
Jurnal Manajemen Prima Volume VIII, Nomor II, Tahun 2018
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6128

1

ISSN : 2088-6128

VOLUME VIII, NOMOR II, JULI 2018

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

Jl. Belanga No.1 Simpang Ayahanda Medan Telp. (061) 4155441, Fax. (061) 543-2820
Jl. Sekip Simpang Sikambing Medan Telp. (061) 4578890 - 4578870

www.unprimdn.ac.id



Jurnal Manajemen Prima Volume VIII, Nomor II, Tahun 2018
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6128

2

MANAJEMEN PRIMA
VOLUME VIII, NOMOR II, JULI 2018

Pembina :

Prof. dr. Djakobus Tarigan, AAI., DAAK

(Rektor Universitas Prima Indonesia)

Penanggung Jawab :

Cut Fitri Rostina, S.E., M.M

(Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia)

Ketua Penyunting :

Bayu Wulandari, SE.,M.Si

(Universitas Prima Indonesia)

Mitra Bestari :

Fauzi, SE., MM ( UISU )

Ferry Safriani, SE., M.Si ( Al-Azhar Medan )



Jurnal Manajemen Prima Volume VIII, Nomor II, Tahun 2018
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6128

3

Pengantar Redaksi

Jurnal Manajemen Prima Volume VIII Nomor II, Juli 2018 menyajikan berbagai hasil

penelitian tentang manajeman. Dalam penerbitan ini tentu banyak kekurangan disana sini

tetapi kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangatlah diharapkan untuk

menambah kesempurnaan dari Jurnal Manajeman Prima ini.

Harapan tentunya akan semakin luasnya jangkauan dari Jurnal Manajeman Prima ini

sebagai suatu wahana informasi ilmiah di bidang ekonomi khususnya dalam ilmu

manajeman. Kami sangat mengharapkan para pembaca untuk bersedia menyumbangkan

tulisannya agar media komunikasi ilmiah yang kita cintai ini senantiasa dapat eksis dan

berkesinambungan.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih untuk para penulis yang telah

menyumbangkan tulisannya pada edisi ini dan tidak lupa kepada semua pihak yang sudah

menbantu proses penerbitan Jurnal Manajeman Prima ini sehingga dapat dibaca para

pembaca sekalian.

Medan,       Juli 2018

Salam Kami,

Penyunting



Jurnal Manajemen Prima Volume VIII, Nomor II, Tahun 2018
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6128

4

VOLUME VIII, NOMOR II,  JULi 2018
FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

DAFTAR ISI

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Penggangguran, Rasio
Penduduk Miskin Serta Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Propinsi Sumatra Utara Yang Teraglomerasi Terhadap
Ketimpangan Regional Kabupaten/Kota Di Sumatra Utara
Sufika Sary 1-9

2. Pengaruh Pengawasan dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap
Produktifitas Kerja PT Nagamas Agro Mulia Medan
Nurmaidah 10-21

3. Analisis Investasi Asing Langsung Dan Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhinya Di Indonesia
Fuji Astuty 22-38

4. Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Volume Penjualan Sepede
Motor Yamaha Mio Soul Pada PT Alfa Scorpii  Sentral Yamaha Medan
Dhita Adriani Rangkuti 39-47

5. Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Kompensasi Finansial Terhadap
Kepuasan Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT Suka Fajar
Ltd. Cabang Medan)
Yovie Ernanda 48-60

6. Pengaruh Pelayanan Dan Kualitas Produk, Harga Terhadap Kepuasan
Dan Loyalitas Konsumen Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Prabayar
Pada Mahasiswa Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas
Sumatera Utara
Mas Intan Purba 61-87

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

Jl. Belanga No.1 Simpang Ayahanda Medan Telp.(061) 4155441, Fax. (061) 543-2820
Jl. Sekip Simpang Sikambing Medan, Telp. (061) 4578890 - 4578870

www.unprimdn.ac.id



Jurnal Manajemen Prima Volume VIII, Nomor II, Tahun 2018
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6128

