PROFIL PERUSAHAAN  

  Menjelaskan sejarah berdirinya PT. Bestari Buana Murni, tujuan 

didirikan perusahaan, perkembangan perusahaan, struktur 

organisasi, dan kegiatan umum PT. Bestari Buana Murni 

BAB III  : LANDASAN TEORI 

  Terdiri dari pengerian promosi, elemen-elemen promosi, tujuan 

promosi, promosi penjualan, alat-alat promosi penjualan, promosi 

menurut tinjauan ekonomi syariah, etika dalam promosi, strategi 

marketing, penjualan, jenis dan tugas penjualan, jenis wiraniaga, 

tahapan-tahapan penjualan, cara penjualan, factor yang 

mempengaruhi penjualan, konsep penjualan 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menceritakan tentang gambaran promosi PT Bestari 

Buana Murni, hasil perkembangan penjualan PT Bestari Buana 

Murni, data penjualan dan promosi, statistik deskriptif, , 
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normalisas, uji asumsi kalsik, multikolieritas, heteroskesdastisitas, 

uji autokorelasi, analisis linier sederhana, t hitung, t tabel, 

koefisiensi determinasi, uji korelasi, dan tinjauan ekonomi islam 

terhadap promosi yang dilakukan 

BAB V  : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran yang diperoleh dari bab sebelumnya dari peneliti 
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BAB II 

SEJARAH PT BESTARI BUANA MURNI 

 

A. Sejarah Perusahaan 

PT Bestari Buana Murni merupakan sebuah perseroan terbatas yang  

bergerak di bidang penerbitan buku-buku pendukung ilmu pengetahuan  dan 

kitab-kitab Islami serta sebagai perusahaan yang tergabung dalam Ikatan 

Penerbit Indonesia (IKAPI). Dalam memenuhi kebutuhan sumber ilmu 

pengetahuan dalam negeri dan dapat berkiprah di pasar internasional. PT. 

Bestari Buana Murni memulai pengembangan perusahaannya pada Maret 

2000, dengan kantor pusat yang berada di Jl. Rancamaya, RT. 01 RW. 06, 

Desa Bitung Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16720. 

 PT. Bestari Buana Murni didirikan oleh 3 orang pendiri, antara lain 

Remon Agus, SE. MBA, Amalia Bakti Safitri M.Fin, dan Gusmini Agus S.Ag 

yang terlampir pada Akta Notaris yang terbaru nomor 142 tanggal 20 Juni 

2014 oleh H.Rizul Sudarmadi, S.H. MKn. Notaris di  Jakarta. Namun sebelum 

Akta terbaru diterbitkan, Akta pendirian  perusahaan sebelumnya telah 

memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui 

Keputusan Menteri Kehakiman  Republik Indonesia Nomor C 

1806.HT.03.02.TH.1999 tanggal 21 September 1999 . 

 

B. Visi dan Misi PT. Bestari Buana Murni  

Pendirian PT. Bestari Buana Murni ini dilandaskan dengan cita-cita 

mengabdikan diri untuk memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu 
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pengetahuan dan dakwah di Indonesia dengan kerja keras, teamwork yang 

solid, dan inovasi yang  agresif sebagi penerbit yang mampu menyediakan 

kebutuhan pelanggan  akan sumber ilmu pengetahuan dan turut serta dalam 

memajukan kecerdasan bangsa. Dengan demikian, PT. Bestari Buana Murni 

memperkuat cita-cita perusahaan dengan menetapkan visi perusahaan sebagai 

berikut:            

“PT. Bestari Buana Murni sebagai perusahaan yang berperan aktif 

dalam  mengembangkan nilai-nilai Islam dan memajukan dunia pengetahuan 

untuk umat dan bangsa”. 

Dalam menggapai visi perusahaan tersebut, Manajemen PT. Bestari  

Buana Murni menetapkan misi perusahaan yang harus dilaksanakan, sebagai 

berikut : 

1. Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai secara terpadu dan 

berkesinambungan 

2. Menjadi perusahaan yang dapat bergerak dalam industri perbukuan secara 

menyeluruh 

3.  Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan stakeholder  

4. To be a trendsetter publisher 

 

C. Perkembangan Usaha PT. Bestari Buana Murni    

Awal berdirinya PT. Bestari Buana Murni di latar belakangi oleh 

bapak Remon Agus dan Ibu Amalia Bakti Safitri yang berkomitmen untuk 

membuka usaha penerbitan buku. Berbekal pengalaman bekerja pada 

perusahaan penerbitan sebelumnya di divisi produksi Penerbit Yudishtira dan 
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divisi keuangan Penerbit Bumi Aksara, usaha ini dimulai dengan menerbitkan 

kitab - kitab Islam seperti Yasin, al-matsurat, dan Majmu Syarif.  

Dimulai dengan hanya menerbitkan kitab-kitab Islam tersebut, secara 

bertahap menemukan karakter bentuk usaha yang akan dijalani kedepannya, 

maka didirikanlah PT. Bestari Buana Murni pada tahun 1999 yang telah 

terdaftar dan memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia. Sejak saat itu, manajemen Bestari Buana Murni melakukan 

strukturisasi dengan membagi unit-unit yang dinamis dan sinergis sehingga 

dapat beradaptasi terhadap cepatnya perubahan lingkungan bisnis. Program 

strukturisasi ini melahirkan beragam unit bisnis strategis yang terbagi dalam 

divisi penerbitan, produksi dan distribusi, pemasaran, administrasi dan 

keuangan. 

Dengan terbentuknya divisi-divisi tersebut, PT. Bestari Buana Murni 

semakin melebarkan sayapnya pada buku-buku pendukung ilmu pengetahuan, 

buku anak, buku kajian, buku motivasi, buku novel yang berlandaskan nuansa 

dan penerapan-penerapan yang Islami. 

Dari segi pemasaran, PT Bestari Buana Murni melakukan kerja sama 

dalam penjualannya bersama berbagai komunitas, organisasi/ lembaga, 

motivator, seperti kerja sama dengan organisasi Muhammadiyah yang 

memiliki yayasan pendidikan anak "Taman Kanak-kanak (TK) dan Paud 

Aisyiyah Bustanul Athfal". PT Bestari Buana Murni menerbitkan buku TK 

Islami dan distribusikan ke seluruh TK Aisyiyah di Indonesia serta ke TK 

ataupun PAUD lainnya. 
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Dalam hal ini untuk meningkatkan pemasaran, PT Bestari Buana 

Murni tidak puas hanya bisa memenuhi kebutuhan pasar domestik, namun 

semakin memperluas jangkuan bisnisnya ke luar negeri melalui unit bisnis 

strategis khusus dengan dibentuknya foreign rights division dan divisi 

marketing online. divisi foreign rights ini menangani permintaan untuk hak 

publikasi asing dan domestik, bacaan masyarakat, dan format lainnya, serta 

melakukan transaksi jual beli naskah bacaan diluar negeri, seperti penjualan 

naskah dan buku ke Negara Jerman, Malaysia, Pakistan, dan Vietnam. Divisi 

marketing online juga di bentuk untuk memberikan kemudahan kepada 

pelanggan dalam pemesanan buku-buku bacaan. Pelanggan dapat 

mengunjungi website penerbit bestari.com, maka pelanggan pun akan lebih 

mudah mengakses daftar-daftar buku yang akan dibeli atau pelanggan juga 

dapat membeli dan mendownload e-book yang dijual PT Bestari Buana Murni 

di playstore, bookmate.com, dan qbaca.com.   

