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BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran umum objek penelitian1

a. Sejarah singkat

PT.Teletama Artha Mandiri adalah perusahaan yang bergerak

pada bidang pendistribusian handphone di Indonesia. PT. Teletama Artha

Mandiri berdiri di Indonesia sejak tahun 2004, PT. Teletama Artha

Mandiri sendiri memiliki perusahaan induk di Jakarta yang beralamat di

Jl. KH. Hasyim Ashari, Jakarta tepatnya pada Ruko Roxy Mas Block C4

No.6-7.

PT. Teletama Artha Mandiri telah tumbuh dengan

mendistribusikan produk Sony Ericsson kemudian diikuti produk

Samsung dan BlackBerry. PT. Teletama Artha Mandiri sendiri sudah

memiliki 24 cabang yang tersebar di penjuru nusantara, dan sudah banyak

jaringan penjualan, khususnya terkonsentrasi pada pulau Jawa, Sumatra

dan Kalimantan.

PT. Teletama Artha Mandiri telah menaungi 2.093 Reseler dan

retail dengan lebih dari 20 produk yang ditawarkan oleh perusahaan. PT.

1 Sumber, PT. Teletama Artha Mandiri Cabang Lampung, 2016
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Teletama Artha Mandiri bahkan sudah memproduksi produk buatan

sendiri yaitu produk handphone VENERA.

Pada saat ini PT. Teletama Artha Mandiri (TAM) sudah

bekerja sama dengan mendistribusikan banyak brand ternama, mulai dari

Samsung, Asus, Lenovo, Xiaomi dan lain sebagainnya sehingga membuat

TAM menjadi salah satu distributor yang terkonsentrasi pada penjualan

elektronik khususnya alat telekomunikasi cellular. TAM melakukan

berbagai macam penjualan kepada mitra usahanya dengan memberikan

pilihan paket penjualan yang membuat mitra usahannya menjadi lebih

sering membeli produk dari TAM.
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c. Visi dan Misi PT. Teletama Artha Mandiri

1) Visi

Untuk membangun Distribusi dan Retail bisnis yang berprinsip pada

suatu platform untuk oprator, principal, dan berakhir pada konsumen

untuk interaksi dan transaksi.

2) Misi

Secara konsisten mendistribusikan beragam produk dengan mutu yang

baik serta melakukan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kualitas

hidup konsumen.

2. Gambaran Umum Responden

Pada bagian ini diuraikan dan dijelaskan mengenai hasil dari

penelitian yang telah dilakukan dan diolah untuk mengetahui pengaruh dan

hubungan promosi terhadap volume penjualan di PT. Teletama Artha

Mandiri cabang Lampung. Penulis menyebar kuisioner sebanyak 23

kuisioner, dimana responden merupakan karyawan PT. Teletama Artha

Mandiri cabang Lampung. Profil yang dinyatakan dalam kuisioner adalah

jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pendapatan setiap bulan. Berikut ini

adalah data yang penulis peroleh mengenai profil responden, yaitu:
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a. Berdasarkan jenis kelamin

Table 1.3
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber data primer yang telah diolah. 2016

Berdasarkan table 1.3 diketahui dari 23 responden PT.

Teletama Artha Mandiri, terlihat bahwa responden lebih didominasi oleh

karyawan laki-laki, yaitu sebanyak 19 responden atau dengan persentase

82,60%, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan

sebanyak 4 orang atau dengan persentase sebanyak 17,40%.

b. Berdasarkan Umur

Tabel 1.4
Klasifikasi Responden berdasarkan umur

Umur Responden
No. Usia Jumlah Persentase (%)
1 20-25 tahun 16 69,56%
2 >25 tahun 7 30,44%

Total 23 100%
Sumber: data primer yang telah diolah. 2016

Berdasarkan table 1.4, diketahui dari 23 responden terlihat

responden didominasi karyawan yang berusia 20-25 tahun yaitu sebanyak

16 orang atau dalam persentase 69,56%, dan 7 responden lainnya berusia

> 25 tahun atau dalam persentase sebanyak 30,44%.