5

Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Volume Penjualan Sepeda Motor
Yamaha Mio Soul Pada PT. Alfa Scorpii Sentral Yamaha Medan

Dhita Adriani Rangkuti SE MM
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

Email : dhitaadriani22@gmail.com

ABSTRACT

PT.Alfa Scorpii is an authorized Yamaha motorcycle dealer company. The problem to be
answered the answer in connection with the company is to know whether the influence of
personal selling (personal selling) to increase sales volume Yamaha Mio Soul at PT. Alfa
Scorpii Sentral Yamaha Medan, the influence of sales promotion (sales promotion) to
increase sales volume Yamaha Mio Soul at PT. Alfa Scorpii Sentral Yamaha Medan. And to
know the influence of personal selling (sales and sales promotion) to sales volume increase
Yamaha Mio Soul at PT. Alfa Scorpii Sentral Yamaha Medan. In connection with the above,
the study was conducted by secondary data collection method that is data obtained directly
from the company. In line with the problem and the research hypothesis, this research is
conducted by using case study method with data collection through interview, and
documentation study and with multiple linear regression analysis, F test, and t test and
classical assumption test.From the process of interviews and documentation studies obtained
data that there are several assumptions that affect the rise and fall sales volume Yamaha Mio
Soul at PT. Alfa Scorpii Sentral Yamaha Medan, and on this occasion the author discusses
two factors including promotions and prices. Companies only use promotions only at certain
times only, while for prices changed in 1 year in 2016 and sales volume been increase and
decrease. although there are variables that do not have a significant influence, then the
company must still pay attention in terms of promotion and pricing appropriate for customers
do not feel disappointed and the company can achieve sales targets.

Pendahuluan

Penjualan merupakan suatu hal
yang sangat penting bagi suatu perusahaan,
dan tujuan dari penjualan itu sendiri adalah
untuk mencapat target volume penjualan
bahkan lebih yang telah ditetapkan
perusahaan sehingga perusahaan
mendapatkan laba dan dapat menunjang
pertumbuhan perusahaan.

Karena persaingan begitu
kompetitif, perusahaan dituntut lebih aktif
dan kreatif dalam memasarkan produknya,
dan salah satu faktor yang berperan dalam
pemasaran produknya adalah dengan
melakukan promosi yang merupakan usaha

untuk menyampaikan pesan kepada publik
terutama konsumen sasaran mengenai
keberadaan produk dipasar.

Pada umumnya perusahaan akan
selalu berusaha untuk tetap berkembang
serta mampu bersaing untuk mencapai
tujuan perusahaan. Agar tujuan perusahaan
dapat tercapai diperlukan promosi yang
efektif.Buran promosi yang tepat
merupakan sesuatu yang
diyakinimanajemen akan sesuai dengan
kebutuhan target pasar dan memenuhi
tujuan organisasi secara keseluruhan. Dan
bauran promosi itu sendiri merupakan
kombinasi dari alat promosi termasuk
periklanan, hubungan masyarakat, promosi
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penjualan digunakan untuk mecapai pasar
sasaran dan memenuhi tujuan organisasi
secara keseluruhan.

Sepeda motor matic pada sekarang
ini merupakan jenis sepeda motor yang
sangat digemari konsumen pengguna
sepeda motor. Pada awalnya sepeda motor
matic diluncurkan dengan segmen khusus
perempuan, akan tetapi seiring
berkebangnya penjulan sepeda motor
matic di masyarakat , Yamaha juga
meluncurkan kategori produk baru yakni
mio sporty dan memeperluas segmen
hingga kepada pengendara laki-laki. Dan
Yamaha juga meluncurkan produk yaitu
MioSoul yang merupakan generasi penerus
dari Mio, dengan demikian ada beberapa
penambahan yang diterapkan pada Mio
Soul.Diantaranya adalah desain body yang
lebih berisi dan lebih rendah, sehingga
memungkinkan Mio Soul lebih stabil
digunakan dijalan.

Dalam kegiatan promosi
perusahaan mengharapkan produk yang di
promosikannya dapat diterima
dimasyarakat dapat menembus target
penjualan perusahaan itu sendiri. Serta
mendapatkan pelanggan dan
mempertahankannya.