PT. Bestari Buana Murni kini telah melebarkan usaha bisnisnya 

dengan membuka kantor-kantor cabang di beberapa kota di Indonesia, seperti 

di Kota Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Tangerang, Jakarta, Bekasi, 

Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Diharapkan dengan 

dibukanya kantor-kantor cabang tersebut, dapat terdistribusikannya buku-buku 

secara merata serta dapat meningkatkan omset penjualan PT. Bestari Buana 

Murni. 
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D. Struktur Organisasi   

PT. Bestari Buana Murni memiliki Struktur Organisasi dimana 

pemimpin tertinggi adalah Direktur Utama dibawahnya terdapat berbagai 

macam divisi. Adapun Struktur Organisasi dari PT. Bestari Buana Murni 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Gambar II.1 

Struktur Organisasi 

 

Berdasarkan Struktur Organisasi PT Bestari Buana Murni memiliki 

tugas dan wewenang pada tiap-tiap divisinya. Berikut ini merupakan rincian 

tugas dari masing-masing bagian, antara lain : 

1. Kepala Cabang 

Adapun tugas dan tanggung jawab kepala cabang adalah sebagai 

berikut:  

a. Mengawasi serta melakukan koordinasi dari kegiatan operasional  

b. Memimpin kegiatan pemasaran dalam kantor cabang 

c. Memonitor segala kegiatan operasional perusahaan (lingkungan kantor 

cabang) 
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d. Memantau prosedur operasional manajemen resiko 

e. Melakukan pengembangan kegiatan operasional 

f. Observasi terhadap kinerja karyawan 

g. Memberi sosuli terhadap berbagai permasalahan kantor cabang 

h. Memberikan penilaian terhadap kinerja bawahannya 

2. Administrasi dan Keuangan 

Adapun tugas dan tanggungjawab pada Divisi Administrasi dan 

Keuangan PT. Bestari Buana Murni adalah sebagai berikut : 

a. Keuangan (Kasir) 

1) Membuat rekap perencanaan pembayaran sesuai dengan jatuh 

tempo dan permintaan yang sudah disetujui oleh managemen.  

2) Melakukan penerimaan dan pembayaran yang dibutuhkan oleh 

kantor pusat. 

3) Bertanggung jawab atas transaksi keuangan yang terjadi di kantor 

pusat.  

4) Input data entry pengeluaran/  transaksi ke program SISFO 

b. Admin Faktur 

1) Membuat nota Pengiriman barang (NK) dan Nota Penerimaan 

barang (NT) pada setiap pengiriman dan penerimaan barang yang 

di lakukan di Pusat maupun di seluruh cabang PT Bestari Buana 

Murni.  

2) Backup data dan tutup buku harian dan bulanan pada aplikasi 

program SISFO pusat.  
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3) Penarikan data SISFO seluruh cabang harian dan bulanan untuk 

keperluan laporan penjualan dan data untuk internal audit.  

4) Membuat laporan penjualan buku PT Bestari Buana Murni  

5) Membuat laporan stock buku dari hasil produksi.  

6) Merekap penjualan & stok buku-buku beroyalti setiap bulan untuk 

sekretaris redaksi.  

7) Membantu cabang untuk mencari stok buku yang ada ke cabang-

cabang lain apabila stock buku di pusat kosong.  

3. Marketing Sekolah dan Toko Buku 

Adapun tugas dan tanggung jawab marketing sekolah PT. Bestari 

Buana Murni adalah sebagai berikut : 

a. Marketing sekolah 

1) Melaksanakan kegiatan penjualan kepada target yang telah 

ditentukan   

2) Melakukan tidak lanjut pelayanan, untuk memberikan kepuasan 

kepada pelanggan 

3) Menjaga dan meningkatkan volume penjualan di sekolah-sekolah 

4) Mempertahankan pelanggan yang telah ada 

b. Marketing toko buku 

1) Melaksanakan kegiatan penjualan kepada target yang telah 

ditentukan 

2) Menjaga dan meningkatkan volume penjualan toko buku 

3) Mempertahankan toko buku yang telah ada 
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4. Gudang  

Adapun tugas dan tanggung jawab pada gudang PT. Bestari Buana 

Murni adalah sebagai berikut : 

a. Bertanggung jawab atas bongkar muat barang ikut serta dalam 

menandatangani surat penerimaan barang 

b. Pengecekan barang di gudang 

c. Menyiapkan pengiriman dan penyimpanan barang 

d. Membuat laporan aktivitas barang 

e. Melakukan koordinasi dengan divisi lain dan klien 

 

E. Kegiatan Umum PT Bestari Buana Murni  

PT Bestari Buana Murni merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang penerbitan dan percetakan buku. Kegiatan umum perusahaan sendiri 

adalah memproduksi dan menerbitkan buku-buku pendukung ilmu 

pengetahuan dan kitab-kitab Islami dari naskah yang dihasilkan oleh Divisi 

Penerbitan ataupun naskah penulis dari luar perusahaan. Dalam hal ini, PT 

Bestari Buana Murni selain mencetak buku produksi sendiri, juga menerima 

jasa percetakan dari penulis luar perusahaan. PT Bestari Buana Murni telah 

menjalin kerjasama dengan berbagai perusahan, penulis, motivator untuk jasa 

percetakan. Adapun produk-produk yang dihasilkan oleh PT Bestari Buana 

Murni berdasarkan segmentasi buku, antara lain: 

1. Zikrul  Media Intelektual  

Zikrul media intelektual merupakan segmentasi yang 

mengembangkan buku khazanah Islam yang meliputi buku dakwah, 

syariah dan muamalah. 
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2. Zikrul Hakim  

Zikrul Hakim merupakan segmentasi yang mengembangkan buku-

buku kitab dan panduan ibadah yang telah berhasil menjadi market leader 

di antara produk sejenisnya. 

3. Zikrul Kids  

Zikrul kids merupakan segmentasi yang mengembangkan buku-

buku anak bernuansa Islami dari buku TK sampai buku cerita bergambar 

yang menyampaikan nilai-nilai Islam. 

4. Zikrul Remaja  

Zikrul Remaja merupakan pengembangan buku-buku remaja Islam. 

5. Bestari merupakan segmentasi yang mengembangkan buku-buku motivasi 

novel, sastra, dan pengembangan kreatifitas. 

6. Gurita  

Gurita merupakan segmentasi yang mengembangkan buku-buku 

anak usia dini yang sesuai dengan perkembangan pemikiran dan bahasa 

anak usia dini.  

7. Nectar  

Nectar merupakan segmentasi yang berkonsentrasi menerbitkan 

buku-buku pelengkap atau penunjang buku pelajaran sekolah. Membuka 

dan mengembangkan edukasi yang seluas-luasnya tentang pengetahuan 

yang sederhana hingga pengetahuan yang modern seputar perkembangan 

ilmu pengetahuan. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Promosi 

Promosi adalah sebagian sarana yang digunakan perusahaan untuk 

menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen langsung atau 

tidak langsung tentang produk yang mereka jual dengan harapan mereka 

membeli produk tersebut. Dalam promosi menyajikan pesan-pesan yang 

ditujukan untuk membantu penjualan barang atau jasa. Promosi merupakan 

aktivitas pemasaran yang paling kontroversial yang secara rutin dilaksanakan 

oleh perusahaan. Promosi berarti komunikasi dengan pelanggan. Promosi 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu prongram pemasaran. 

Betapa berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah 

mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, 

maka mereka tidak akan membelinya.
20

 

1. Elemen-Elemmen Promosi 

Promosi adalah elemen yang ke empat dalam marketing mix, 

promosi didefenisikan sebagai komunikasi yang memberi informasi 

kepada calon konsumen mengenai suatu produk, yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen dan mendorong mereka untuk 

membeli.  