NO Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)
1 Perempuan 4 17,40%
2 Laki-laki 19 82,60%

Total 23 100%
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c. Berdasarkan Pendidikan
Table 1.5

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah Persentase (%)
1 SMA/ MA 15 65,21%
2 D3/D4 8 34,79%
3 S1 0 0%
4 S2 0 0%
5 S3 0 0%

Total 18 100%
Sumber: Data primer yang telah diolah, 2016

Berdasarkan table 1.5, dapat dilihat dari 23 responden,

mayoritas karyawan yang menjadi responden pendidikan akhirnya adalah

SMA/MA, yaitu sebanyak 15 orang atau dalam persentase sebesar

65,21%, pendidikan terakhir terbanyak selanjutnya adalah D3/D4 yaitu

sebanyak 8 orang atau dalam persentase sebesar 34,79%, dan tidak ada

karyawan yang berpendidikan akhir S1,S2, maupun S3.

d. Berdasarkan pendapatan
Table 1.6

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan Responden
No. Pendapatan jumlah Persentase (%)
1 <2 juta 7 30,43%
2 2 juta-3 juta 14 60,86%
3 >3 juta 2 8,71%

Total 23 100%
Sumber: Data primer yang telah diolah, 2016

` Berdasarkan table 1.6, diketahui dari 23 responden terlihat

bahwa maoritas pendapatan karyawan adalah sebear Rp.2.000.000-
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Rp.3.000.000 yakni sebanyak 14 responden bila dalam persentase sebesar

60,86%, 7 responden mempunyai pendapatan kurang dari Rp.2.000.000

atau dalam persentase sebesar 30,43%, dan responden yang memiliki

pendapatan lebih dari Rp.3.000.000. sangat sedikit, yakni hanya 2 orang

atau dalam persentase sebesar 8,71%. Dapat dilihat dari table diatas

bahwa rata-rata pendapatan karyawan PT.Teletama Artha Mandiri cabang

Lampung yakni sebesar Rp.2.000.000 perbulan.

3. Gambaran Distribusi Jawaban Responden

Dari hasil penyebaran anket kuisioner yang dilakukan pada tanggal 19

juli 2016 – 21 juli 2016 di PT.Teletama Artha Mandiri cabang Lampung

menunjukan bahwa variable promosi memberikan kontribusi terhadap volum

penjualan di perusahaan PT. Teletama Artha Mandiri cabang lampung. Hal

ini terbukti dari beberapa pernyataan yang diajukan oleh peneliti.

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang telah

diperoleh melalui angket yang dilakukan di PT.Teletama Artha Mandiri

cabang Lampung yang berupa jawaban-jawaban atas beberapa variable yaitu

promosi dan volume penjualan.

Dalam angket, responden diberikan pertanyaan mengenai pengetahuan

mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan alternative

jawaban dengan kategori: Selalu (S), Sering (SE), Terkadang (T), Jarang (J),

dan Tidak Pernah (TP). Pertanyaan- pertanyaan ini merupakan

tanggapan/sikap responden terhadap hal-hal yang ada dalam pertanyaan
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berdasarkan apa yang mereka ketahui atau alami serta yang mendapat

mendorong mereka meningkatrkan volume penjualan melalui promosi.

a. Tanggapan Responder Terhadap Variabel Promosi

Distribusi jawaban responden berdasarkan variable promosi dapat dilihat

pada table 1.7 berikut ini.

Tabel 1.7
Analisis Tanggapan Responden Terhadap Promosi

No. Pertanyaan Jawaban Total
SE (5) S (4) T (3) J (2) TP (1)

F % F % F % F % F % F %
1 X.1 18 78,26 5 21,74 0 0 0 0 0 0 23 100
2 X.2 13 56,52 10 43,48 0 0 0 0 0 0 23 100
3 X.3 13 56,52 10 43,48 0 0 0 0 0 0 23 100
4 X.4 1 4,35 15 65,22 7 30,43 0 0 0 0 23 100
5 X.5 0 0 13 56,52 10 43,48 0 0 0 0 23 100
6 X.6 13 56,52 10 43,48 0 0 0 0 0 0 23 100
7 X.7 18 78,26 5 21,74 0 0 0 0 0 0 23 100
8 X.8 2 8,70 14 60,87 7 30,43 0 0 0 0 23 100
9 X.9 3 13,04 16 69,57 4 17,39 0 0 0 0 23 100

10 X.10 13 56,52 10 43,48 0 0 0 0 0 0 23 100
11 X.11 0 0 20 86,96 3 13,04 0 0 0 0 23 100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2016