PT.Alfa Scorpii adalah perusahaan
dealer resmi sepeda motor Yamaha yang
terus berusaha memperkuat posisi dari
pesaing-pesaingnya.  Pada produk Yamaha
Mio Soul, dapat dilihat total volume
penjualan di tahun 2016 perbulannya
mengalami fluktuasi, bahkan tidak
mencapai target penjualannya yakni 49
unit/bulan, pada januari penjualan
mencapai 73 unit, februari menurun
menjadi 34 unit, maret kembali meningkat
menjadi 70 unit, april mengalami sedikit
penurunan menjadi 54 unit, mei
mengalami peningkatan penjulan yang luar
biasa yakni mencapai 126 unit, di bulan
juni mengami penurunan tetapi masih
diatas target yakni berjumlah 79 unit, dan
dibulan agustus kembali mengalami
penigkatan menjadi 111 unit, di bulan

September serta oktober mengalami
penurunan menjadi 46 unitdan 52 unit,
kemudian di bulan November mengalami
penurunan yang sangat drastic yakni hanya
mencapai tingkat penjualan 13 unit saja,
dan dibulan desember hanya 49 unit saja.
Dari keterangan tersebut dapat kita ketahui
bahwa di setiap bulannya mengalami
peningkatan serta penurunan pada
penjualannya.

Kesulitan yang lain yang di dapat
perusahaan adalah, manajemen tidak
memprioritaskan kegiatan promosi pada
produk Yamaha Mio Soul, dalam
mempromosikannya, perusahaan hanya
menggunakan promosi berupa penjualan
pribadi (personal selling) dan promosi
penjualan (sales promotion) untuk
mempromosikan produknya, yang dimana
tenaga personal selling yang di tetapkan
oleh perusahaan tidak bisa mencapai target
penjualannya, hal ini dapat dilihat melalui
tenaga yang disediakan dengan target
penjualan yang tidak bisa mencapai target
penjualan. sama halnya dengan volume
penjualan, target penjualan yang
ditetapkan untuk personal selling adalah
49 unit/bulan dan tenaga penjualan
sebanyak 5 orang, hal ini dikarenakan
perusahaan hanya mengandalkan tenaga
personal selling dan sales promotion pada
penjualan produk Yamaha Mio Soul. Pada
bulan Januari penjualan hanya mencapai
26 unit, Februari 36 unit, Maret 44 unit,
April 42 unit, Mei 25 unit, Juni 32 unit,
Juli 41 unit, Agustus 45 unit, September
26 unit, Oktober 15 unit, November 20
unit, dan Desember 19 unit. Dapat kita
lihat bahwa di setiap bulannya tenaga
personal selling tidak mencapai target
penjualn mereka.

Selain itu perusahaan hanya
melakukan aktivitas sales promotion
hanya pada waktu/ bulan tertentu saja,
yakni hanya pada bulan Juni, Juli dan
Agustus untuk tahun 2016, hal ini
mengakibatkan kenaikan volume
penjualan dapat naik secara drastis hanya
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pada saat waktu/bulan tertentu saja.
Dikarenakan perusahaan menggunakan
alat sales promotion berupa potongan
harga langsung sebesar Rp.450.000/unit,
kupon serta kontes.

Berdasarkan uraian dan data yang
disajikan diatas, dapat dilihat bahwa
volume penjualan PT. Alfa Scorpii Sentral
Yamaha Medan tiap bulannya mengalami
kenaikan dan penurunan
(fluktuasi).Kenaikan dan penurunan
volume penjualan ini terjadi karena
promosi yang dilaksanakan oleh PT. Alfa
Scorpii Sentral Yamaha Medan belum
optimal atau bisa dibilang mengalami
kenaikan yang luar biasa tetapi juga
mengalam penurunan yang tidak biasa.
Oleh karena itu sebaiknya perusahaan
lebih meningkatkan media promosi yang
digunakan dan gencar dalam melakukan
promosi sehingga tingkat pertumbuhan
volume penjualan akan dapat stabil dan
mengalami peningkatan di masa yang
mendatang.