Ada beberapa elemen promosi yang dikenal sebagai promotional 

mix, yaitu: 

                                                             
20

 Harman Halau, Manajemen Pemasaran, (Alfabeta: Bandung, 2016)., h. 103  
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a. Advertising 

b. Personal selling 

c. Public relation 

d. Word of mouth (mulut ke mulut) 

e. Direct marketing (pemasaran langsung) 

f. Sale promotion 

Advertising (periklanan) adalah alat promosi yang sangat ampuh, 

dapat mencapai daerah yang sangat jauh, dan sulit dimasuki, advertising 

dapat masuk kerumah-rumah penduduk tidak mengenal waktu siang atau 

malam. Advertising dapat menggunakan media, seperti: televisi, radio, 

surat kabar dan sebagainya. Manajemen penjualan juga perlu mengambil 5 

(lima) keputusan penting, yaitu: 

a. Menetapkan sasaran, merupakan kelanjutan dari keputusan 

sebelumnya yang terkait dengan prongram pemasaran secara 

keseluruhan. Sasaran iklan ini dapat diklasifikasikan: untuk 

memberitahukan, untuk menyakinkan atau mengingatkan suatu produk 

kepada masyarakat. 

b. Menerapkan anggaran periklanan, merupakan anggaran yang harus 

disediakan untuk melaksanakan prongram periklanan ini.  

c. Menciptakan pesan periklanan, merukapan hasil kreativitas yang 

menghasilkan produk iklan yang bermakna bagi konsumen. 

d. Memilihan media periklanan, merupakan langkah berikutnya sebagai 

media penyampaian pesan.
21

 

                                                             
21

 Husein Umar, Bisnis An Introduction, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), h. 

135  
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Personal selling adalah promosi yang dilakukan dengan 

melakukan penjualan secara pribadi kepada para pelanggan. Dalam 

penjualan pribadi terjadi sentuhan langsung antara tenaga pemasaran 

dengan pelanggan akhir. Sehingga memungkinkan terjadinya kontak 

langsung. 

Ada beberapa keuntungan dan manfaat dari diselenggarakannya 

personal selling adalah antara lain: 

a. Dapat langsung bertatap muka dengan pelanggan, sehingga dapat 

langsung menjelaskan dan mendapatkan respon lainnya tentang 

produk.  

b. Dapat memperoleh informasi langsung dari pelanggan 

c. Dapat langsung  mempengaruhi dan melakukan persuasi (membujuk) 

pelanggan dengan beberapa argumentasi yang hanya dikuasai oleh 

pejabat perusahaan 

d. Dapat mendidik atau mengedukasi pelanggan tentang bagaimana cara 

menggunakan produk dengan baik, tentang apa yang harus dihindari 

dan apa yang harus diikuti petunjuk produk tersebut 

e. Dapat menjalin hubungan akrab untuk membangun bisnis hubungan 

jangka panjang yang berkelanjutan 

f. Menciptakan kesan baik dan bersahabat saat menjabat perusahaan 

melayani langsung pelanggan, hal ini akan menghapus kesan eksklusif 

pejabat dan karyawan perusahaan 
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g. Memungkinkan pejabat dan karyawan perusahaan memperoleh 

perhatian penuh dari pelanggan
22

 

Public relation, merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari 

suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan 

sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut, yang dimaksud 

dengan kelompok-kelompok itu adalah mereka yang terlibat, mempunyai 

kepentingan, dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Kelompok-kelompok tersebut bisa karyawan dan 

keluarganya, pemegang saham, pelanggan, khalayak atau orang yang 

tinggal di sekitar organisasi, pemasok, perantara, pemerintah, serta media 

massa.
23

 

Word of mouth (mulut ke mulut), dalam hal ini peranan orang 

sangat penting dalam mempromosikan barang atau jasa, dengan kata lain 

pelanggan yang puas atau tidak puas akan berbicara kepada temannya 

tentang pengalamannya dalam menerima jasa tersebut, sehingga Word of 

mouth ini sangat besar pengaruhnya dan dampaknya terhadap pemasaran 

jasa dibandingkan dengan aktivitas komunikasi lainnya. Namun Word of 

mouth ini bukanlah strategi komunikasi pemasaran secara langsung yang 

dibuat oleh pemasar, melainkan sebagai akibat dari perilaku pelanggan 

yang merasakan kepuasan atau kekecewaan setelah mengkonsumsi suatu 

produk jasa.
24
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 Sentot Imam Wahjono, Bisnis Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),h. 240  
23

 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta:  Andi Offset, 2008), h. 230  
24

 Nickels, Mchugh, Mchugh, Pengantar Bisnis, (Jakarta Selatan:Selemba Empat, 2010), 

h. 207  
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Direct marketing (pemasaran langsung), adalah sistem pemasaran 

yang bersifat interaktif, yang memanfaatkan suatu atau beberapa media 

iklan untuk menimbulkan respon yang terukur dan transaksi disembarang 

lokasi. Dalam  direct marketing komunikasi promosi ditujukan langsung 

kepada konsumen individual dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut 

ditanggapi oleh konsumen yang bersangkutan, baik melalui telepon, pos 

atau dengan datang langsung ke tempat pemasar. Teknik ini berkembang 

sebagai respon terhadap demasifikasi (pengecilan) pasar, dimana semakin 

banyak ceruk pasar (market niche) dengan kebutuhan serta pilihan yang 

sangat individual. Di satu sisi dengan berkembangnya sarana transportasi 

dan komunikasi mempermudah kontak dan transaksi dengan pasar. 

Dimana perusahaan relatif muda mendatangi langsung calon pelanggan 

ataupun menghubungi via telepon atau surat. 
25

 

Sales promotion, artinya adalah memberi insentif atau hadiah 

kepada konsumen, agar mereka tertarik untuk membeli. Jika kita lihat 

tugas advertising ialah memberi ajakan kepada calon konsumen, untuk 

mengenal dan membeli produk, maka sales promotion mengajak mereka 

agar mau membeli sekarang juga, teknik yang digunakan dalam sales 

promotion antara lain: memberi sample gratis, kupon, rabat, diskon, 

kontes, bonus, hadiah uang, jual obral, cuci gudang, mega promo, dan 

sebagainya.
26
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 Buchari Alma, Pengantar Bisnis, ( Alfabeta: Bandung,2008), h. 301-302  
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2. Tujuan Promosi  

Tujuan komunikasi membantu para pemasar untuk menentukan 

bagaimana periklanan, penjualan pribadi, dan promosi penjualan yang 

digunakan. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut: 

a. Menyediakan informasi, fungsi tradisional promosi adalah 

menginformasikan kepada pasar tentang kesediaan barang-barang atau 

jasa tertentu. 

b. Meningkatkan permintaan, tujuan sebagian besar promosi adalah 

meningkatkan permintaan untuk sebuah barang atau jasa. 

c. Pengenalan kebutuhan, salah satu tujuan komunikasi, khususnya untuk 

pengenalan produk baru, ialah untuk memicu suatu kebutuhan. 

Pengenalan kebutuhan penting bagi produk dan jasa yang ada, 

khususnya pada saat pembeli dapat menunda pembelian atau tidak 

membeli. 

d. Pengumpulan informasi, promosi dapat membantu pencarian informasi 

seorang pembeli. Salah satu tujuan aktivitas promosional produk baru 

adalah membantu para pembeli mempelajari produk. Periklanan sering 

merupakan cara yang lebih efektif untuk penyebaran informasi. 

e. Keputusan untuk membeli penjualan pribadi sering digunakan untuk 

memperoleh komitmen pembelian dari para pembeli barang-barang 

yang tahan lama dan produk industrial. 

f. Penggunaan produk komunikasi dengan para pembeli setelah mereka 

membeli sebuah produk merupakan aktivitas promotional yang 

penting.
27
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Adapun tujuan promosi yang lain adalah: 

Tujuan akhir dari semua promosi adalah mempengaruhi perilaku, 

daya tariknya boleh jadi tidak langsung, dan tindakan yang dikehendaki 

tidak harus segera tampak, namun alasan para pemasar untuk mencurahkan 

waktu dan uang atas promosi adalah membuat orang berperilaku dalam 

suatu cara tertentu. Menyakinkan orang supaya mempercayai sesuatu atau 

berpikir dengan cara tertentu adalah bagus, tapi sebelum mereka 

mengubah perilaku mereka, para pemasar belum melakukan apapun. 