Berdasarkan table 1.7 diatas, Nampak bahwa jawaban

responden dominan pada pertanyaan 11 sebesar 86,96% yaitu perusahaan

menerapkan efektifitas biaya promosi. Ini menunjukan bahwa

PT.Teletama Artha Mandiri melakukan efektifitas biaya promosi pada

setiap promosi yang dilakukan.
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b. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Volume Penjualan

Tabel 1.8
Analisis Tanggapan Responden Terhadap Volume Penjualan

No. Pertanyaa
n

Jawaban Total
SE (5) S (4) T (3) J (2) TP (1)
F % F % F % F % F % F %

1 Y.1 0 0 18 78,26 5 21,74 0 0 0 0 23 100
2 Y.2 15 65,22 8 34,78 0 0 0 0 0 0 23 100
3 Y.3 16 69,57 7 30,43 0 0 0 0 0 0 23 100
4 Y.4 12 52,17 11 47,83 0 0 0 0 0 0 23 100
5 Y.5 9 39,13 14 60,87 0 0 0 0 0 0 23 100
6 Y.6 11 47,83 12 52,17 0 0 0 0 0 0 23 100
7 Y.7 11 47,83 12 52,17 0 0 0 0 0 0 23 100
8 Y.8 20 86,96 3 13,04 0 0 0 0 0 0 23 100
9 Y.9 18 78,26 5 21,74 0 0 0 0 0 0 23 100
10 Y.10 7 30,43 16 69,57 0 0 0 0 0 0 23 100

Berdasarkan table 1.8 diatas, Nampak bahwa jawaban

responden dominan pada pertanyaan 8 sebesar 86,96% yaitu perusahaan

menetapkan pembelian kuantitas minimum terhadap konsumen diluar

Bandar Lampung. Ini menunjukan bahwa PT.Teletama Artha Mandiri

selalu memberikan pembelian minimum kepada konsumen yang

memesan diluar Bandar Lampung.

B. Hasil Analiis Data

Penulis menggunakan uji validitas dan reabilitas, analisis regresi linier,

uji T, dan uji determinasi untuk menguji hipotesis yang di ajukan peneliti.

Jawaban dihitung berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan dimana

terdiri dari 11 pernyataan promosi dan 10 pernyataan volume penjualan.
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1. Uji Validitas

Adapun hasil uji validitas menggunakan bantuan aplikasi SPSS 21

diperoleh hasil terhadap masing-masing pernyataan yang digunakan untuk

mengukur variable promosi dan volume penjualan.

a. Uji validitas variable promosi

Instrument dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang hendak di

ukur dari variable yang diteliti. Teknik yang digunakan untuk uji validitas

ini adalah “product moment person” dengan tingkat kepercayaan 95%

(α=0,05) dilakukan dengan mengkorelasi skor masing-masing item

dengan skor totalnya. Kemudian nilai korelasi (rhitung) yang telah

diperoleh diandingkan dengan nilai korelasi pada table (rtabel). Jika nilai

rhitung rhitung lebih besar dibanding rtabel artinya nilai korelasi yang

menunjukan bahwa alat ukur tersebut valid, begitu juga sebaliknya. Nilai

rtabel untuk signifikasi 5% atau 0,05 dengan jumlah sampel atau n=23

adalah sebesar 0,413.

Tabel 1.9
Hasil Uji Validitas Variabel Promosi

No Item
pernyataan

Koefiensi
korelasi

Rtabel n=23;
df=5%

Keterangan

1 X1 0,423 0,413 Valid
2 X2 0,435 0,413 Valid
3 X3 0,435 0,413 Valid
4 X4 0,541 0,413 Valid
5 X5 0,522 0,413 Valid
6 X6 0,469 0,413 Valid
7 X7 0,504 0,413 Valid



80

8 X8 0,553 0,413 Valid
9 X9 0,566 0,413 Valid

10 X10 0,435 0,413 Valid
11 X11 0,499 0,413 Valid
Sumber: Data Primer Yang diolah 2016

Berdasarkan table 1.9 diatas, dari hasil pengolahan data uji

validitas variable promosi diperoleh hasil rhitung > rtabel, dan nilai

signifikasinya yang bernilai dibawah 0,05. Dengan demikian masing-

masing butir pertannyaan dalam angket untuk variable X dinyatakan

valid.

