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terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi

akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai

dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, November 2016

Yang membuat pernyataan,

(Imam Jaelani)



4

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan terhadap distributor resmi kendaraan Mitsubishi yaitu PT

Krama Yudha Tiga Berlian Motors dengan data dalam kurun waktu tahun 2011-2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya promosi dan harga jual

terhadap volume penjualan dan dampaknya kepada pangsa pasar.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa biaya promosi tidak berpengaruh

signifikan positif terhadap volume penjualan. Kemudian harga jual tidak berpengaruh

signifikan negatif terhadap volume penjualan. Lalu, volume penjualan tidak berpengaruh

signifikan positif terhadap pangsa pasar.

Pengaruh biaya promosi menunjukan kemampuan perusahaan mengeluarkan biaya

promosi untuk meningkatkan angka penjualan, pengaruh harga jual menunjukan

kemampuan perusahaan menentukan harga jual terhadap produk dan sebagai bentuk

indikator daya saing terhadap perusahaan kompetitor produk sejenis, pengaruh volume

penjualan menunjukan kemampuan perusahaan dalam pencapaian angka penjualan

perusahaan untuk meraih persentase pangsa pasar yang lebih besar dibandingkan

dengan perusahaan kompetitor produk sejenis.

Kata kunci : Biaya Promosi, Harga Jual, Volume Penjualan,Pangsa Pasar.
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