Selain itu promosi penjualan juga bisa dilakukan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan penjualan. 

 

B. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan dapat diarahkan pada pengecer, pelanggan, dan 

tenaga penjual. Pengecer akan bekerja lebih keras jika diberi penawaran 

diskon harga, jatah iklan dan produk-produk gratis. Mungkin pelanggan 

membeli produk kita jika disediakan kupon-kupon gratis. Potongan harga, 

paket harga, hadiah hadiah dan jaminan-jaminan. Tenaga kerja akan 

beroperasi dengan lebih giat sebagai respons atas diselenggarakan kontes-

kontes hadiah untuk kinerja terbaik.
28

 

Promosi penjualan pada umumnya berlangsung dengan jangka pendek, 

menggunakan dorongan yang lebih rasional, kembali pada nilai yang 

sesungguhnya atau nilai nyata, mendorong penjualan segera, dan memiliki 
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kontribusi tinggi untuk meraih keuntungan. Ada tiga hal yang mendasar dalam 

melakukan promosi penjualan, yaitu: 

1. Penting sekali bagi promosi penjualan untuk berjalan selaras dengan 

periklanan. Oleh karna itu strategi pengembangan promosi penjualan 

membutuhkan perhatian khusus 

2. Umumnya terdapat tiga sarana yang dituju dalam promosi penjualan, 

yakni konsumen, penjual perantara, dan tenaga penjualan. 

3. Promosi penjualan merupakan senjata kompetitif yang memberikan 

dorongan ekstra bagi pasar sasaran untuk membeli atau mendorong suatu 

merek yang lain dalam penjualan
29

 

Ada beberapa faktor yang telah mempercepat pertumbuhan promosi 

penjualan, khususnya dalam pasar konsumen. Pertama didalam perusahaan, 

para manajer produk menghadapi tekanan yang lebih besar untuk 

meningkatkan penjualannya, dan promosi dipandang sebagai alat penjualan 

jangka pendek yang efektif. Kedua, secara ekternal, perusahaan menghadapi 

lebih banyak persaingan dan merek pesaing kurang terdiferensiasi. Semakin 

banyak pesaing menggunakan promosi penjualan untuk membantu 

mendiferensiasikan tawaran mereka. Ketiga, efesiensi pemasang iklan telah 

menurun karna biaya iklan yang terus meningkat, adanya kesembrawutan 

media, dan adanya hambatan hukum. Artinya, konsumen menjadi lebih 

berorientasi pada harga obral dan pengecer yang terus semakin besar menuntut 

lebih banyak potongan harga dari pabrikan.
30
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1. Alat Promosi Penjualan 

Banyak alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan promosi 

penjualan.  Gambaran mengenai alat promosi konsumen utama 

mencakup contoh produk (sampel), kupon, pengembalian uang tunai, 

kumpulan harga, bingkisan premium, pemasangan iklan khusus, 

penghargaan pelanggan, pemesanan dan demonstrasi dititik pembelian, 

kontes, undian berhadiah, dan permainan sebagai berikut:  

a. Contoh produk (sample) adalah tawaran produk sejumlah produk 

tertentu untuk percobaan. Pemberian contoh produk merupakan cara 

yang paling efektif  tetapi paling mahal untuk memperkenalkan  

produk baru. Banyak contoh yang diberikan gratis bagi. 

b. Kupon adalah sertifikat yang diberikan untuk penghematan ketika 

mereka menggunakan produk yang sudah ditentukan.  

c. Tawaran pengembalian uang (rabat) adalah tawaran untuk 

mengembalikan uang atas harga penjualan produk kepada konsumen, 

dengan syarat tertentu 

d. Kemasan dengan harga potongan adalah potongan harga yang ditandai 

oleh produser secara langsung pada label atau kemasan 

e. Bingkisan (premium) adalah barang yang ditawarkan secara gratis atau 

dengan harga murah sebagai suatu insentif bagi pembelian sebuah 

produk 

f. Barang iklan khusus adalah barang yang berguna yang dicetaki nama 

pemasang iklan, diberikan sebagai hadiah kepada konsumen 
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g. Hadiah pelanggan adalah uang tunai atau hadiah lain atas penggunaan 

regular produk tertentu 

h. Promosi di titik penjualan mencangkup pameran dan demonstrasi yang 

terjadi di titik pembelian atau titik penjualan 

i. Kontes, undian hadiah, dan permainan adalah kegiatan-kegiatan 

promosi yang memberikan suatu hadiah.
31

 

j. Souvenir, barang-barang souvenir dapat dijadikan alat untuk sales 

promotion yang menunjukkan nama dan logo peritel. Barang-barang 

itu berupa tas belanja, puplen, kalender, gelas atau lainnya 

k. Special events (acara-acara khusus), kata event telah popular di kota-

kota besar. Untuk bisnis ritel, acara khusus atau event khusus adalah 

alat sales promotion yang berupa fashion show, penandatanganan buku 

oleh pengarangnya, pameran seni, dan kegiatan dalam hiburan
32

 

Promosi bisa dipakai untuk menginformasikan produk baru, perubahan 

harga, dan sebagainya. Promosi juga bisa dipakai untuk membujuk pelanggan 

untuk membeli sekarang juga atau supaya pelanggan melakukan brand 

switching. Promosi sering juga digunakan untuk mempertahankan brand 

awareness, mengingatkan pelanggan di mana harus membeli produk, dan 

sebagainya.
33

 

Adapun peran pemasaran untuk mendukung tenaga penjualan dengan 

cara-cara sebagai berikut:  
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Pemasaran memasang iklan dan memberi daftar untuk mengidentifikasi calon-

calon pembeli baru 

1. Pemasaran menyiapkan sebuah profil calon-calon pembeli yang terbaik 

sehingga para tenanga penjualan akan mengetahui siapa-siapa yang harus 

dihubungi, dan siapa-siapa yang sebaiknya tidak. 

2. Pemasaran menggambarkan pengaruh pembelian dan pemikiran rasional 

yang digunakan oleh pengambil keputusan pada pelanggan utama 

3. Pemasaran memberikan berbagai gambaran produk kekuatan tingkatan 

produk  dan kelemahan pesaing, dan bagaimana tingkat tingkat produk 

perusahaan dibandingkan dengan penawaran dari para pesaing. 

4. Pemasaran mendokumentasikan dan membagikan cerita sukses dalam 

penjualan dan menggunakannya dalam produk pelatihan 

5. Pemasaran menyiapkan dan membagikan alat-alat komunikasi perusahaan 

(iklan-iklan, brosur, dan lain-lain) kepada para pelanggan untuk 

menstimulasi rasa ketertarikan pelanggan atas produk-produk perusahaan.  

6. Pemasaran menggunakan iklan dan telemarketing untuk menemukan dan 

mengkualifikasi pasar kemudian dialihkan pada para tenaga penjual. 

 

C. Promosi Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah 

Pemasaran syariah adalah seluruh proses, baik proses penciptaan, 

proses penawaran maupun proses perubahan nilai (value), tidak boleh ada 

yang bertentangan dengan akad dan prinsip muamalah dalam Islam. 

Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan penyimpangan prinsip-prinsip 

muamalah tidak akan terjadi, maka bentuk transaksi apapun dalam bisnis 
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dibolehkan dalam Islam. Karna itu Allah mengingatkan agar senantiasa 

menghindari perbuatan zalim dalam bisnis termasuk dalam proses penciptaan, 

penawaran, dan proses perubahan nilai dalam pemasaran
34

.  

Dalam melakukan promosi dilarang memberikan informasi yang 

berlebihan. Rasulullah Saw sendiri dalam melakukan promosi barang yang 

diperdagangkan tidak pernah memberikan informasi yang berlebihan, jusru 

beliau memberikan informasi apa adanya sehingga pembeli akan memperoleh 

informasi tentang produk secara jelas sebelum memutuskan untuk 

membelinya. Dampak promosi yang berlebihan akan menimbulkan 

kekecewaan konsumen akibat dari mendapatkan suatu barang tapi tidak sesuai 

dengan ekspektasinya. Karena konsumen kecewa maka konsumen akan 

memberikan informasi yang negatif sehingga hilanglah kepercayaan 

konsumen kepada marketer yang kurang jujur.
35

 

Promosi dalam tinjauan ekonomi syariah harus sesuai dengan sharia 

compliance yang merefleksikan kebenaran, keadilan dan kejujuran kepada 

masyarakat. Segala informasi yang terkait dengan produk harus diberitahukan 

secara transparan dan terbuka. Sehingga tidak berpotensi adanya unsur 

penipuan dan kecurangan dalam melakukan promosi.
36

 

Al-qur‟an juga mengutuk segala bentuk pernyataan palsu, tuduhan 

tidak mendasar, informasi dan kesaksian palsu (Az-zukhruf 43;19) dalam etika 

pemasaran syariah, seorang salesmen maupun coustemer relation tidak etis 
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menyampaikan pujian secara berlebihan atas kualitas produk dan atribut yang 

dimilikinya. Oleh karena itu, di bidang promosi produk, etika pemasaran 

syariah menekankan aturan sebagai berikut: 

1. Menghindari iklan palsu dan menyesatkan 

2. Menolak praktik manipulasi atau taktik penjualan yang menyesatkan. 

3. Menghindari promosi penjualan yang menggunakan penipuan
37

 

Rasulullah SAW saat melakukan kegiatan promosi, maka beliau sangat 

mengedepankan adab dan etika yang luar biasa. Etika dan adab inilah yang 

dapat disebut sebagai strategi. Menurut Madjid Fakhri etika yang harus 

dilakukan dalam promosi sesuai dengan anjuran Islam adalah:  

1. Jangan pernah mengobral sumpah, dalam beriklan atau berpromosi 

janganlah mudah mengucapkan janji sekiranya janji tersebut tidak bisa 

ditepati. Bersumpah secara berlebihan dilarang dalam etika promosi Islam, 

mengobral sumpah tanpa sesuai dengan yang sesunggungnya dapat 

merusak nilai-nilai Islami. Allah SWT Dan Rasulullah memberi aturan dan 

larangan dalam hal ini. Dari Abu Qotadah Al-Anshori, Nabi shalallahu 

„alaihi wa sallam bersabda: “ bahwasannya ia mendengar Rasullullah 

SAW bersabda : Hati-hatilah dengan banyak bersumpah dalam menjual 

dagangan karena ia memang melariskan dagangan, namun malah 

menghapuskan (keberkahan)”(HR.Tirmizi). Bersumpah secara berlebihan 

dilarang dalam etika promosi Islam, mengobral sumpah tanpa sesuai 

dengan yang sesungguhnya dapat merusak nilai-nilai Islam.  
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2. Jujur, Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat 

menyebabkan kerugian dan kedzaliman serta dapat menimbulkan 

permusuhan dan percecokan. Hadist yang Agung ini menunjukkan 

besarnya keutamaan seseorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, 

karena ia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang 

tinggi disisi Allah SWT, dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-

orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Alqu‟an 

dengan tegas melarang ketidak jujuran sebagaimana firmannya dala surat 

Al-Anfal ayat 27  

                          

Artinya :” Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 

sedang kamu mengetahui”. 

3. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan -

kesepakatan diantara kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Allah SWT 

berfirman pada Q.S Al-Maidah ayat 1 : 

                         

                         

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. 

Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan 

disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang berihram (haji dan umrah). 

Sesunggungnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan Dia 

kehendaki”. 
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4. Menghindari promosi palsu yang bertujuan menarik perhatian pembeli dan 

mendorongnya untuk membeli. Berbagai iklan dimedia televisi atau 

dipajang dimedia cetak, media indoor atau outdoor, atau lewat radio sering 

kali memberikan keterangan palsu. Model promosi tersebut melanggar 

akhlaqul karimah. Islam sebagai agama yang menyeluruh, mengatur tata 

cara hidup menusia, setiap bagian tidak dapat dipisahkan dengan bagian 

yang lain. Demikian pula pada proses marketing, jual beli harus 

berdasarkan etika Islam. Allah SWT berfirman pada QS. Mutafififn ayat 

1-3: 

                            

             

Artinya : Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 

5. Rela dengan laba yang sedikit karena itu akan mengundang kepada 

kecintaan manusia dan menarik banyak pelanggan serta mendapat berkah 

dalam rezeki. Jika penguasa ingin mendapatkan rezeki yang berkah 

dengan berprofesi sebagai pedagang, tentu ingin dinaikan derajatnya setara 

dengan para nabi, maka ia harus mengikuti syariah Islam secara 

menyeluruh, termasuk dalam jual beli.
38
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1. Etika dalam Melakukan Promosi 

Etika melakukan promosi dalam Islam adalah tidak diperbolehkan 

melakukan pelecehan terhadap suku, agama, dan ras, eksploitasi 

perempuan dalam iklan, penggunaan fantasi yang berlebihan (bahasa 

hiperbolis) dan penggunaan perempuan sebagai objek untuk memikat dan 

menarik pelanggan. 

Dalam melakukan promosi ada empat prinsip dasar yang dapat 

menjadi panduan bagi para pemasar: 1. Rabbaniyyah; 2. Akhlaqiyyah; 3. 

Al waqi‟iyyah; dan 4. Al insaniyyah 

a. Teistis (rabbaniyyah) 

Prinsip Islam yang tidak dimiliki pemasaran konvensional yang 

dikenal selama ini adalah sifat yang religius (diniyyah). Jiwa seorang 

syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang bersifat 

ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, sehingga akan 

mematuhinya dalam setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan. Dalam 

setiap langkah, aktivitas, dan kegiatan yang dilakukan harus berinduk 

kepada syariat Islam 

b. Etis (akhaqiyyah) 

Prinsip yang sangat mengedepankan masalah akhlak (moral, 

etika) dalam seluruh aspek kehidupan. Pemasaran syariah selalu 

mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli dari agama 

manapun, karna ini bersifat universal. 
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c. Realistis ( al waqi’iyyah) 

Prinsip ini bersifat fleksibel karna senantiasa mengikuti 

perkembangan dan kebutuhan pada zamannya yang didasarkan pada 

fiqih muamalah kotemporer
39

 

d. Humanistis (al insaniyyah) 

Prinsip yang satu ini bersifat humanistis universal. Adapun 

pengertian humanistis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia 

agar derajatnnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan 

terpelihara, serta sifat kehewananya dapat terkekang dengan panduan 

syariah
40

 