b. Uji validitas variable volume penjualan

Tabel 1.10
Hasil Uji Validitas Variabel Volume Penjualan

NO Item
Pernyataan

Koefisiensi
Korelasi

Rtabel n=23;
df=5%

Keterangan

1 Y1 0,629 0.413 Valid
2 Y2 0,634 0.413 Valid
3 Y3 0,533 0.413 Valid
4 Y4 0,416 0.413 Valid
5 Y5 0,425 0.413 Valid
6 Y6 0,416 0.413 Valid
7 Y7 0,454 0.413 Valid
8 Y8 0,561 0.413 Valid
9 Y9 0,503 0.413 Valid

10 Y10 0,451 0.413 Valid
Sumber: Data primer yang diolah 2016

Berdasarkan table 1.10 diatas, dari hasil pengolahan data uji

validitas variable promosi diperoleh hasil rhitung > rtabel, dan nilai

signifikasinya yang bernilai dibawah 0,05. Dengan demikian masing-
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masing butir pertannyaan dalam angket untuk variable Y dinyatakan

valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah butir-butir

pernyataan dalam angket penelitian konsisten atau tidak. Suatu variable

dinyatakan reliable apabila memiliki Croanbach Alpha lebih besar dari

rtabel.

Dalam hal ini uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan

teknik alpha cronbach. Adapun perhitungan tingkat alpha dilakukan dengan

menggunakan program aplikasi SPSS 21. Adapun hasil uji reliabilitas yang

dilakukan terhadap instrument penelitian ini dapat dijelaskan pada table 1.11

berikut:

Tabel 1.11
Hasil Uji Reliabilitas

No Variabel Alfa Cronbach’s Keterangan
1 Promosi 0,686 Reliable
2 Volume Penjualan 0,672 Reliable

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2016

Dari hasil pengujian diatas didapatkan perhitungan koefisien

Croanbach Alpha kedua variable diatas sebesar > 0,60 dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan baik dari variable

independen maupun dependen adalah reliable.
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3. Analisis Regresi Linier

Dengan regresi dapat diketahui terdapat atau tidaknya pengaruh

antara promosi terhadap volume penjualan

Tabel 1.12

Hasil Analisis Regresi

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2016

Persamaan regresi yang didapatkan dari hasil perhitungan adalah

sebagai berikut: Y= 4,084+0,445X

Dimana:

Y = Variabel Volume Penjualam

X = Variabel Promosi

Dari persamaan regresi dapat diartikan dan diambil kesimpulan sebagai

berikut :

a. Konstanta sbesar 4,084 menyatakan bahwa jika variable independen

nilainya 0, maka keputusan faktor yang mempengaruhi volume penjualan

sebesar 4,084.

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig. Collinearity Statistics

B Std.
Error

Beta Tolerance VIF

1
(Constant) 4.084 1.689 5.238 .000
Promosi .445 .172 .545 4.428 .019 .351 2.849
a. Dependent Variable: Volume_Penjualan
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b. Koefisien regresi X (variable promosi) sebesar (4,45) menyatakan bahwa

variable promosi mempunyai pengaruh positif terhadap volume

penjualan. Hal ini mungkin karna promosi yang dilakukan oleh PT.

Teletama Artha Mandiri cukup menarik perhatian dan minat konsumen.

C. Pengujian Hipotesis

Pembuktian koefisien regresi dimaksudkan untuk menguji

signifikasi pengaruh variable independen (X) yaitu promosi secara individual

(uji t) terhadap variable dependen, yaitu volume penjualan. Dengan demikian,

maka akan dapat diketahui bersama apakah variable independen tersebut benar-

benar berpengaruh atau tidak pada penelitian ini.

1. Uji t

Uji t adalah suatu sarana pengujian untuk mengetahui berpengaruh

atau tidaknya variable independen terhadap variable dependen. Untuk

melakukan uji t, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H0 : Variabel promosi tidak berpengaruh terhadap volume

penjualan.

H1 : Variable promosi berpengaruh terhadap volume penjualan.

Apabila thitung lebih besar dari ttabel maka H0 ditolak dan H1

diterima, yang berarti ada pengaruh antara variable independen dengan

variable dependen. Berikut hasil olahan data yang dapat diperoleh

dilapangan dengan uji dua sisi.
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Rumus untuk mencari ttabel adalah: (α/2 ; n-k-1)

Dimana:

α = Tingkat kepercayaan

n = Jumlah responden

k = Jumlah variable bebas

Jadi ttabel = 0,05/2 ; 23-1-1

= 0,025 ; 21

ttabel = angka 0,025 ; 21

Kemudian dicari pada distribusi nilai ttabel maka akan ditemukan nilai sebesar

2,080

Tabel 1.13
Uji t

Dari hasil perhitungan didapatkan thitung sebesar (4,425) > 2,080

dengan nilai signifikasi sebesar 0,19 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa

H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya variabel promosi (X) memiliki

pengaruh secara positif tetapi tidak secara signifikan terhadap volume

penjualan.

