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PEMILIHAN DAN BENTUK FUNGSI EMPIRIK:  

STUDI KASUS PENENTU KINERJA PERUSAHAAN 

DITINJAU DARI ASPEK PEMASARAN DAN OPERASI 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Kinerja perusahaan yang baik adalah sangat penting untuk kelangsungan 

hidup perusahaan itu sendiri. Kelangsungan hidup perusahaan sangatlah 

penting bagi seluruh stakeholders yang ada. Banyak hal bisa dipertimbangkan 

sebagai faktor-faktor dalam menentukan kelangsungan hidup perusahaan. 

Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Faktor-

faktor tersebut ada yang bisa dikontrol maupun tidak oleh perusahaan.  

 Faktor-faktor dalam perusahaan yang bisa dikontrol antara lain 

bagaimana masing-masing level fungsional bekerja dengan baik seperti 

pemasaran, produksi dan operasi, keuangan, serta sumber daya manusia 

melakukan koordinasi antar departemen dengan baik. Faktor-faktor dalam 

perusahaan yang tidak bisa dikontrol antara lain terjadinya pemogokan kerja. 

Faktor-faktor di luar perusahaan cenderung tidak bisa dikontrol.  Kondisi 

lingkungan bisnis terus berubah dengan cepat dan perubahan ini memunculkan 

adanya tantangan-tantangan baru. Perubahan pasar sangatlah cepat terjadi. 

Dapat diamati bahwa terjadinya perubahan pasar merupakan akibat dari            

1) perubahan kondisi moneter dan ekonomi yang buruk, 2) perubahan politik 

dan hukum, 3) perubahan teknologi yang cepat, 4) perubahan selera konsumen 

dan daya beli menurun, 5) persaingan global yang semakin kuat, 6) perubahan 

sosial dengan meningkatnya pengangguran. Dalam kondisi seperti itu, 

perusahaan harus mengembangkan kapabilitas untuk menyesuaikan strategi 

dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Saat ini persaingan tradisional (dalam 
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lingkungan stabil) cenderung berubah ke hypercompetition (persaingan dalam 

lingkungan yang berubah) seperti diungkap oleh D’Aveni (1994).  

 Di masa krisis ini, perubahan yang cepat tidak hanya terjadi dalam 

persaingan saja, tetapi sudah memasuki bidang-bidang lain yang nantinya 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Penulisan ini bertujuan untuk melihat 

bagaimana sumbangan masing-masing departemen atau level fungsional agar 

bisa mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaan dengan adanya 

faktor-faktor baik di dalam perusahaan  maupun di luar perusahaan. Masing-

masing level fungsional memberikan sumbangan untuk itu.  

Level fungsional adalah pemasaran. Pemasaran dianggap sebagai level 

fungsional yang sangat penting dan menjadi ujung tombak perusahaan untuk 

mencapai kinerja dan kesukesan perusahaan. Peningkatan pangsa pasar untuk 

produk yang ada dengan menarik pembeli-pembeli baru maupun pembeli-

pembeli yang dikuasai oleh pesaing merupakan salah satu tujuan dalam 

pemasaran modern. Akan tetapi dalam perekonomian yang berorientasi 

pertumbuhan, setiap unit usaha dihadapkan pada tantangan-tantangan yang 

berupa penemuan produk-produk baru beserta perangkat bauran pemasaran 

secara efisien. Tidak cukup bagi perusahaan hanya mengetahui segala sesuatu 

tentang pesaing seperti kegiatan promosi, usaha diversifikasi, ekspansi pasar 

dan luar pangsa pasar dalam meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. 

Pemasaran harus dikembangkan secara kreatif. 

Untuk memahami pemasaran yang kreatif dan inovatif harus ditinjau 

terlebih dahulu pengertian pemasaran dalam konteks bisnis yang luas. 

Pemasaran dapat dikatakan sebagai sistem keseluruhan dari kegiatan usaha 

yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli 

yang ada maupun pembeli potensial (Stanton, 1984). 

Salah satu infrastruktur pemasaran yang menunjang perumusan strategi 

perusahaan untuk mencapai kinerja tertentu adalah bauran promosi. Bauran 
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promosi meliputi advertising, sales promotion, personal selling, public relation, direct 

marketing.  Menurut Kotler (2000),  bila masing-masing alat dalam bauran 

promosi ini ditingkatkan maka akan meningkatkan kinerja perusahaan pada 

level tertentu. Bila sebuah perusahaan melakukan investasi pada kegiatan 

promosi maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif. Kegiatan 

promosi ini ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan beli 

konsumen.  

 Level fungsional lainnya yang dipilih adalah  operasi. Sumbangan yang 

bisa diberikan oleh bagian operasi adalah menentukan aliran barang  secara 

optimal untuk mengantisipasi kehabisan persediaan atau tidak tersedianya 

produk yang diinginkan oleh konsumen. Dengan kata lain, bagian ini 

bertanggung jawab atas tersedianya persediaan barang jadi atau produk yang 

siap dijual yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. 

Tujuan bagian operasi dalam mempertahankan persediaan produk adalah 

sebagai berikut (Chase, Aquilano & Jacobs, 1998). 

1. Mempertahankan independensi operasi kegiatan.  

2. Mengantisipasi permintaan yang fluktuatif dari konsumen. 

3. Memudahkan fleksibilitas jadual produksi. 

4. Menyiapkan angka keamanan untuk mengantisipasi variasi pengiriman 

barang. 

5. Menghemat biaya-biaya persediaan barang seperti biaya angkut, biaya 

pemasangan, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. 

 

Apabila perusahaan tidak mengelola dengan baik persediaan barang 

maka akan menimbulkan dampak buruk bagi kinerja perusahaan.  Dampak 

yang ditunjukkan adalah ketidakmampuan melayani pasar dengan baik. 

Konsumen sebagai pihak yang dilayani oleh perusahaan akan merasa kecewa 

kalau menemui produk yang dibeli tidak ada. Apabila banyak konsumen merasa 

kecewa maka perusahaan akan kehilangan mereka. Dampak terburuk adalah 
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kinerja menurun. Cespedes (1993) menunjukkan bahwa harus ada koordinasi 

antara sales, marketing dan departemen lainnya yaitu pada logistik yang 

berfungsi untuk melakukan aktivitas  supply chain.  Kegiatan ini penting karena 

mengoptimalkan aliran informasi dan produk antara penyedia produk 

perusahaan dan ritel sehingga seorang manajer toko mengantisipasi terjadinya 

stockout. Contoh nyata dari hubungan ini adalah koordinasi antara sales dan 

marketing untuk menentukan jumlah stocks keeping units pada level tertentu. 

 

B. TINJAUAN LITERATUR BESERTA ARTIKEL PENDUKUNG 

Dalam pembahasan tinjauan literatur dan artikel pendukung ini, bagian 

pertama akan dijelaskan mengenai sekilas artikel yang berkaitan dengan 

bagaimana promosi mempengaruhi kinerja perusahaan. Pada bagian kedua, 

akan dijelaskan mengenai bagaimana bagian operasi dalam hal ini logistik 

mengelola persediaan barang. 