2. Strategi Marketing 

Strategi marketing yang dilakukan Muhammad SAW dalam 

mengembangkan bisnisnya: 

a. Jadikan jujur sebagai visi dan misi bisnis 

Berkat kejujuran beliau dalam segala hal, Muhammad SAW 

mendapatkan julukan as-shaduq almashduq (orang yang sangat jujur 

dan dapat dibenarkan). Sikap jujur dalam bisnis ini beliau tunjukkan 

kepada custome maupun para supplier dagangnya. Pada masa awal 

mula bisnis, nabi mengambil barang dagangannya dari khadijah 

seorang konglomerat yang akhirnya menjadi istri nabi. Ketika beliau 

berkerja sama dengan khadijah, beliau bersifat jujur, selain jujur 

kepada Khadijah, beliau juga jujur kepada pelanggannya. Hal ini 
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tercermin ketika pelanggan mendatanginya, beliau memasarkan barang 

dagangannya dengan menjelaskan semua keunggulan dan kekurangan 

barang dagangannya, tanpa mengharapkan keuntungan lebih besar dari 

penjualannya. Bagi Muhammad SAW kejujuran harus dijadikan visi 

dagang para pebisnis. 

b. Layani customer dengan iklas dan sepenuh hati  

Nabi SAW selalu melayani para custumer dengan iklas 

sepenuh hati, beliau tidak rela jika pelanggannya tertipu dan kecewa 

saat membeli barang dagangannya. Pesan dalam sebuah hadis yang 

disampaikan oleh beliau adalah “tidak sempurna iman seseorang 

sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya 

sendiri” jika pelayanan yang diberikan memuaskan maka pelanggan 

juga akan terus percaya dan akan terus berlangganan produk yang 

ditawarkan. Begitu pula sebaliknya, letakkan kepuasan pelanggan 

ditingkat yang lebih tinggi. Kunci marketing adalah memberikan 

kepuasan kepada pelanggan.
41

 

c. Penuhi janji 

Muhammad SAW selalu berusaha memenuhi janji-janjinya. 

Dalam hal memenuhi janji ini, Abdullah bin „Abdul Hamzah 

mengatakan, “aku telah membeli sesuatu dari nabi sebelum ia 

menerima tugas kenabian. Karna masih ada suatu urusan, aku 

menjanjikan untuk mengantarkan kepadanya, tapi aku lupa. Ketika 
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teringat tiga hari kemudian, akupun pergi ke tempat tersebut dan beliau 

masih ada di sana menunggu. “ beliau berkata, “ engkau telah 

membuat aku resah, aku telah berada di sini selama tiga hari disini 

menunggu.” Sikap beliau ini senada dengan firman allah SWT yang 

berbunyi: 

                         

                         

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman penuhlah janji-janjimu”, 

hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan 

disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang mereka 

kehendaki.” (QS.Al Maidah ayat 1) 

 

Demikianlah, sehingga barang dagangan yang ditawarkan 

Muhammad SAW selalu sesuai dan cocok dengan apa yang beliau 

ucapkan/janjikan. Dalam dunia pemasaran Rasulullah selalu 

memberikan added value produknya seperti yang diiklankan atau 

dijanjikan, dan untuk melakukan itu butuh usaha yang tidak kecil
42

 

d. Bedakan jenis produk anda 

Rasulullah SAW juga memberikan contoh pemisahan antara 

barang yang bagus dengan barang yang buruk. Nabi pernah marah saat 

melihat pedagang menyembunyikan jagung basah disela-sela jagung 

kering. Sebagian pedagang malah melakukan kecurangan dan 

menyembunyikan yang cacat dari dagangannya. Ini tentu akan 
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merugikan pelanggan dan akan membuat pelanggan tidak percaya 

dengan barang yang dijual.  

e. Buatlah segmentasi market dan targeting 

Muhammad SAW pernah menawarkan produk khadijah, 

sebelum beliau melakukan klasifikasi, beliau terlebih dahulu mengenal 

market, sehingga dapat menentukan kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

konsumen. Dalam proses targeting, Muhammad SAW menggunakan 

sifat jujur sebagai piranti system one on one marketing hingga ia 

mampu menyentuh individu konsumen. Ia tidak hanya berbisnis 

dikalangan raja. Dengan menggunakan dua system diatas, Muhammad 

SAW dengan mudah menentukan positioning 

Kelima diatas merupakan teori umum dalam dunia marketing 

untuk memasarkan produk. Semakin membuat takjub, karna teori-teori 

yang digemborkan barat ternyata sudah lebih dahulu direalisasikan oleh 

Muhammad SAW.
43

 

 

D. Penjualan 

Penjualan merupakan salah satu indikator paling penting dalam sebuah 

perusahaan, karena penjualanlah yang dapat menghasilkan laba sebuah 

perusahaan. Bila tingkat penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut 

besar, maka laba yang dihasilkan perusahaan itu pun akan besar pula sehingga 

perusahaan bertahan dalam persaingan bisnis dan dapat mengembangkan 

usahanya. Mereka harus dapat meningkatkan keunggulan kompetitif, karena 
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hal ini sangat diperlukan di dalam menghadapi persaingan usaha untuk itu 

perusahaan harus dapat menciptakan produk yang berkualitas tinggi. 

Mulyadi, (2005:239) “Volume penjualan merupakan ukuran yang 

menunjukkan banyaknya atau besarnya jumlah barang atau jasa yang dapat 

terjual”. Menurut Kotler, (2002:16) “Konsep penjualan menyatakan bahwa 

konsumen jika diabaikan biasanya tidak akan membeli produk organisasi 

dalam jumlah cukup. Karena itu organisasi harus melakukan usaha penjualan 

dan promosi yang agresif”. Dari uraian yang dikemukan di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa penjualan adalah kegiatan bidang pemasaran dalam 

menjual barang produksinya kepada konsumen yang dilaksanakan perusahaan 

dalam menyampaikan barang produksinya agar dapat dinikmati oleh 

konsumen. Selain itu dapat mengajak orang lain agar bersedia membeli barang 

atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau konsumen. 

Perusahaan-perusahaan yang pintar akan memperlengkapi para tenaga 

penjual mereka dengan alat-alat otomatisasi penjualan (computer, telepon 

genggam, mesin fax, fotocopy dan software. Tenaga penjual dapat melakukan 

penelitian agar para pelanggannya mengetahui suatu produk sebelum 

melakukan kunjungan merek, pertanyaan pertanyaan selama kunjungan, dan 

mencatat fakta-fakta penting setelah kunjungan. Tenaga penjual dapat 

memperoleh informasi-informasi tentang produk seperti bulletin teknis, 

informasi harga, riwayat pembelian pelanggan, cara pembayaran yang 

diinginkan, dan data-data lainya lewat computer untuk digunakan 

memfasilitasi pekerjaan mereka. 
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1. Jenis Tugas Penjualan 

Tugas penjualan sering digolongkan menurut jenis hubungan 

pembeli yang terlihat dalam penjualan. Adapun jenis tugas-tugas penjualan 

akan dibahas berikut ini: 

a. Trade Selling  

Trade selling merupakan tugas penjualan yang ditujukan 

kepada penyalur, bukan kepada pembeli akhir, dan juga melibatkan 

para penyalur dengan kegiatan promosi, peragaan, persediaan dan 

produk baru. 

b. Missionary Selling  

Missionary selling merupakan tugas penjualan yang dilakukan 

untuk mendorong pembeli agar bersedia untuk membeli barang-barang 

dari penyalur perusahaan. Di sini, wiraniaga lebih cenderung pada 

penjualan untuk penyalur. 

c. Technical Selling  

Technical selling merupakan tugas penjualan yang berusaha 

meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasehat kepada 

pembeli akhir dari barang dan jasanya (terutama menyangkut masalah 

teknis). 

d. New Business Selling  

New business selling merupakan tugas penjualan yang berusaha 

membuka transaksi baru dengan mengubah calon pembeli menjadi 

pembeli. 
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e. Responsive Selling 

Responsive selling setiap tenanga penjual diharapkan dapat 

memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli. Dua jenis penjulan 

utama disini adalah route driving dan retailing. Para pengemudi yang 

mengantarkan keperluan rumah tangga, para nelayan di toko serba ada, 

toko pakaian merupakan contoh dari jenis penjualan ini
44

 