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig. Collinearity Statistics

B Std.
Error

Beta Tolerance VIF

1
(Constant) 4.084 1.689 5.238 .000
Promosi .445 .172 .545 4.428 .019 .351 2.849
a. Dependent Variable: Volume_Penjualan
Sumber: Data primer yang telah diolah, 2016
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2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur

seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variable

dependen.

Tabel 1.14
Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 .751a .456 .445 2.407 2.008

a. Predictors: (Constant), Promosi

b. Dependent Variable: Volume_Penjualan

Dari table diatas diketahui bahwa besar koefisien determinasi atau

kemampuan faktor promosi (X) dalam menjelaskan atau memprediksi variable

volume penjualan (Y) sebesar 0,456 atau 45,6%. Hal ini berarti variable

independen sudah cukup baik memberikan informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variable dependennya. Dan sisannya (100% - 45,6% =

64,4%) dijelaskan atau diprediksikan oleh faktor lain diluar faktor dan model

lain diluar model tersebut.
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D. Analisa

1. Analisa pengaruh promosi terhadap volume penjualan

Hipotesis yang dilakukan yaitu variable promosi berpengaruh terhadap

volume penjualan, tidak diterima atau ditolak. Hal tersebut dapat dilihat dari

thitung yang lebih kecil dari ttabel, yaitu didapat sebesar (4,425) > 2,080 dengan

nilai signifikasi 0,19 < 0,05. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya

pengaruh secara positif tetapi tidak secara signifikan antara variable

independen terhadap variable dependen. Ini berarti variable bebas yaitu

variable promosi berpengaruh positif tetapi tidak secara signifikan terhadap

variable terikat volume penjualan. Ini dapat dilihat berdasarkan hasil

jawaban responden yang dominan menjawab dengan adanya undian

berhadiah, souvenir dan tambahan anggota sales promosi sangat

mempengaruhi volume penjualan, karna dengan adanya undian berhadiah,

souvenir dan sales promosi maka hal itu akan dapat mendatangkan

konsumen yg lebih banyak, dikarnakan dengan adanya sales promosi yg

lebih banyak maka cakupan konsumen  akan menjadi lebih banyak atau lebih

luas dibanding dengan tidak menambah anggota sales promosi. Dan dengan

adanya undian berhadiah dan souvenir akan dapat merangsang minat

konsumen  untuk membeli produk yang ditawarkan kepada konsumen.

Promosi adalah merupakan kegiatan yang ditunjukan untuk

mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk
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yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian menjadi

senang lalu membeli produk tersebut.

Menurut Indriyo Gitosudarmo, Promo adalah kegiatan yang

ditunjukan untuk memengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal

akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian

mereka menjadi senang dan membeli produk mereka.

Sista Ningrum mengungkapkan arti promosi adalah suatu

upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual

maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian

terhadap produk yang ditawarkan saat ini atau masa yang akan dating.

Konsumen actual adalah konsumen yang langsung membeli produk yang

ditawarkan pada saat atau sesaat promosi produk tersebut dilancarkan

perusahaan. Dan konsumen potensial adalah konsumen yang berminat

melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan dimasa

yang akan datang.

Menurut Tjiptono, promosi pada hakikatnya adalah suatu

komonikasi pemasaran, artinya aktifitas pemasaran yang berusaha

menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan loyalitas pada produk yang

ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Promosi penjualan adalah kegiatan-kegiatan promosi yang

bersifat khusus, biasanya berjangka pendek, yang dilakukan di berbagai
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tempat atau titik-titik penjualan (point of sale), atau titik pembelian (point of

purchase).

Dari teori diatas dapat dilihat bahwa promosi yang di lakukan

oleh PT. Teletama Artha Mandiri cabang lampung telah sesuai dengan teori,

karna teletama melakukan promosi secara langsung kepada konsumen

dengan melakukan penjelasan tentang produk yang di tawarkan dan

keuntungan yang di dapat bila membeli produk mereka. Hal ini berguna

untuk merangsang minat konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan

oleh perusahaan dan juga berguna untuk menambah pangsa pasar agar

menjadi lebih luas.