 

1. Tinjauan Literatur tentang Bauran Promosi Beserta Strategi Pemasaran 

 Sebelum membicarakan mengenai artikel pendukung, perlu dijelaskan 

mengapa aspek promosi sangat penting untuk mempengaruhi perilaku beli 

seorang konsumen. Perilaku beli konsumen ini dinyatakan secara nyata melalui 

pembelian produk. Pembelian produk dianggap sebagai kontribusi peningkatan 

penjualan sebuah perusahaan.  

 Menurut teori pembuatan keputusan yang dikemukakan oleh Assael 

(1998) konsumen dalam membuat keputusan akan dipengaruhi oleh aspek 

internal dan eksternal individu. Aspek internal individu berkaitan dengan 

persepsi, sikap, demografi, kepribadian dan gaya hidup. Aspek eksternal 

berkaitan dengan budaya, kelompok referensi, keluarga, faktor situasional dan 

stimuli pemasaran. Stimuli pemasaran ini terdiri dari produk, harga, distribusi 

dan promosi. Pada pengembangan model ini, digunakan variabel promosi untuk 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Bowersox dan Morash (1989), 
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marketing memiliki aspek komunikasi. Peranan komunikasi adalah sebagai 

berikut. 

1. Komunikasi dianggap penting dalam menyalurkan informasi kepada 

konsumen. Pada tingkat yang paling dasar komunikasi bertugas untuk 

menginformasikan sesuatu agar seseorang sadar akan adanya suatu 

produk yang ditawarkan perusahaan.  

2. Komunikasi juga berfungsi untuk mengingatkan kepada konsumen 

mengenai benefit-benefit produk pada masa lalu.  

3. Komunikasi juga berusaha untuk memberikan informasi di tengah 

sempitnya mencari celah-celah agar diterima oleh konsumen. Ini 

disebabkan oleh banyaknya informasi yang diberikan oleh perusahaan 

lain. Tujuan komunikasi menciptakan citra yang baik bagi perusahaan 

dan bertindak sebagai pembeda.  

Komunikasi pemasaran tersebut dinyatakan sebagai promosi. Promosi 

secara umum memiliki aktivitas yang lebih luas. Bauran promosi atau 

promotional mix sebenarnya merupakan operasionalisasi dari strategi perusahaan 

untuk mencapai kinerja perusahaan secara optimal. Adapun alat-alat bauran 

promosi adalah sebagai berikut. 

1. Advertising.  Alat promosi yang bersifat tidak personal dan 

membutuhkan biaya lebih besar. Kontrol perusahaan sangat tinggi 

terhadap iklan. 

2. Sales promotion. Alat promosi yang tidak bersifat personal. 

Keuntungannya bisa mencapai target konsumen yang akan dituju.  

3. Personal selling. Komunikasi yang bersifat tatap muka. Personal selling 

bertujuan untuk mempengaruhi konsumen mengenai suatu produk. 

4. Public relation. Perusahaan menggunakan public relation untuk 

menciptakan identitas diri bagi perusahaan. 

5. Direct marketing. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan suatu 

produk atau jasa secara langsung kepada konsumen. Direct marketing 
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bisa bersifat  non-personal dan personal. Non-personal berkaitan dengan 

direct mail atau katalog sedangkan personal berkaitan dengan 

telemarketing. 

 

Pada penelitian ini, sales promotion dipilih sebagai variabel penjelas pada 

kinerja perusahaan. Sales promotion dikaitkan dengan aktivitas meliputi 

promosi konsumen (sampel, kupon, pembayaran kas, prices off, premium, 

hadiah, patronage reward, free trial, warranties, tie-in promotions, cross-

promotion, cross-promotions, point of purchase displays dan demonstrations); 

trade promotion (pricess off, advertising, display allowance dan free goods) dan 

business serta sales force promotion (trade shows, conventions, kontes dan 

specialty advertising).  

Sales promotion memberikan beberapa keuntungan yaitu 1) mampu 

mencapai target audience yang lebih besar, 2) manajemen mampu menyesuaikan 

kegiatan promosi ini, 3) biaya lebih bisa rendah. Namun, sales promotion juga 

memiliki kelemahan yaitu 1) tidak bisa menyampaikan pesan personal dan          

2) level interaksi rendah.    

Alat-alat promosi digunakan oleh sebagian besar perusahaan termasuk 

perusahaan manufaktur, distributor, ritel, asosiasi dagang dan organisasi 

nonprofit. Beberapa tahun yang lalu, rasio iklan terhadap sales promotion adalah 

60:40. Sekarang ini, banyak perusahaan produk konsumen menggunakan rasio 

iklan terhadap sales promotion sebesar 65:75 (Kotler, 2000). Pengeluaran sales 

promotion semakin meningkat.  

Beberapa faktor yang memberikan kontribusi pertumbuhan yang cepat 

terhadap sales promotion khususnya pasar konsumen adalah sebagai berikut. 

Penjelasan bisa dilakukan melalui dua cara yaitu secara internal dan eksternal. 

Secara internal, promosi diterima oleh top management sebagai alat penjualan 

yang efektif. Di samping itu, banyak manajer produk yang berkualitas untuk 

menggunakan alat sales promotion dan manajer produk mendapatkan tekanan 
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untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Secara eksternal, ada beberapa 

faktor yang melatarbelakangi yaitu 1) jumlah merek semakin meningkat, 2) 

kompetitor menggunakan promosi dengan frekuensi tinggi, 3) banyak merek 

terlihat sama, 4) konsumen lebih berorientasi pada harga, 5) keefektifan iklan 

semakin menurun karena meningkatnya biaya, media periklanan dan kendala 

hukum.  

Salah satu tujuan sales promotion adalah mengantisipasi jaringan-

jaringan supermarket raksasa dan toko-toko besar di daerah luar kota dan 

adanya kebutuhan untuk mendongkrak penjualan. Di samping itu, menurut 

Kotler (2000) sales promotion terdiri dari kumpulan yang beragam dari alat 

insentif yang didisain untuk mendorong pembelian yang lebih cepat dari sebuah 

produk atau jasa yang dilakukan oleh konsumen.  

Alasan lain mengapa menggunakan promosi, perusahaan ritel cenderung 

berkeinginan untuk menarik pengguna baru, memberi hadiah kepada konsumen 

yang loyal dan meningkatkan tingkat pembelian dari pengguna biasa. Pengguna 

baru memiliki tiga tipe yaitu pengguna merek lain pada kategori yang sama, 

pengguna pada kategori lain, dan konsumen yang sering berganti merek. Sales 

promotion sering menarik konsumen yang suka berganti merek karena 

konsumen dari merek dan kategori tidak selalu memperhatikan adanya promosi 

harga.  Konsumen yang suka berganti merek cenderung mencari harga murah, 

nilai yang bagus atau premium. Sales promotion agak sulit untuk 

mempengaruhi konsumen yang loyal.  Sales promotion yang digunakan dalam 

pasar dari merek unggul menghasilkan respon penjualan  dalam jangka pendek 

tetapi kurang memperoleh hasil permanen pada pangsa pasar.  

