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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan

dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil dari uji validitas, uji reliabilitas, teknis analisis regresi

sederhana dan hasil uji t, variable independen promosi (X) berpengaruh

terhadap variable dependen volume penjualan (Y). Hal ini dibuktikan

beerdasarkan pengujian tersebut yang memperoleh hasil untuk ttabel

sebesar 2,080. Sedangkan untuk thitung pada variable promosi sebesar

4,425. Berdasarkan hasil tersebut maka thitung pada variable promosi lebih

besar dari ttabel 2,080, dan berdasarkan tingkat signifikansi 0,19 > (0,05)

dapat diketahui bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa promosi yang dilakukan oleh PT. Teletama Artha

Mandiri berpengaruh positif terhadap volume penjualan tetapi tidak secara

signifikan.

2. Perilaku perusahaan ketika sedang promosi sudah sesuai dengan etika

bisnis dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari promosi yang dilakukan oleh

PT. Teletama Artha Mandiri cabang lampung, dalam promosi perusahaan

telah memenuhi semua indikator tentang etika bisnis Islam seperti jujur

dalam takaran, memberikan mutu yang baik, tidak bersumpah dengan
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nama Allah untuk membuat konsumen membeli produk, menjaga

hubungan baik terhadap konsumen, dan harga yang transparan.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi penulis yang akan dating, penulis menyarankan untuk

mengembangkan penelitian variable bebas lainnya yang akan diteliti

dalam melihat pengaruhnya terhadap volume penjualan dan dapat

memperluas daerah yang diteliti sehingga memperoleh hasil yang optimal.

Melakukan penelitain dengan populasi dan sampel yang lebih besar,

sehingga akan lebih menambah konsitensi hasil penelitian ini.

Mengkonfirmasi ulang instrument-instrumen yang didesain dalam study

ini, hubungan antar variable. Dengan demikian studi mendatang

diharapkan dapat dikembangkan dan diuji lagi pada konteks yang berbeda.

2. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan khususnya PT. Teletama Artha Mandiri agar

menambah anggota sales dalam bidang promosinya dan memberikan

souvenir atau hadiah yang lebih menarik kepada konsumennya agar

merangsang minat konsumen agar mau membeli produk perusahaan. Dan

dalam melakukan promosi harus memperhatikan keadan pasar.