Ada lima jenis kegiatan promosi yaitu periklanan

(advertesing), penjualan tatap muka ( personal selling), publisitas

(publicity), promosi penjualan (sales promotion), pemasaran langsung

(direct marketing). Perusahaan PT. Teletama Artha mandiri menjalankan

semua bentuk kegiatan promosi tersebut kecuali periklanan, itu karna

perusahaan merupakan distributor yang hanya memasarkan dan menjual

barang kepada konsumen. Untuk produknya sendiri sudah diperiklankan

oleh masing-masing bran, jadi perusahaan merasa tidak perlu

mempromosikan produk-produk tersebut secara iklan.

Hasil penelitian bahwa pada produk yang di promosikan dan dijual di

PT. Teletama Artha Mandiri cabang Lampung adalah alat elektronik yang

merupakan jenis barang tersier atau bukan merupakan barang pokok, tetapi
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dengan perkembangan zaman yang ada pada masa sekarang, handphone

menjadi barang yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari, mulai sebagai alat komunikasi maupun untuk memenuhi gaya hidup

seseorang.

Siklus hidup produk (product live cycle) adalah suatu

gambaran riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai ditarik dari

pasar. Siklus hidup produk sendiri dibagi menjadi 4 tahap:

a) Tahap perkenalan

Pada tahap ini, barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang

besar walaupun volume penjualannya belum tinggi. Barang yang dijual

umumnya barang baru karna masih berada tahap permulaan. Biasanya

promosi yang dilakukan harus agresif dan menitik beratkan pada merek

penjual.

b) Tahap pertumbuhan

Dalam tahap ini penjualan dan laba akan meningkat cepat,

karna permintaan sudah sangat meningkat dan masyarakat sudah

mengenal barang bersangkutan, maka usaha promosi oleh perusahaan

tidak seagresif tahap sebelumnya.

c) Tahap kedewasaan

Pada tahap inikita dapat melihat bahwa penjualan masih

meningkat, tetapi pada tahap ini persaingan harga sangat tajam sehingga

perusahaan perlu memperkenalkan produknya dengan model yang baru.
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Pada tahap ini periklanan biasanya mulai akan ditingkatkan untuk

menghadapi pesaing.

d) Tahap kemunduran

Pada tahap ini perusahaan harus memasarkan produk baru

untuk menggantikan produk lama, karna produk yang lama sudah

mengalami kerusakan maupun keusangan. Walaupun pesaing sudah

mengurang tetapi pengawasan biasanya menjadi sangat penting karna

permintaan sudah jauh menurun.

Pada produk handphone sendiri memiliki siklus hidup produk

(product live cycle) yang cepat, hal ini dibuktikan dari minat konsumen

yang tinggi terhadap produk handphone dengan type terbaru dan

spesifikasi yang lebih canggih, hal ini membuat perusahaan PT.Teletama

Artha Mandiri cabang Lampung harus selalu melakukan promosi

terhadap produknya untuk meningkatkan volume penjualan.

2. Etika Bisnis Islam Mengenai Promosi yang Dilakukan PT. Teletama Artha

Mandiri cabang Lampung

Bahasa adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan dari

komunikator kepada pendengar. Dunia bisnis juga demikian terlebih dalam

sarana pemasaran yang terwujud dalam iklan. Komunikator adalah perusahaan,

sedangkan pendengar adalah konsumen. Bahasa dalam ikalan menjadi cermin

suatu produk atau bias dikatakan bahasa iklan dapat mewakili citra suatu

perusahaan.
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Dalam etika bisnis Islam memiliki beberapa prinsip yaitu:

a) Jujur dalam trakaran

Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan, seorang

pedagang harus mampu berbuat jujur dan adil, baik terhadap dirinya maupun

orang lain. Kejujuran itu harus direalisasikan antara lain dalam peraktik

penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi

(penjual) maupun orang lain (Pembeli). Dengan sikap jujur itu, kepercayaan

pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya.

Pada perusahaan PT. Teletama Artha Mandiri cabang Lampung sudah

melakukan promosin dengan jujur, ini dapat dilihat pada saat sales

menerangkan produk perusahaan yang ditawarkan, sales menerangkan

produk dengan jujur sesuai dengan tipe hand phone dan juga spesifikasi yang

memang terdapat pada produk tersebut.

b) Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan

dalam hal mutu, yang berarti adalah tanggung jawab yang seimbang antara

memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik

berupa hukum maupun etika atau adat. Menyembunyikan mutu sama halnya

dengan berbuat curang atau berbohong.