 

2. Hasil Penelitian Sebelumnya di Bidang Pemasaran 

Studi yang dilakukan Walters dan MacKenzie (1998)  menunjukkan 

bahwa sales promotion sangat penting dalam usaha pemasaran di sebuah 

organisasi. Penekanan promosi biasanya dilakukan pada industri grosir. Promosi 
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didasarkan pada harga dianggap sebagai bentuk yang dominan dari kompetisi 

antar ritel. Penggunaan promosi akan terus digunakan di masa yang datang 

karena telah terbukti menunjukkan kinerja yang memuaskan. 

 Beberapa studi telah menganalisis bagaimana dampak promosi harga. 

Studi tersebut dibagi dua yaitu hubungan promosi harga dan perilaku membeli 

serta hubungan promosi harga dengan kinerja perusahaan. Studi mengenai 

hubungan promosi harga dan perilaku membeli berkaitan dengan topik-topik 

mengenai brand switching, brand loyalty, percepatan pembelian, househod 

inventory, dan kuantitas pembelian. Studi mengenai promosi harga dan kinerja 

perusahaan berkaitan dengan studi eksperimen untuk mengukur dampak 

berbagai variasi promosi yang ditawarkan pada sales.   

Adapun faktor-faktor yang digunakan sebagai prediktor kinerja 

perusahaan adalah loss leader, double couponing dan in-store price special. Loss 

leaders merupakan  produk yang dijual dengan harga di bawah rata-rata toko 

secara temporal. Produk-produk tersebut menempati media iklan  dan sering 

diberi ruangan untuk memfasilitasi transfer secara cepat agar produk diterima. 

Double-couponing merupakan usaha ritel untuk melipatkan atau menggandakan 

nilai kupon. Double-couponing ini sangat mahal untuk ritel karena mengurangi 

harga produk namun memberikan keuntungan bagi pembeli. Kupon ini bisa 

digunakan untuk segmen pasar yang cukup besar dan cocok baik untuk pembeli 

loyal dan biasa. In-store special merupakan tawaran produk yang ada di toko 

tanpa melalui promosi. 

Peneliti memberikan pemikiran lainnya bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi sales yaitu loss leader, double couponing, dan in-store promotion 

dapat mempengaruhi penjualan produk-produk yang tidak sedang 

dipromosikan. Sehingga hal ini memberikan kontribusi pada peningkatan sales 

perusahaan.  

Data yang digunakan adalah data produk ritel dengan periode 131 

minggu. Kinerja perusahaan dinyatakan dolar sedangkan faktor-faktor yang 
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mempengaruhinya juga dinyatakan dalam dolar karena lebih memudahkan 

perhitungan. Model yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

Y = a + bx1 + bx2 + bx3+e 

Y = sales 

X1=loss-leader 

X2=double-couponing 

X3=in-store promotion 

 

Ailawadi dan Neslin (1998)  melakukan penelitian dengan menggunakan 

data scanner untuk mengamati efek sales promotion pada permintaan konsumen 

baik pada jangka waktu pendek dan jangka panjang. Efek sales promotion 

dianggap memiliki kemampuan untuk meningkatkan tingkat persediaan barang 

pada rumah tangga.  

Menurut literatur mengenai model purchase incidence dan quantity yang 

dikemukakan oleh Bucklin dan Lattin, tingginya tingkat persediaan barang pada 

rumah tanga menyebabkan tingginya tingkat konsumsi dan pada akhirnya 

mengurangi tingkat persediaan barang pada rumah tangga. Berkurangnya 

persediaan rumah tangga akan meningkatkan pembelian yang didorong oleh 

promosi. Pembelian produk yang dilakukan oleh rumah tangga akan 

meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal ini menaikkan profitabilitas. Di 

samping itu, berdasarkan teori perilaku yang dikemukakan oleh Assunguo dan 

Meyer meningkatnya konsumsi disertai meningkatnya persediaan tidak hanya 

disebabkan oleh tekanan biaya penyimpanan tetapi juga fleksibilitas lebih besar 

dalam melakukan konsumsi tanpa kuatir akan perlu menggantinya dengan 

biaya yang lebih besar. Teori mengenai kelangkaan mengatakan bahwa ketika 

jumlah produk terbatas maka konsumsi juga dibatasi. Oleh karena itu, 

meningkatnya persediaan yang didorong oleh promosi dapat menghasilkan 

penggunaan yang lebih besar jika produk yang dikonsumsi merupakan produk 

yang tidak tahan lama. 
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Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Ailawadi dan Neslin (1998) adalah 

untuk menunjukkan secara empiris bagaimana tingkat penggunaan rata-rata 

produk dengan model incidence dan quantity. Tujuan lain untuk memahami 

bagaimana dampak konsumsi terhadap kinerja perusahaan yang melakukan 

promosi. Jadi pada intinya, peneliti ingin menunjukkan bahwa konsumsi 

dilakukan oleh konsumen karena adanya inventory dan pembelian produk. 

Pembelian produk oleh konsumen ini didorong oleh adanya promosi. Pembelian 

produk ini dapat mendorong penjualan produk. Jadi promosi mempengaruhi 

sales dimediasi oleh pembelian oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan 

simulasi Monte Carlo untuk mengetahui bagaimana dampak sales promosi 

terhadap konsumsi konsumen dan bagaimana dampaknya pada manajer 

khususnya manajer ritel. Dari hasil penelitian diketahui bahwa respon konsumsi 

terhadap adanya persediaan berbeda untuk masing-masing kategori produk.  

Studi lainnya yang dilakukan oleh  Koen, Hanssens, Siddarth (2002) 

meneliti  bagaimana dampak jangka panjang dari promosi harga terhadap sales 

yang berkaitan dengan banyaknya pembeli (category incidence), pilihan merek 

dan kuantitas pembelian. Peneliti menganalisis masing-masing komponen 

dengan menggunakan data runtun waktu dan meneliti apakah perubahan pada 

masing-masing komponen disebabkan oleh promosi harga. Lebih lanjut ketika 

data dinyatakan stasioner, maka digunakan analisis IRF yaitu analisis impulse 

response function.  

Secara terperinci studi ini akan memfokuskan pada bagaimana dampak 

promosi harga pada sales dalam beberapa periode. 

1. Immediate effect. Efek promosi ini berkorelasi positif dengan ketiga 

komponen sales yaitu banyaknya pembeli (category incidence), pilihan 

merek dan kuantitas pembelian. Pada jangka pendek, penurunan harga 

akan memberikan reaksi cepat terhadap konsumen untuk melakukan 

tindakan pembelian. Dengan demikian akan meningkatkan sales. 
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2. Adjustment effect. Efek promosi pada periode antara jangka pendek dan 

keseimbangan yaitu jangka panjang. Besaran dan tanda bisa berkorelasi 

negatif dan positif terhadap sales. Teori yang menjelaskan adalah self-

perception theory. Teori ini menunjukkan bahwa seorang konsumen akan 

mempersepsikan pembelian mereka berdasarkan atribut produk karena 

adanya penyebab dari luar individu atau dari dalam individu. Kalau 

atribut pembelian didasarkan pada penyebab di luar individu, maka 

individu akan memberikan respon positif terhadap penyebab tersebut. 