Adapun tempat penelitian ini
dilakukan di PT. Alfa Scorpii Sentral
Yamaha Medan. Perusahaan begerak
dibidang dealer sepeda motor Yamaha.

Kerangka Teori
A. Volume Penjualan

Penjualan pada hakikatnya
merupakan transaksi antara si penjual yang
menjual sejumlah barang dan pembeli
yang pembeli sejumlah barang tersebut,
barang yang dimaksud dapat berupa
produk maupun jasa.
Menurut Robet Ashton (2005, hal 8)
mengatakan bahwa penjualan adalah
proses saat seseorang membantu orang
lain mengambil keputusan pembelian, jika
anda berhasil melakukan penjualan maka
inilah titik saat semua jirih payah anda
membuahkan hasil, dan anda memperoleh
seorang pelanggan.

Menurut Freddy Rangkuti (2011,
hal. 58).Volume penjualan merupakan
jumlah total yang dihasilkan dari kegiatan

penjualan barang, semakin besar jumlah
penjualan yang dihasilkan perusahaan,
maka besar kemungkinan laba yang
dihasilakn perusahaan, oleh karena itu
volume penjualan merupakan hal penting
yang harus dievalusai untuk
memungkinkan perusahaan agar  tidak
rugi.

Menurut Eddy Herjanto (hal 108)
dalam bukunya mengatakan bahwa
“volume penjualan merupakan fungsi dari
harga barang, promosi dan harga pesaing”.

Dari definisi diatas di atas dapat
disimpulkan bahwa volume penjualan
merupakan faktor yang mempengaruhi
besarnya laba perusahaan dan juga
merupakan fungsi dari harga barang,
promosi serta harga pesaing.Dengan begitu
volume penjualan merupakan suatu alat
ukur untuk mengetahui besarnya laba yang
di dapat perusahaan dengan melihat
tingkat penjualan produknya.

B. Bauran Promosi
Promosi adalah salah satu variabel

marketing mix yang sangat penting
peranannya, sehingga merupakan suatu
kegiatan yang harus dilakukan oleh
perusahaan, dalam rangka melaksanakan
program promosi bila produknya ingin
dikenal oleh konsumen secara luas dan
sukses di pasar sasaran.

Kegiatan promosi atau sering
disebut dengan bauran promosi dapat
dilakukan dengan berbagai cara seperti :
advertising, personal selling, sales
promotion, dan publisitas.

Menurut Fandy Tjiptono (2010, hal.
222) bauran promosi adalah bentuk-bentuk
promosi yang dibedakan berdasarkan tugas-
tugas khususnya, dan tugas khusus itu
sendiri adalah personal selling, mass selling
(terdiri atas periklanan dan publisitas),
promosi penjualan, public relations, dan
direct marketing.

Promosi merupakan salah satu
komponen marketing mix yang sangat
penting untuk mendorong permintaan.
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Menurut Hendri Ma’ruf  (2005, hal
183)  “variabel-variabel bauran promosi
terdiri atas  periklanan, penjualan pribadi,
promosi penjualan dan public relation.”
Berikut adalah penjelasannya:

a. Periklanan (Advertising)
Iklan dijalankan melalui media cetaks
eperti Koran dan majalah, media elektonik
sepertitelevisi, radio, bioskop,
internet.Iklan merupakan salah satu bentuk
promosi yang paling banyak digunakan
perusahaan dalam mempromosikan
produknya, paling tidak hal ini dapat
dilihat dari besarnya anggaran belanja
iklan yang dikeluarkan setiap perusahaan
untuk merek-merek yang dihasilkannya

b. Promosi Penjualan (Sales
Promotion)

Adalah program promosi dalam rangka
mendorong terjadinya penjualan atau
untuk meningkatkan penjualan atau dalam
rangka mempertahankan minat pelanggan
untuk tetap berbelanja padanya, sales
promotion dilaksanakan dengan memilih
kombinasi dari beberapa alternative yaitu
discount, coupon, sampling, contest, bazar,
dan lain sebagainya.