Prusahaan sudah melakukan salah satu indikator ini pula, ini dapat dilihat

dari produk atau barang yang dijual dijamin oleh perusahaan selama satu

tahun, bila barang yang dibeli oleh konsumen ditemukan kecacatan, makan
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perusahaan akan bertanggung jawab dan mengganti dengan barang yang

baru.

c) Dilarang menggunakan sumpah

Sering kali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama

dikalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral

sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk

meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas

dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinnya.

Pada perusahaan, hal ini juga sudah diterapkan dengan dua indikator

diatas, dimana sales melakukan promosi sesuai dengan produk yang

ditawarkan dan perusahaan menanggung bila ada kecacatan yang terjadi

selama satu tahun.

d) Longgar dan bermurah hati

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli, dalam hal

ini seseorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada

setiap pembeli. Dengan sikap ini seseorang penjual akan mendapat

berkahdalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Kunci  sukses

adalah satu yaitu pelayanan kepada orang lain, bahkan sebuah senyum dari

seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap

ramah yang menyejukan hati sehingga pembeli akan merasa senang. Dan

bahkan bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan

setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari
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sebaliknya bila penjual kurang ramah, apalagi kasar dalam melayani pembeli

, justru mereka akan melarikan diri dalam arti tidak mau kembali lagi.

Hal ini dapat dilihat dari bagai mana perusahaan melakukan promosi

dengan memberikan beberapa bonus produk, hadiah maupun soufenir

kepada konsumennya.

e) Membangun hubungan baik

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun inklud

antar sesame peaku bisnis. Islam menghendaki dominasi pelaku yang satu

diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoly maupun bentuk-

bentuk lain yang mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan.

Dalam kaitan dengan hubungan pribadi antar pelaku bisnis ini.

Hal ini dapat dilihat pada perusahaan dari segi promosinya, promosi

yang dilakukan oleh perusahaan bukan semata-mata hanya untuk

meningkatkan volume penjualan saja, tapi juga untuk membuat hubungan yg

baik dan berkesinambungan terhadap konsumennya terutama konsumen

ritail.

f) Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bias mengandung penipuan. Untuk itu

menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam

agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin

memperoleh keuntungan, namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam
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arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepasia

sebagai konsumen tetap maupun bebas (insindetil).

Perusahaan menetapkan sesuai dengan harga pasaran, ini dapat

dilihat dari daftar harga yang disampaikan saat promosi, baik langsung

melalui sales, maupun yang ada di brosur yang diberikan kepada calon

konsumen.

Dalam hal ini perusahaan harus selalu menyampaikan iklan dan

promosi secara langsung kepada konsumennya dalam bahasa yang menarik,

menjual dengan jujur, tanpa menjual barang dengan kualitas yang buruk atau

tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh sales, juga harga yang dijual sesuai

dengan yang ada di promosi yang di tetapkan perusahaan.

Allah SWT telah berfirman:

                           

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.”

Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan, seorang

pedagang harus mampu berbuat jujur dan adil, baik terhadap dirinya maupun

orang lain. Kejujuran itu harus direalisasikan antara lain dalam peraktik

penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi
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(penjual) maupun orang lain (Pembeli). Dengan sikap jujur itu, kepercayaan

pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwasannya adanya

promosi yang dilakukan oleh PT. Teletama Artha Mandiri dalam

meningkatkan volume penjualan sudah sesuai dengan etika bisnis Islam,

karna dalam setiap promosinya dilakukan dengan jujur tanpa mengurangi

mutu barang yang dijual.

Perusahaan juga sudah menetapkan harga yang transparan tanpa ada

biaya-biaya tambahan lainnya yang merugikan konsumen. Perusahaan juga

membangun hubungan baik kepada setiap konsumennya, karna perusahaan

memberikan bonus ataupun hadiah dalam setiap pembelian yang dilakukan.

Oleh karna itu, diharapkan dalam meningkatkan volume penjualan

harus diniatkan untuk ibadah. Perusahaan harus meminimalisi kegiatan yang

mengacu pata penyalahan etika dalam promosi, seperti berkata jujur, harga

yg transparan atau jelas dan memberikan barang yg baik mutunya dan bukan

hanya mencari keuntungan semata.