Dalam hal ini, penyebab dari luar individu adalah promosi harga. 

3. Permanent effect. Efek permanen promosi harga relatif tidak stabil 

terhadap sales. Efek permanen biasanya terjadi pada produk-produk baru 

atau konsumen baru di sebuah wilayah tertentu.  

Namun pada intinya, total promosi harga memberikan dampak positif 

terhadap kesemua komponen penjualan. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian bertujuan untuk 

menilai dampak jangka panjang. Ada beberapa tahap yang digunakan untuk 

menganalisis data. 

1. Peneliti harus mengamati perilaku data runtun waktu apakah stasioner 

atau tidak. Uji yang dilakukan adalah uji akar unit dan derajat integrasi. 

Uji ini pada prinsipnya untuk mengamati apakah koefisien tertentu dari 

model otoregresif yang ditaksir mempunyai nilai satu atau tidak. Uji 

derajat integrasi digunakan untuk mengetahui pada derajat atau order 

diferensiasi keberapa data yang diamati stasioner. Integrasi suatu data 

adalah data runtun waktu X dikatakan berintegrasi pada derajat d atau 

ditulis I(d) jika data tersebut perlu didiferensiasi sebanyak d kali untuk 

dapat menjadi data yang stasioner.  

2. Jika data stasioner, maka dapat dilakukan uji kointegrasi. Uji ini untuk 

mengetahui apakah residual regresi kointegrasi stasioner atau tidak.  
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3. Menerapkan metode impulse response. Analisis impulse response 

function digunakan untuk mengatasi masalah yang ada pada VAR. VAR 

merupakan metode yang menyerupai simultaneous equation modeling yang 

mempertimbangkan variabel endogen secara bersama-sama. Masing-

masing variabel endogen dijelaskan oleh nilai-nilai lag, biasanya tidak ada 

variabel eksogen tidak ada dalam model. Masalah-masalah itu antara lain 

model VAR bersifat ateoritis, menekankan pada forecasting, kesulitan 

menentukan panjangnya lag dan kesulitan untuk menafsirkan koefisien 

yang diestimasi. Analisis IRF bertujuan untuk mengetahui respon variabel 

dependen dalam sistem VAR terhadap kejutan dalam error term. 

Misalnya error term dalam penjualan meningkat karena nilai satu standar 

deviation. Kejutan atau perubahan akan mengubah variabel dependen 

pada saat ini dan masa yang akan datang.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek permanen dari promosi harga 

terhadap sales tidak ada. Efek ini hanya terjadi pada jangka pendek. Efek ini 

tidak mungkin terjadi ketika produk sudah memasuki tahap siklus hidup yaitu 

tahap kedewasaan. Hanya suatu kejutan yang luar dramatis dapat 

meningkatkan sales produk pada tahap dewasa. Efek promosi harga hanya 

terjadi pada jangka pendek kira-kira dua sampai delapan minggu sejak promosi 

harga diluncurkan.  

Swait dan Erdem (2002) menemukan bahwa konsistensi bauran promosi 

telah dianggap sebagai kunci dalam prinsip pemasaran. Konsistensi dianggap 

dipahami secara umum dalam menerapkan elemen bauran pemasaran. 

Konsistensi ini juga meliputi temporal maupun permanent dimension. Pesan 

promosi harus mencapai beberapa tingkat konsistensi sepanjang waktu agar 

konsumen selalu ingat dengan suatu produk atau toko. Tujuan artikel ini adalah 

untuk menunjukkan bahwa konsistensi walaupun temporal telah meningkatkan 

evaluasi yang positif terhadap suatu produk dan meningkatkan penjualan serta 
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pangsa pasar. Bauran pemasaran yang konsisten diterapkan dalam konteks 

barang konsumen yang dikemas dan memiliki tingkat frekuensi pembelian 

tinggi. 

 Analisis mengenai dampak sales promotion ada pada manfaat yang 

dirasakan oleh konsumen secara sistematis-systematic consumer utility (scu) 

atau tidak. Dampak pada utilitas konsumen ini dapat meliputi persepsi kualitas 

merek yang rendah oleh konsumen jika perusahaan tidak melakukan konsistensi 

sales promotion. Konsumen juga akan mengalami suatu ketidakpastian 

mengenai kualitas merek dan meningkatkan risiko yang dipersepsikan. Dengan 

kata lain, konsistensi pada sales promotion akan memberikan suatu kredibilitas, 

mempengaruhi persepsi kualitas, mengurangi risiko yang dipersepsi oleh 

konsumen, menurunkan biaya promosi dan meningkatkan utilitas konsumen. 

Data diambil dari Distribution Study of Grocery Store. Data dianalisis dengan 

menggunakan MNL yaitu multinomial logit. Analisis ini ditunjukkan untuk 

respon yang bersifat kualitatif pada variabel dependen. 

 Studi lain yang berkaitan dengan penentu kinerja perusahaan adalah 

studi yang dilakukan oleh Cronin (1985). Tujuan studi adalah mengidentifikasi 

strategi pemasaran mana yang berkaitan dengan profitabilitas. Beberapa strategi 

pemasaran dianggap sebagai penentu tingkat profitabilitas perusahaan. Strategi 

pertama adalah sales growth. Sales growth dianggap sebagai tujuan pemasaran 

yang utama dari sebuah perusahaan dalam menciptakan ekonomi pemasaran 

dan produksi serta operasi. Strategi kedua yang memperoleh dukungan banyak 

di bidang pemasaran adalah pangsa pasar. Penerimaan market share sebagai 

sebuah kriteria kesuksesan telah diterima secara umum oleh PIMS (Profit Impact 

of Marketing Strategies). Pencapaian pangsa pasar tinggi menciptakan skala 

operasi untuk pemimpin pangsa pasar dan dapat menciptakan keunggulan 

kompetitif dan profitabilitas perusahaan yang bergerak di bidang ritel.  

Strategi berikutnya adalah strategi persediaan. Penanganan persediaan di 

perusahaan ritel sangat penting karena meliputi kegiatan untuk mempersiapkan 
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dan memutuskan berapa banyak barang yang harus disediakan agar tidak 

mengalami kehabisan barang. Strategi pemasaran keempat adalah usaha 

promosi. Tujuan utama adalah meningkatkan net profit dari ritel yang 

menjalankan promosi. Promosi dapat meningkatkan profitabilitas toko dengan 

cara mengamankan volume penjualan pada persentase biaya total yang 

menurun dan mempercepat turnover produk. Strategi kelima adalah capital to 

labor ratio. Perusahaan ritel dapat memperbaiki kinerja profit dengan 

meningkatkan produktivitas yang diukur sebagai banyaknya modal per pekerja. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, ritel bisa 

mengurangi jumlah pekerja karena teknologi maju telah mengurangi beban 

pekerja. 