c. Hubungan Masyarakat (Public
Relation)

Adalah komunikasi yang membangun citra
positif bagi perusahaan dimata
public.Public relation merpakan upaya
komunikasi menyeluruh dari suatu
perusahaan untuk mempengaruhi persepsi,
opini, keyakinan dan sikap berbagai
kelompok terhadap perusahaan tersebut.

d. Penjualan Pribadi (Personal
Selling)

Adalah upaya penjualan yang dilakukan
oleh para karyawan di perusahaan kepada
calon pembeli, seperti
salesman/saleswomen.Kegiatan personal
selling adalah salah satu unsur dalam
promotion mix.

Kerangka Konseptual
Pada umunya kegiatan promosi

bertujuan untuk memperoleh laba yang
berasal dari volume penjualan.Penjualan
Yamaha Mio Soul pada PT. Alfa Sorpii
Sentral Yamaha Medan sekarang ini
menggunakan bauran promosi berupa
personal selling, dengan tenaga penjual
khusus produk Yamaha ini berjumlah 5
orang dengan target penjualan 49
unit/bulan.Dan menggunakan sales
promotion berupa discount (potongan
harga), hadiah, dan undian.

Dengan adanya promosi berupa
personal sellingdan sales promotion dalam
mempromosikan produknya, merupakan
suatu bentuk promosi yang diharapkan
perusahaan dapat meningkatkan volume
penjualan, karena personal selling itu
sendiri yang secara langsung terjun ke
lapangan dan berbaur secara langsung
kepada masyarakat serta membangun
image perusahaan melalui cara
penyampaian mereka dalam
mempromosikan produknya secara
langsung, serta sales promotion yang
berguna untuk dapat menarik minat
masyarakat untuk membeli produknya
dengan menawarkan beberapa kebijakan
perusahaan dalam sales promotion yakni
berupa discount (potongan harga), hadiah,
dan undian.
Untuk lebih jelas dapat kita lihat
paradigma penelitian dari pengaruh
personal selling dan terhadap volume
penjualan pada gambar berikut

Hipotesis
berdasarkan perumusan masalah

maka penulis menetapkan suatu hipotesis
sebagai berikut:

Volume
Penjualan

(Y)

Personal
Selling

(X1)
Sales

Promotion(X
2)
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1. Ada pengaruh personal selling
terhadap peningkatan volume
penjualan PT. Alfa Scorpii Sentral
Yamaha Medan.

2. Ada pengaruh sales promotion
terhadap peningkatan volume
penjualan PT. Alfa Scorpii Sentral
Yamaha Medan.

3. Ada pengaruh personal sellingdan
sales promotionterhadap
peningkatan volume penjualan PT.
Alfa Scorpii Sentral Yamaha
Medan.

Metode Penelitian
Pada penelitian ini jenis/bentuk

penelitian yang digunakan adalah asosiatif
yakni penelitian yang menjelaskan
hubungan antara dua variabel atau
lebih.Adapun jenis data yang berubungan
dengan penelitian ini adalah data skunder,
yakni data yang telah dikumpulkan
sebelumnya (yang diperoleh dari
perusahaan).Pada penelitian ini teknik
pengumpumpulan data yang digunakan
adalah interview dan studi
dokumentasi.Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data kuantitatif dan menggunakan
rumus analisis regresi linear berganda.

Dimana :
Y = Volume penjualan
X1 =Personal selling
a = Konstanta regresi
b =  Drajat kemiringan
regresi

Serta menggunakan pengujian asumsi
klasik, antara lain uji normalitas,
multikolienaritas, uji heteroskedastisitas,
dan pengujian hipotesis dengan
menggunakan uji t dan uji f.