2. Jenis-Jenis Wiraniaga 

Tenaga penjualan dapat digolongkan ke dalam kategori-kategori 

penjualan yang tidak kentara: wakil penjualan dari produsen, pedagang 

besar, pengecer dan jasa. Pada umumnya, orang yang langsung 

mendatangi atau berhubungan dengan pembeli dan menawarkan barang 

atau jasa disebut wiraniaga atau pramuniaga. Namun berdasarkan tugas 

penjualan yang dilakukannya kita mengenal ada empat macam wiraniaga, 

yaitu: 

a. Merchandising Salesmen 

Merchandising salesmen tidak hanya menjual saja, tapi juga 

membantu penyalur dalam mempromosikan penjualan produknya. 

bertanggung jawab pula atas persediaan barang dan membantu dengan 

periklanan 

b. Detail Man 

Detail man ciri khusus dari detail man adalah tidak melakukan 

penjualan secara langsung tetapi hanya memberi contoh barang saja 

(misalnya obat-obatan yang di produksinya). 
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c. Sale Engineer 

Sale engineer adalah penjualan yang juga dapat memberikan 

latihan atau demontrasi secara teknis tentang barang yang dijual. 

Biasanya barang yang dijual berupa barang industri, seperti instalasi 

ataupun komponen-komponen lainya. 

d. Pioneer Product Salesman   

Pioneer product salesman mempunyai tugas pokok untuk 

membuka daerah baru atau segmen pasar yang baru bagi produk baru. 

Dalam hal ini, perusahaan juga menentukan penyalurnya.
45

 

3. Tahapan-Tahapan Penjualan 

Salah satu aspek yang ada dalam penjualan adalah penjualan 

dengan bertemu muka. Dalam hal ini tahapan-tahapan yang perlu 

ditempuh oleh pihak penjualan meliputi: 

a. Persiapan Sebelum Penjualan 

Tahapan-tahapan dalam penjualan tatap muka adalah 

mengadakan persiapan-persiapan sebelum melakukan penjualan. 

Disini mempersiapkan tenaga penjual dengan memberikan pengertian 

tentang barang yang dijualnya, pasar yang dituju dan teknik-teknik 

penjualan yang harus dilakukan. 

b. Penentuan Lokasi Pembeli Potensial 

Dengan menggunakan data pembelian yang lalu maupun 

sekarang, penjual dapat menentukan karakteristik calon pembeli atau 
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pembeli yang potensial. Karakteristik calon pembeli adalah faktor 

lokasi yang menjadi sasaran kunjungan bagi wiraniaga. 

c. Pendekatan Pendahuluan 

Sebelum melakukan penjualan, penjual harus mempelajari 

semua masalah tentang individu perusahaan. Selain itu, perlu juga 

mengetahui tentang produk atau merek apa yang sedang mereka 

gunakan dan bagaimana reaksinya. 

d. Melakukan Penjualan 

Penjualan yang dilakukan bermula dari suatu usaha untuk 

memikat perhatian calon konsumen, kemudian diusahakan untuk 

mengetahui daya tarik atau minat mereka. Jika mint mereka dapat 

diikuti dengan munculnya keinginan untuk membeli, maka penjual 

tinggal merealisir penjualan produknya.  

e. Pelayanan Purna Jual 

Sebenarnya kegiatan penjualan tidak berakhir pada saat 

pesanan dari pembeli telah dipenuhi, tapi masih perlu dilanjutkan 

dengan memberikan pelayanan atau servis kepada mereka. Biasanya 

kegiatan ini dilakukan untuk penjualan barang-barang industri yang 

tahan lama. 

4. Cara Penjualan 

Antara pengusaha yang satu dengan pengusaha lain sering terdapat 

perbedaan dalam cara penjualan. Adapun cara-cara penjualan yang dapat 

dilakukan adalah:  
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a. Penjualan Langsung  

Penjualan langsung merupakan cara penjualan dimana 

penjualan langsung berhubungan ataupun berhadapan dengan calon 

konsumen. Disini, pembeli dapat langsung mengemukakan 

keinginannya, bahkan sering terjadi tawar-menawar untuk mencapai 

kesesuaian. Penjualan langsung ini dapat dilakukan dengan dua cara:  

1) Penjualan Melalui Toko 

Penjualan melalui toko ini sering dilakukan untuk 

penjualan secara eceran. Namun tidak berarti bahwa penjualan 

eceran itu selalu dilakukan oleh toko. Penjualan dalam partai besar 

juga dapat dilakukan oleh penjual yang memiliki toko. Dalam 

penjualan ini pembeli harus datang ketoko untuk mendapatkan 

kebutuhannya. 

2) Penjualan Diluar Toko 

Penjulan diluar toko dapat dilakukan oleh wiraniaga dari 

sebuah perusahaan, oleh para pedangang kaki lima, atau pun oleh 

para penjaja keliling yang menawarkan barangnya ke rumah-rumah 

konsumen. Jadi, transaksi jual-belinya terjadi diluar toko atau di 

rumah konsumen. 

b. Penjualan Tidak Langsung 

Penjualan itu terjadi antara penjual dan pembeli dengan 

bertemu muka. Namun dalam praktek terdapat variasi “ menjual” yang 

dilakukan oleh para penjual, yaitu tidak menggunakan individu atau 

tenaga-tenaga penjual.
46
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Adapun faktor-faktor atau masalah yang dapat mempengaruhi 

terjadinya penjualan tidak langsung adalah: 

a. Jarak antara lokasi penjual dengan pembeli cukup jauh 

b. Responsi masyarakat terhadap sebuah iklan atau katalog 

c. Biaya penggunaan wiraniaga cukup besar bagi perusahaan 

d. Biaya pemasaran langsung cukup besar bagi pembeli 

e. Terbatasnya waktu yang dimiliki oleh pembeli maupun penjual 

Karna penjualan tidak berhadapan muka secara langsung dengan 

calon pembeli atau langganan, maka transaksi jual beli itu dapat dilakukan 

melalui:  

a. Penjualan Melalui Surat/Pos 

Praktek penjualan melalui surat ini sering terjadi bila mana: 

1) Konsumen tertarik dan membeli produk seperti yang terdapat 

dalam sebuah iklan atau katalog 

2) Konsumen mengisi formulir pesanan yang diterima secara 

langsung dari penjual, atau 

3) Langganan pengirim pesan kepada penjual melalui pos 

Biasanya dalam katalog tercantum jenis produk yang 

ditawarkan beserta harga secara lengkap. Katalog ini berbentuk buku 

kecil, folder atau daftar yang dimuat dalam surat kabar. 

b. Penjualan Melalui Telepon 

Kadang-kadang pembeli mengiginkan agar barang pesanannya 

cepat sampai atau cepat diterima oleh penjual. Untuk itu dapat 
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dilakukan dengan menggunakan telepon. Baik itu jarak jauh maupun 

dalam kota, cara itu mudah dilakukan. Dalam penjualan melalui 

telepon ini, biasanya penjual lebih mengutamakan langganan atau 

pembeli yang sudah dikenalnya. 

c. Penjualan Dengan Mesin Otomatis 

Penjualan dengan mesin otomatis ini dapat dilakukan untuk 

jenis produk yang relatif kecil bentuknya dan nilai perunitnya rendah, 

seperti permen. Dengan memasukkan koin atau uang logam kedalam 

mesin, pembeli akan mendapatkan barang tersebut setelah menekan 

tombol. Dengan penjualan yang otomatis ini memandang bahwa biaya 

yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikannya masih lebih murah 

dari pada menggunakan pelayanan atau tenaga penjual
47

 