 

Model Penelitian yang diajukan adalah 
Y = α + bx1 + bx2 -bx3 +bx4 + bx5 + e 
 
y   = profit 
X1 = sales growth 
X2 = market share 
X3 = rata-rata inventory tiap toko 
X4 = promosi 
X5 = rasio modal per pekerja 
 
 
Pengukuran Variabel 

Variabel Pengukuran 

Profit 
 
sales growth 
market share 
rata-rata inventory tiap toko 
promosi 
rasio modal per pekerja 

Laba sebelum pajak dibagi aset total 
Net sales index= penjualan tahun 
berlaku/penjualan tahun dasar 
Rata-rata market share 
Rata-rata jumlah inventory akhir per toko 
Biaya promosi per toko 
Jumlah modal per pekerja 
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Sumber Data 

❖ Data tahunan (1970-1978) 
❖ Indutri yang dipilih adalah industri ritel makanan 

❖ Data diambil dari Compustat Data Tapes. 
 
 
Hasil Penelitian 

Variabel R2 Beta F-Value 

sales growth 
market share 
rata-rata inventory tiap 
toko 
promosi 
rasio modal per pekerja 

.29 .0088 
.538 
-.615 
 
.611 
.206 

0.392 
14.197 
10.864 
 
7.741 
3.869 

  

 

3. Tinjauan Literatur Studi Operasi 

3.1 Sekilas Manajemen Operasi 

Dengan semakin besarnya tekanan persaingan, setiap kegiatan bisnis 

perlu semakin memperkuat koordinasi setiap kegiatan fungsi-fungsi utama 

dalam suatu strategi yang jelas. Akan tetapi, hal itu sering gagal dilakukan. 

Kegiatan bisnis tidak memanfaatkan secara optimal setiap fungsi yang perlu 

untuk pengembangan perusahaan. Fungsi operasional peranannya sering 

kurang dimanfaatkan (Hill, 1993). 

 Perlunya mengidentifikasi tingkat kesesuaian atau ketidaksesuaian di 

antara strategi-strategi fungsional merupakan inti formulasi strategi suatu 

perusahaan. Penyesuaian keanekaragaman, pengidentifikasian implikasi yang 

tepat dan melakukan penilaian investasi dan skala waktu hanya dapat dilakukan 

oleh suatu perusahaan melalui perubahan tersebut. Dengan cara itu perusahaan 

yang dipikirkan secara matang dinyatakan dengan jelas dan sangat terkoordinasi 

yang dipahami, disetujui dan didukung oleh semua fungsi. Tujuan utama yang 

hendak dicapai adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan pada 
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akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan pada khususnya. Ini penting untuk 

diperhatikan oleh perusahaan (Hill, 1993). 

 Ada yang berpandangan bahwa manajer operasional memiliki peranan 

strategik perusahaan bersifat jangka pendek dan reaktif. Perannya kurang 

ditekankan pada jangka panjang. Pendapat ini menurut Hill (1993) tidaklah tepat 

bahwa manajer operasional dipandang tidak cukup banyak terlibat dalam 

pengambilan kebijakan perusahaan sampai kebijakan itu dilaksanakan. Menurut 

Hill, bagi banyak bisnis strategi perusahaan merupakan input-input dari banyak 

fungsi yang berbeda. Akan tetapi, adanya banyak input juga menimbulkan 

konflik antar fungsional yang jika tidak diselesaikan dapat menimbulkan 

kesalahan pada pengambilan keputusan. Jadi besar kecilnya investasi operasi 

dapat mempersatukan perusahaan untuk tahun-tahun berikutnya. Oleh karena 

itu, menyesuaikan keputusan-keputusan itu dengan pasar perusahaan 

merupakan langkah penting dalam perumusan strategi. 

 Bidang operasi juga harus memerhatikan secara luas pasar perusahaan 

yaitu segmen, lokasi, konsumen atau produk-produk generiknya. Untuk itu 

menghubungkan pemasaran dan operasi sangatlah penting. Walaupun agak 

kesulitan untuk dilakukan, hubungan antara pemasaran dan operasi bisa dijalin. 

Hubungan ini didasarkan pada bisnis. Hubungan di antara fungsi yang satu 

dengan yang lain adalah pasar atau bisnis tempat perusahaan bersaing. Yang 

menjadi patokan sekaligus sarana penghubung antar fungsi adalah perlunya 

semua fungsi mendukung pasar-pasar perusahaan. Oleh karena itu, semua 

fungsi diharapkan ikut serta dalam penentuan pasar perusahaan dan pencapaian 

kesepakatan. Semua fungsi perusahaan perlu mendukung pasar-pasar 

perusahaan dan dukungan itu yang nantinya menentukan prioritas, 

pengembangan dan investasi dalam satu perusahaan. Dengan cara tersebut, 

suatu usaha bisnis akan mampu beralih dari strategi strategi fungsional ke 

strategi pasar. Hanya dengan cara itulah fungsi-fungsi itu akan ikut serta dalam 

pembicaraan bersama yang penting, mampu menjelaskan implikasi bisnis dan 
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perspektif bisnis, ikut serta dalam perjanjian pasar perusahaan, mengidentifikasi 

strategi atau cara-cara bersaing dalam pasar yang telah ditentukan dan 

mengembangkan strategi untuk memberikan tingkat dukungan serta dimensi 

yang tepat.  

 

3.2 Lingkup Operasi 

 Krajewsky dan Ritzman (1987) memberikan tiga aspek dalam manajemen 

operasi. 

1. Manajemen Operasi dilihat dari Segi Fungsi 

Dari sudut pandang manajemen sesuai dengan fungsi operasinya, maka 

fungsi manajemen operasi adalah pemasaran, keuangan, akuntansi, 

personalia, dan distribusi. Pemasaran merupakan ujung tombak 

perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan lingkungan 

ekonomi. Tidak diherankan apabila pemasaran sering disebut sebagai 

awal dan akhir kegiatan perusahaan. Keuangan berfungsi mengendalikan 

penyediaan dan penggunaan dana operasi organisasi agar dapat 

berlangsung secara optimal.  

2. Manajemen Operasi dilihat dari Segi Profesi 

Dilihat dari segi profesi, manajemen operasi menawarkan kesempatan 

berbagai pekerjaan seperti: direktur operasi, direktur pabrik, manajer 

operasi, manajer pengawasan, asisten manajer dan sebagainya.  

3. Manajemen Operasi dilihat dari Segi Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan adalah dasar semua aktifitas manajemen seperti 

penentuan lokasi, penentuan kapasitas dan sebagainya. Pengambilan 

keputusan sangat tergantung pada situasi dan kondisi serta tersedianya 

informasi yang lengkap. Namun, demikian terdapat empat tahapan dalam 

proses pengambilan keputusan yaitu a) identifikasi masalah, b) 

memformulasikan masalah, c) analisis dari berbagai alternatif, d) 

pemilihan alternatif dan penerapan. Pengambilan keputusan yang 
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dilakukan mencakup keputusan jangka pendek yang berkaitan dengan 

pengoperasian sistem operasi, d) pengendalian kualitas dan lain-lain. 

Keputusan jangka panjang menyangkut pemilihan penyiapan sistem 

operasi yang meliputi a) penentuan lokasi, b) perencanaan bangunan 

pabrik, c) penyusunan tata letak fasilitas pabrik, d) penanganan bahan 

dan c) pengaturan fasilitas penunjang dan lain-lain. 