Hasil Penelitian
kegiatan promosi yang dilakukan

perusahaan khusus untuk produk Yamaha
Mio Soul Itu sendiri pada tahun 2016,

diantaranya adalah personal selling dan
sales promotion yang juga merupakan
kegiatan yang penulis teliti untuk melihat
ada tidaknya pengaruh terhadap volume
penjualan itu sendiri. Berikut adalah
deskripsi datanya:

a. Personal Selling
Pada PT. Alfa Scorpii Sentral Yamaha

Medan dalam promosinya khusunya pada
produk Yamaha Mio Soul Menggunakan
promosi yang salah satunya adalah
Personal Selling.Dengan team personal
selling khusus produk Yamaha Mio Soul
itu sendiri adalah berjumlah 5
orang.Dengan 1 orang leader team dan 4
orang anggotanya, Penjualanan di setiap
bulannya juga mengalami fluktuasi bahkan
terkadang juga tidak bisa mencapai target
penjualannya yakni 49 unit/bulan.Hal ini
dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Hasil Penjualan Personal Selling
Yamaha Mio Soul Tahun 2016 Pada

PT. Alfa Scorpii Sentral Yamaha
Medan

Sumber : Pt. Alfa Scorpii Sentral Yamaha
Medan

b. Sales Promotion

Bulan Total Penjualan
(unit)

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

26

36

44

42

25

32

41

45

26

15

20

19

43
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Selain personal selling, PT. Alfa
Scorpii Sentral Yamaha Medan dalam
promosinya khusunya pada produk
Yamaha Mio Soul juga menggunakan
promosi berupa sales promotion dengan
alat-alat sales promotion yang berupa
potongan harga langsung sebesar Rp.
450.000,-, kupon serta kontes.

Kegiatan ini hanya dilakukan pada
waktu/ bulan tertentu saja, yakni hanya
pada bulan Juni, Juli dan Agustus untuk
tahun 2016.Dikarenakan hal tersebut,
peningkatan volume penjualan hanya dapat
terjadi pada bulan-bulan tertentu saja pada
tahun 2016.

c. Volume Penjualan
Dengan memperoleh data langsung

yang di dapat dari perusahaan, maka
penulis dapat memaparkan data volume
penjualan Yamaha Mio Soul pada PT. Alfa
Scorpii Sentral Yamaha Medan di tahun
2016 adalah sebagai berikut:

Tabel volume penjualan
Bulan Volume

Penjualan
(unit)

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

73

34

70

54

126

79

77

111

46

52

13

49

Sumber : Pt. Alfa Scorpii
Sentral Yamaha Medan

Dari data-data diatas dapat
diketahui bahwa volume penjualan
mengalami fluktuasi, dengan target yang
ditetapkan yakni 49 unit / bulan maka jelas
dapat dilihat bahwa ada di beberapa bulan
volume penjualan tidak mencapai target
yang diharapkan. Dan ada di beberapa
bulan yang penjualannya meningkat sangat
drastic dibandingkan bulan-bulan
sebelumnya.

Pembahasan
1. Persamaan regresi linier berganda

Pengujian hubungan variabel bebas (X)
terhadap variabel terikat (Y) dapat dilihat
pada tabel berikut ini

Koefisien Regresi

Coefficientsa

Standardized

 Coefficients
B Std. Erorr Beta

(Constant) 2.645 1.780 1.486 .171

Personal Selling .384 .540 .236 .711 .495

Sales Promotion .033 .034 .321 .967 .359

Model t Sig.
Unstandardized Coefficients

a. Dependent Variable: Volume Penjualan
a =  2.645

b1 = 0,384

b2 = 0,033

jadi, persamaan regresi linier berganda
untuk dua predictor (personal selling dan
sales promotion adalah):

Y = 2.654 +0,384 X1 + 0,033 X2

Persamaan diatas memperlihatkan
bahwa variabel personal selling (X1) dan
variabel sales promotion (X2)  memiliki
koefisien b1 dan b2 positif, dan hal itu
berarti memiliki pengaruh yang searah
terhadap variabel volume penjualan (Y),
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dan hal ini menunjukkna variabel XI dan
X2 mempunyai pengaruh terhadap Volume
penjualan (Y).