5. Faktor yang Mempengaruhi Penjualan 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan adalah 

sebagai berikut: 

a. Kondisi dan Kemampuan Penjual 

Disini 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 dengan jenis dan karakteristik barang yang 

ditawarkan, harga produk dan syarat penjualan. 
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b. Kondisi Pasar 

Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan  

adalah jenis pasar, kelompok pembeli, daya beli, frekuensi pembelian, 

keinginan dan kebutuhan. 

c. Modal  

Untuk memperkenalkan barang kepada pembelinya maka 

penjual memerlukan sarana serta usaha seperti: alat transportasi, 

tempat peragaan baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan, 

usaha promosi, dan sebagainya. Dan semua ini hanya dapat dilakukan 

oleh penjual apabila memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk 

melaksanakan maksud tersebut. 

d. Kondisi Organisasi Perusahaan 

Biasanya didalam perusahaan besar masalah penjualan 

ditangani oleh bagian penjualan yang dipegang oleh orang tertentu/ahli 

dibidang penjualan. Lain halnya perusahaan kecil, masalah penjualan 

ditangani oleh orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lain. 

e. Kemampuan menggunakan cara-cara promosi seperti : periklanan, 

peragaan, kampanye pemberian hadiah, sering  mempengaruhi 

penjualan.
48

 

f. Kemampuan memilih penyalur yang tepat 

g. Unsur penunjang, seperti kreatifitas yang harus terus di jaga 
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Kreatifitas merupakan salah satu kunci untuk mencapai 

keberhasilan suatu usaha. Perusahaan, pada umumnya mempunyai tiga 

tujuan umum dalam penjualan yaitu  : 

a. Mencapai tujuan tertentu, dengan tercapainya tujuan perusahaan 

berarti perusahaan tersebut telah mampu membuktikan bahwa kinerja 

perusahaan baik. Untuk menjaga kontinutas perusahaan, maka perlu 

adanya laba, hal tersebut dapat menunjang kelangsungan hidup 

perusahaan  

b. Mendapatkan laba tertentu. Untuk menjaga kontinutas perusahaan, 

maka perlu adanya laba, hal tersebut dapat menunjang kelangsungan 

hidup perusahaan. 

c. Menunjang pertumbuan, Kegiatan penjualan biasanya dimulai dengan 

mencari calon pembeli, mempengaruhi dengan cara menyesuaikan 

dengan kebutuhan dengan barang atau jasa yang ditawarkan, dan 

menetapkan harga yang menguntungkan baik dari segi penjualan 

maupun dari segi pembelian. Kegiatan ini diakhiri dengan membangun 

saling percaya dan pemeliharaan hubungan antara penjual dan pembeli. 

6. Konsep Penjualan 

Konsep penjualan adalah pendekatan umum yang menyertakan 

para konsemen, jika dibiarkan sendiri biasanya tidak akan membeli 

produk-produk dari organisasi tersebut. Karna itu organisasi harus 

melakukan kegiatan penjualan yang agresif dan usaha promosi yang 

gencar. 
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Istilah dari penjualan dan pemasaran sering dianggap sama. 

Sebelumnya diantara kedua konsep tersebut berbeda seperti dapat dilihat 

dibawah ini: 

a. Konsep penjualan merupakan suatu tujuan yang menitik beratkan pada 

kegiatan dari pada perusahaan dalam mencari penghasilan 

b. Dalam konsep pemasaran yang merupakan suatu tujuan adalah 

melayani keinginan konsumen dengan mendapatkan sejumlah labah 

atau keuntungan 

c. Falsafah dalam penjualan adalah memproduksi sebuah produk, dan 

kemudian meyakinkan konsumen agar bersedia membelinya 

d. Pada pendekatan konsep adalah agar pihak manajemen menentukan 

keinginan konsumen tersebut terlebih dahulu, setelah itu baru 

melakukan bagaimana cara memuaskannya 

e. Sifat konsumen penjualan dilakukan jumlah dan jenis personalia yang 

terlibat dalam pemasaran sedikit, biasanya terbatas pada kegiatan 

pemasaran dan tenaga-tenaga promosional.
49

 

Ada beberapa usaha untuk meningkatkan volume penjualan, 

diantaranya: 

a. Menjajakan produk sedemikian rupa sehingga konsumen melihatnya 

b. Menempatkan dan pengaturan yang teratur sehingga produk tersebut 

akan menarik perhatian konsumen 

c. Mengadakan analisa pasar terlebih dahulu 
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d. Menentukan calon pembeli atau konsumen yang potensial 

e. Mengadakan pameran, discount atau potongan harga 

 

E. Hubungan Promosi dengan Penjualan  

Hubungan Promosi dengan Penjualan dalam kegiatan pemasaran yang 

sangat kompleks dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, 

seperti promosi dan penjualan hendaknya promosi dikelola dengan baik untuk 

mencapai tujuan perusahaan, adapun tujuan perusahaan adalah untuk 

mendapatkan laba semaksimal mungkin. Promosi berfungsi untuk 

meningkatkan volume penjualan juga sebagai strategi untuk menjangkau 

pembeli untuk melakukan pertukaran. Sedangkan penjualan adalah 

pemindahan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan atau penjual. 

Pada umumnya perusahaan yang ingin mempercepat proses peningkatan 

volume penjualan akan melakukan berbagai macam upaya untuk 

meningkatkan hasil penjualannya. Adapun upaya yang dilakukan oleh 

perusahaan juga berbagai macam cara seperti promosi melalui iklan,personal 

selling, dan publisitas.  

Apabila penjualan dirasakan sudah  mencapai target yang diinginkan 

oleh perusahaan, maka pada umumnya perusahaan menurunkan kegiatan 

promosi atau sekedar mempertahankan saja. Meskipun demikian seringkali 

perusahaan dalam menurunkan kegiatan promosi diikuti pula oleh penurunan 

penjualan. Hal ini disebabkan oleh karena beberapa kemungkinan, misalnya 

penurunan promosi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian uji T hitung, diperoleh nilai  t hitung sebesar 2.236 >t 

tabel 2.04227 dengan taraf signifikan 0,032 < 0,05. Hal ini berarti bahwa t 

hitung> t tabel, artinya H0 di tolak Ha di terima. Artinya promosi berpengaruh 

signifikan terhadap penjualan. Dan hasil pengolahan uji F hitung diketahui 

bahwa nilai f hitung sebesar 4.998 lebih besar dari f tabel  2.53 dengan 

niali signifikan sebesar 0.032 > 0.05 maka H0 di tolak Ha di terima. Ini 

berarti bahwa promosi memilikih pengaruh yang signifikan terhadap 

penjualan. Sedangkan nilai korelasi dalam penelitian ini adalah 0,358 yang 

artinya hubungan antara promosi dan penjualan mempunyai pengaruh 

rendah 

2. Adapun tinjauan ekonomi Islam terhadap promosi yang dilakukan 

perusahaan masih berada dalam kondisi yang dibolehkan. Ada beberapa 

kegiatan yang sesuai dengan teori ekonomi Islam seperti,  jangan pernah 

mengobral sumpah, penuhi janji, rela dengan keuntungan yang sedikit. 

Namun menurut penulis promosi yang dilakukan oleh PT Bestari Buana 

Murni dalam hal kejujuran dan penipuan tidak sesuai dengan teori 

ekonomi Islam, karena masih terdapat marketing yang yang tidak jujur dan 

juga melakukan penipuan untuk mencapai target penjualan. Ketidak 

jujuran yang dilakukan oleh marketing akan merugikan konsumen 
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B. Saran 

Sebaiknya perusahaan harus meningkatkan promosi, seperti event-

event, promosi ke sekolah-sekolah, dan bisa juga melakukan bazar buku. Agar 

konsumen lebih mengenal produk yang dijual oleh perusahaan. 
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