Secara singkat, bidang operasi memiliki banyak aspek yang bisa dipelajari 

antara lain 1) perencanaan output, 2) disain operasi dan proses, 3) perencanaan 

kapasitas, 4) perencananaan bangunan pabrik, 5) perencanaan tata letak fasilitas, 

6) disain aliran kerja, 7)  transportasi, 8) pengendalian, 9) persediaan, dan 

pengembangan mutu, 10) manajemen proyek, 11) penjadualan dan 12) 

pemeliharaan.  Dalam penulisan ini dibatasi pada aspek persediaan atau 

inventory. Aspek persediaan ini digolongkan dalam tiga kelompok yaitu bahan 

mentah dan komponen, pekerjaan yang sedang berlangsung dan barang jadi. 

Aspek persediaan yang dipilih adalah barang jadi. 

 

3.3 Fungsi Persediaan 

 Perusahaan ritel sering mencari cara lain untuk memenuhi perubahan 

dalam permintaan sebagai unsur lain dari pendekatan keseluruhan terhadap 

fungsi yang penting itu. Setelah menentukan permintaan untuk waktu 

mendatang dan menilai tuntutan kapasitas, perusahaan dapat mengenali cara 

menyempurnakan kapasitas dalam waktu singkat melalui perubahan-perubahan 

dalam permintaan atau kapasitas.  

Persediaan dianggap sebagai aspek fundamental terhadap 

pengendaliaannya. Banyak perusahaan memfungsikan respon mereka 

sedemikian rupa sehingga fungsi-fungsi yang tidak berperan serta tidak 

mempedulikan peranan mereka dan hasilnya. Selain itu, pendekatan itu menuju 

kepada perbedaan tekanan yang diterapkan untuk mengurangi persediaan yang 
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bersifat stereotip dan tidak berdasarkan pada keperluan perusahaan dan 

perkembangan yang telah disepakati. 

Persediaan sering dianggap menjadi aset tunggal terbesar dalam neraca 

perusahaan. Persediaan lebih besar daripada peralatan dan perusahaan yang 

didepresiasi oleh karena itu pengendalian perusahaan terhadap dua investasi 

tersebut tidak sama. Banyak perusahaan menggunakan sistem penilaian 

investasi yang canggih untuk memutuskan apakah akan meneruskan sebuah 

proposal investasi  persediaan. Sistem pengendalian dan perencanaan yang 

sebelumnya telah dijelaskan juga berpengaruh terhadap tingkat persediaan 

dalam suatu sistem. Dengan kondisi bisnis yang tepat, perusahaan mampu 

mengembangkan aplikasi just in time dengan sedikitnya persediaan kerja dalam 

proses yang berpotensi. Tingkat persediaan yang diharapkan juga berubah 

tergantung pada proses yang digunakan oleh suatu perusahaan.  

Paling tidak ada sedikit tiga alasan perlunya persediaan bagi perusahaan 

maupun organisasi: 1) adanya unsur ketidakpastian permintaan, 2) adanya 

unsur ketidakpastian dari pasokan, 3) adanya unsur ketidakpastian tenggang 

waktu pemasaran. Menghadapi ketiga unsur ketidakpastian tersebut, pihak 

perusahaan harus melakukan manajemen persediaan proaktif dalam arti mampu 

untuk mengantisipasi keadaan maupun menghadapi tantangan dalam 

manajemen perusahaan. Tantangan tersebut berkaitan erat dengan tujuan 

diadakannya persediaan yaitu 1) untuk memberikan layanan yang terbaik pada 

perusahaan, 2) untuk memperlancar proses produksi, 3) mengantisipasi 

kemungkinan tejadinya kekurangan persediaan dan 4) untuk menghadapi 

fluktuasi harga. Oleh karena itu, sasaran akhir dari manajemen persediaan 

adalah menghasilkan keputusan tingkat persediaan yang menyeimbangkan 

tujuan diadakannya persediaan dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan kata 

lain, sasaran akhir manajemen persediaan adalah untuk meminimumkan total 

biaya dalam perubahan tingkat persediaan (Scroeder, 1989). 
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Ada beberapa cara melakukan perubahan-perubahan jangka pendek 

terhadap masalah manajemen permintaan atau ketidakseimbangan kapasitas. 

Perubahan-perubahan itu antara lain: 

1. Tuntutan pembentukan ulang 

a. Mengubah pola permintaan. Manajer bisa melakukan perubahan dalam 

permintaan dengan beberapa cara. 

1) mencoba mengurangi permintaan dengan tujuan untuk 

menyesuaikannya dengan kapasitas. 

2) Mengubah pola permintaan misal dengan mengubah tingkat 

harga untuk membedakan puncak dan titik terendah suatu bisnis 

dengan iklan. 

3) Memperkenalkan produk atau jasa dengan pola permintaan 

pelengkap. 

b. Permintaan acak dan terencana.  

2. Pengubahan kapasitas. Ada alternatif selain pembentukan ulang suatu 

permintaan yaitu mengubah jenis atau tingkat kapasitas. Hal ini dapat 

dilakukan dengan beberapa cara. 

a. Kapasitas inti dan sekunder. Manajer bisa memisahkan kapasitas 

menjadi kapasitas inti dan sekunder, membuat perusahaan mampu 

mempertimbangkan cara pemenuhan yang berbeda. Kapasitas inti 

dipusatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan 

biasanya sangat stabil.  

b. Kapasitas yang fleksibel. Kapasitas fleksibel seringkali merupakan 

cara yang tepat untuk mengakomodasi perubahan permintaan.  

c. Penyesuaian kapasitas jangka pendek. 

 
Preferensi Umum Tiga Fungsi Utama Terhadap Tingkat Penanganan 

Persediaan 

Jenis 
persediaan 

Akuntansi Preferensi Umum 
Produksi/Operasional 

Penjualan  
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Bahan mentah 
Pekerjaan 
dalam proses 
Barang jadi 

Rendah 
Rendah 
 
Rendah 

Tinggi 
Tinggi 
 
Tinggi  

Biasa 
Biasa 
 
Tinggi 

Sumber: Hill,T. 1993. The Essence of Operations Management 

 

Pembahasan berikut ini mengenai fungsi yang diberikan oleh persediaan. 

Persediaan apapun bentuknya akan dideskripsikan lebih jauh sebagai suatu 

pemisahan, siklus, saluran serta hal-hal yang berhubungan dengan kapasitas 

atau buffer. Masing- masing memiliki fungsi yang spesifik sebagaimana 

dijelaskan berikut ini.  

1. Persediaan saluran. Persediaan ini berkaitan dengan dukungan persediaan 

yang diperlukan pada waktu perusahaan memutuskan untuk mengadakan 

sub-kontrak terhadap suatu proses dengan pihak luar. Persediaan itu 

biasanya dalam proses batch. 

2. Persediaan yang berhubungan dengan kapasitas mengacu pada pemakaian 

persediaan untuk mengalihkan kapasitas dari satu periode waktu ke 

periode berikutnya. Karena itu, persediaan tersebut merupakan salah satu 

yang digunakan oleh perusahaan untuk menyelaraskan ketidakseimbangan 

antara tingkat penjualan dan kapasitas.  