Pengujian Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan menggunakan
analisis grafik dapat dilihat pada Gambar
berikut ini:

Dengan melihat tampilan grafik normal
plot dapat dilihat bahwa titik-titik
menyebar disekitar garis diagonal dan
mengikuti arah garis diagonal.Maka dapat
dinyatakan bahwa model regresi
memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas
Hasil Uji Multikolinieritas

Tolerance VIF
1. (Constant)
Personal Selling ,774 1,293

Sales Promotion ,774 1,293

Model
Colliniarity  Statistics

Dari data tabel diatas dapat diketahui
bahwa tidak ada variabel independen yang
memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10
yang berarti tidak ada kolerasi anatar nilai
independen. Hasil nilai VIF (Variance
Inflation Factor) juga menunjukkan hasil
yang sama, tidak ada variabel independen
yang memiliki nilai VIF >10. Jadi dapat
disimpulkan bahwa tidak ada

multikolinieritas antar variabel independen
dalam model regresi dalam penelitian ini.

c.Uji Heteroskedatisitas
Uji Heteroskedatisitas

Dari gambar diatas dapat dilihat
bahwa titik-titik menyebar secara acak
serta tersebar baik diatas maupun dibawah
angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat
disimpulkan bahwa mode regresi linier
berganda dalam penelitian ini tidak
mengandung adanya heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis
Berikut adalah Hasil Pengujian Hipotesis
Secara Serempak

Dari Tabel diatas sebesar

1.354 dengan menggunakan tingkat
kepercayaan (Confidence Interval) 95%
atau alfa 0,05 maka dari tabel distribusi F
diperoleh nilai 1.354. dengan
membandingkan nilai dengan

< , maka (1.354) <

(4.256) maka dengan demikian maka Ho
diterima, dan H1 ditolak , artinya secara
serempak personal selling (X1) dan sales
promotion (X2) tidak berpengaruh
signifikan terhadap volume penjualan
Yamaha Mio Soul (Y).

Untuk menguji pengaruh personal
selling (X1) dan sales promotion (X2)
secara parsial terhadap volume penjualan
Yamaha Mio Soul (Y) digunakan uji
statistik t (uji t).jika maka

Ho diterima dan H1 ditolak. hasil
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pengujian hipotesis secara parsial dapat
dilihat pada Tabel  berikut ini:

Standardized

 Coefficients
B Std. Erorr Beta

(Constant) 2,645 1,780 1,486 ,171

Personal Selling ,384 ,540 ,236 ,711 ,495

Sales Promotion ,033 ,034 ,321 ,967 ,359

Model t Sig.
Unstandardized

Coefficients

a. Dependent Variable: Volume

Penjualan
Dari Tabel  diperoleh dari

setiap nilai independen dari penelitian ini.
nilai dari setiap variabel independen

akan dibandingkan dengan nilai
dengan menggunakan tingkat

kepercayaan (Confidence Interval) 95%
atau alfa 0,05 maka diperoleh nilai

2.262.
Hasil pengujian hipotesis secara

parsial menunjukkan bahwa variabel
personal selling (X1) memiliki nilai

(0.711) < (2.262) maka

keputusannya adalah menolak H1 dan Ho
diterima.hal ini berarti variabel personal
selling (X1) tidak berpengaruh signifikan
terhadap volume penjualan (Y).

Hasil pengujian hipotesis
secara parsial menunjukkan bahwa
variabel sales promotion (X2)
memiliki nilai (0.967)

< (2.262) maka keputusannya
adalah menolak H1 dan Ho
diterima.hal ini berarti variabel sales
promotion (X2) tidak berpengaruh

signifikan terhadap volume penjualan
(Y).

Kesimpulan
1.Secara parsial personal selling tidak
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap peningkatan volume
penjualan Yamaha Mio Soul pada PT.
Alfa Scorpii Sentral Yamaha Medan.

2.Secara parsial sales promotion tidak
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap peningkatan volume
penjualan Yamaha Mio Soul pada PT.
Alfa Scorpii Sentral Yamaha Medan.

3.Dan secara serempak juga personal
selling dan salaes promotion tidak
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap peningkatan volume
penjualan Yamaha Mio Soul pada PT.
Alfa Scorpii Sentral Yamaha Medan.
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