3. Persediaan buffer. Persediaan ini berhubungan dengan masalah dasar 

bahwa permintaan bervariasi di sekitar nilai rata-rata. Fungsi persediaan 

buffer buffer adalah menjaga sistem terhadap variasi yang sulit diduga baik 

dalam permintaan maupun pasokan (Hill, 1993). 

 

3.4. Keputusan dalam Manajemen Persediaan 

 Untuk mempertahankan tingkat persediaan yang optimum, diperlukan 

jawaban atas dua pertanyaan yang mendasar yaitu 1) kapan melakukan 

pemesanan, dan 2) berapa jumlah yang harus dipesan dan kapan melakukan 

pemesanan kembali. Kedua pertanyaan tersebut sangat bermanfaat bagi manajer 
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dalam mengevaluasi keadaan persediaan sekarang dan memutuskan apakah 

penambahan persediaan diperlukan. Keputusan mengenai kapan dan berapa 

jumlah yang harus dipesan sangat tergantung pada waktu dan tingkat 

persediaan. 

 Untuk menjawab pertanyaan kapan melakukan pemesanan dapat 

dilakukan dengan reorder point approach dan periodic review approach.  

 

3.4.1. Reorder Point (ROP) 

 Pendekatan ini menghendaki jumlah persediaan yang tetap setiap kali 

melakukan pemesanan. Apabila persediaan mencapai jumlah tertentu maka 

pemesanan kembali harus dilakukan seperti yang harus dilakukan seperti 

gambar berikut ini. 

 

Unit Persediaan 

 

  

 Dalam gambar di atas menunjukkan bahwa, ROP dilakukan apabila 

persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama tenggang waktu (lead 

time). Jumlah yang harus dipesan berdasarkan pada economic order quantity 

(EOQ) yang mempunyai konsep tersendiri.  
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3.4.2 Periodic Review 

 Dalam pendekatan tujuan periodik, tingkat persediaan ditinjau pada 

interval waktu yang sama. Pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali 

agar tingkat persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Pendekatan semacam 

ini sangat cocok untuk ritel. Jumlah pemesanan kembali didasarkan tingkat 

maksimum yang ditetapkan untuk setiap item persediaan yang dapat dicari 

dengan rumus sebagai berikut. 

Q = TPM –P-JSP-PLT 

Q  = jumlah pemesanan kembali 

TPM  = tingkat persediaan maksimum 

P  = persediaan yang ada sekarang 

JSP  = jumlah yang sedang dipesan 

PLT  = permintaan selama tenggang waktu pemesanan 

 Dalam gambar berikut ini menunjukkan bahwa periode peninjauan selalu 

tetap dengan jumlah yang dipesan selalu bervariasi. 

 

 

Keterangan: 

A= persediaan yang dimiliki 

B=jumlah pemesanan 

C= stock out 



 25 

 

4. Hasil Penelitian Sebelumnya di  Bidang Operasi 

 Berkaitan dengan persediaan barang ada dua artikel yang memberikan 

dukungan mengenai bagaimana pentingnya tingkat persediaan barang 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Fitzsimons (2000) menemukan bahwa 

respon negatif dari konsumen terhadap tidak sedianya barang akan membawa 

dampak buruk pada kinerja perusahaan. Artikel ini memiliki beberapa tujuan. 

Pertama, mengidentifikasi kondisi tertentu yang menyebabkan seorang 

konsumen tidak memberikan respon yang menyenangkan ketika menghadapi 

stockout atau tidak tersedianya produk utama  maupun produk alternatif yang 

diinginkan oleh konsumen di sebuah toko. Kedua,  menunjukkan masalah out of 

stock items menjadi masalah yang sering dikeluhkan oleh banyak konsumen. 

Masalah ini merupakan ketidakmampuan toko untuk melakukan forecasting 

permintaan dan analisis persediaan produk. Ketiga, menunjukkan berbagai 

macam respon yang dilontarkan oleh konsumen berkaitan dengan tidak 

tersedianya produk yang ada di toko. Terakhir, artikel ini ingin menunjukkan 

bagaimana para manajer toko membuat keputusan yang lebih baik dalam 

melakukan estimasi persediaan produk dalam jangka pendek dan jangka 

panjang untuk tetap mempertahankan tingkat penjualan toko.  

 Kondisi utama yang menyebabkan tidak tersedianya produk di toko 

adalah ketidakmampuan toko untuk mengestimasi persediaan produk. Hal ini 

bisa dijelaskan oleh tidak mencukupinya stock keeping unit pada tingkat tertentu, 

safety stock yang kurang akurat untuk diestimasi, terputusnya hubungan baik 

dengan para pemasok serta  ketidakmampuan manajer toko memprediksi 

permintaan konsumen.  

 Kondisi stockout menimbulkan konsumen untuk memberikan respon 

tertentu. Ada beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan kondisi seorang 

konsumen. Teori pertama diambil dari ilmu psikologi yaitu teori psychological 

reactance yang dikemukakan oleh Brehm. Brehm berpendapat bahwa ketika 
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kebebasan individu untuk memilih dibatasi oleh peniadaan perilaku tertentu 

maka individu akan memberikan reaksi psikologis tertentu. Brehm memberikan 

temuan bahwa hasil reaksi ini adalah peningkatan aktivitas agresif tertentu. 

Fitzsimon mengaitkan teori ini dengan kondisi ketika seorang konsumen dengan 

kebutuhan dan keinginan serta tingkat purchasing power tertentu melakukan 

pembelian. Namun, pilihan produk tidak tersedia begitu juga dengan produk 

alternatif yang diinginkan tidak ada. Misalnya konsumen menginginkan produk 

sabun kecantikan lux. Namun produk tersebut tidak ada. Untuk itu, konsumen 

mencari alternatif lain yaitu sabun Chasmere, yang termasuk juga sabun 

kecantikan. Konsumen juga tidak dapat menemukan produk alternatif ini. 

Berkaitan dengan kondisi ini maka konsumen merasa dibatasi kebebasannya 

untuk memilih. 

 Teori lain yang bisa menjelaskan kondisi ini adalah teori pemasaran (tidak 

ada dalam artikel) mengenai variabel situasional yang dikemukakan oleh Belk. 

Belk berpendapat bahwa seseorang memiliki niat beli terhadap suatu produk 

dan akan merealisasi niat beli tersebut melalui perilaku membeli. Namun, niat 

beli produk dapat berkorelasi negatif dengan perilaku beli kalau ada variabel 

yang memoderasinya yaitu situational variable. Berkaitan dengan model 

penelitian ini, situational variabel yang ada yaitu tidak tersedianya produk di rak 

atau di toko. Kondisi ini menimbulkan reaksi tertentu. 

 Kedua teori ini menjadi dasar untuk mengetahui mengapa seorang 

konsumen memberikan respon-respon tertentu. Beberapa respon yang 

dilontarkan oleh konsumen ketika menghadapi out of stock items.  

1. Konsumen tidak akan melakukan tindakan apa-apa ketika menghadapi 

stockouts. Dalam kondisi ini, konsumen mengalami kebingungan serta 

kesulitan untuk membuat keputusan mengenai produk apa yang 

sebaiknya dia beli. Konsumen bisa membuat keputusan untuk menunda 

pembelian sampai produk itu tersedia di toko. Beberapa kondisi yang 
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mendasarinya adalah bila konsumen tidak terburu-buru membutuhkan 

produk dan konsumen memiliki loyalitas toko. 

2. Konsumen akan memilih produk alternatif. Pemilihan produk ini 

tergantung pada apakah produk alternatif  tersebut dalam pertimbangan 

pemikiran konsumen. Artinya apakah produk tersebut masih dalam 

kategori produk yang sama yaitu sabun kecantikan tetapi dengan merek 

berbeda.  

3. Konsumen memberikan respon negatif secara afektif maupun perilaku. 

Respon negatif secara afektif adalah rasa kecewa karena tidak menemui 

produk yang diinginkan. Respon negatif secara perilaku adalah 

meninggalkan toko untuk mencari produk yang diinginkan ditempat lain. 

Di samping itu, konsumen akan melakukan komunikasi gethok tular 

kepada konsumen lain. Tentu saja hal ini akan memberikan reputasi 

kinerja toko yang buruk.  

 

Respon-respon ini menjadikan masalah besar bagi toko. Masalah utama 

adalah toko akan kehilangan banyak konsumen dalam jangka panjang. Tentu 

saja kehilangan konsumen berarti kehilangan pendapatan bagi toko. Tingkat 

penjualan akan mengalami penurunan drastis. Untuk ini, manajer toko harus 

memiliki kemampuan untuk menghindari respon negatif dari konsumen. Di sini, 

manajer toko harus mempertimbangkan persediaan produk optimal untuk 

mengantisipasi permintaan yang fluktuatif dari konsumen. Manajer bisa 

menerapkan sistem just in time yang bertujuan untuk mengurangi biaya 

persediaan dengan mempertahankan hubungan baik dengan para pemasok . Di 

samping itu, manajer toko harus mampu mengestimasi tingkat safety stock serta 

stock keeping unit. 

Studi lain yang dilakukan oleh  Emmelhainz dan Emmelhainz (1991) 

menunjukkan implikasi retail stockouts. Tujuan artikel ini secara spesifik adalah 

sebagai berikut. 
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1. Apa yang dilakukan oleh pembeli ketika melihat item yang akan dibeli 

tidak ada? 

2. Bagaimana implikasi logistik untuk ritel menghadapi aksi pembeli? 

3. Apa tindakan yang dilakukan oleh baik ritel maupun produsen untuk 

menimimalkan dampak negatif dari stockout? 

Studi yang dilakukan oleh A.C. Nielsen menemukan bahwa lebih dari 30 

item yang ada ditoko selalu tidak dapat ditemukan oleh konsumen. Reaksi yang 

didapatkan dari pembeli adalah membeli produk di toko lain, menunda 

pembelian dan menanyakan manajer toko untuk mengadakan produk yang 

ingin dibeli. Studi yang dilakukan oleh Walter dan Grabner menunjukkan bahwa 

ada enam reaksi utama yang dilakukan oleh konsumen yaitu berpindah merek 

dan membeli produk yang lebih murah, membeli produk dengan harga yang 

sama, membeli merek yang sama tetapi dengan ukuran dengan berbeda, 

menunda pembelian  serta mencari toko lain. Gattorna juga menemukan hasil 

penelitian yang bersama berkaitan dengan studi tersebut yaitu membeli produk 

dengan ukuran berbeda pada merek sama, membeli merek berbeda, membeli 

produk yang berbeda, menunda pembelian dan membeli di toko lain. 

Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara di dalam toko. 

Responden yang dipilih adalah para konsumen yang sedang melakukan 

pembelian dan bersedia menjadi subjek penelitian. Peneliti bekerja sama dengan 

manajer toko untuk mendisain setting penelitian. Setting penelitian adalah 

selama empat hari dan lima sku (stock keeping unit) dipindahkan dari rak. 

Kategori produk adalah 1) memiliki frekuensi pembelian tinggi, 2) memiliki 

catatan penjualan tinggi, 3) adanya variasi berbagai merek dalam satu kategori 

produk, dan 4) produk memiliki variasi dalam ukuran. SKU yang dipindahkan 

adalah merek produk terkenal, kombinasi variasi, ukuran dari produk-produk 

minuman, kembang gula, saus dan pasta gigi.  

Kemudian konsumen diberikan pertanyaan mengenai beberapa hal. 

Konsumen ditanya apakah ia berniat membeli produk yang ada dalam kategori 



 29 

produk di atas. Jika jawabannya ya, maka konsumen ditanyai merek dan ukuran 

apa yang akan dibeli. Jika konsumen tidak menemukan item yang diinginkan, 

maka konsumen diminta untuk memberikan tindakan khusus apa yang akan 

dilakukan? Jika konsumen memiliki produk substitusi, konsumen dimintai 

untuk mengidentifikasi merek, ukuran dan karakteristik variasi produk 

tersebut?  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen dalam 

menghadapi stockout sangat bervariasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

dampak logistik dan pemasaran pada ritel.  Ketika menghadapi konsumen yang 

meninggalkan toko untuk mencari produk di toko lain, maka toko ritel akan 

kehilangan penjualan dan kemungkinan mengalami kerugian di masa yang akan 

datang. Implikasi logistik yang harus dilakukan oleh ritel adalah meminimalkan 

dampak stockout. Tindakan yang dilakukan oleh ritel adalah 1) menentukan 

safety stock pada tingkat tertentu, 2) menyediakan produk alternatif dengan 

merek berbeda tetapi dengan ukuran dan variasi yang sama. Tindakan kedua ini 

adalah mempertahankan stock keeping unit dan mengurangi biaya persediaan.  

 

C. KERANGKA PEMIKIRAN 

Studi literatur di atas memberikan ide untuk mengembangkan model 

ekonomi dengan variabel-variabel tertentu. Variabel-variabel tersebut terbagi 

menjadi variabel independen dan dependen. Variabel dependen yaitu kinerja 

perusahaan  yang diproksi dengan sales dipengaruhi oleh variabel independen 

yang meliputi promosi penjualan dan tingkat persediaan. Ide penelitian tersebut 

bisa digunakan untuk mengembangkan model ekonomi dengan data runtun 

waktu.  

 

PR= Promosi penjualan 

PSD= Persediaan 
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Hipotesis  

 Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: diduga variabel 

promosi harga dan persediaan mempengaruhi tingkat penjualan. 

 

D. METODE PENELITIAN 

1. Lingkup Penelitian 

 Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sales akan 

mengambil dua buah perusahaan ritel untuk kelas menengah ke atas di Propinsi 

Sulawesi Utara yaitu di Kotamubagu.  

 

2. Jenis Data, Sumber dan Pengumpulannya 

Data Sekunder 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi 

pustaka dan publikasi dari berbagai lembaga yang terkait dengan penelitian ini 

di antaranya BPS. Data yang digunakan adalah data runtun waktu.  

 

 

PR PSD 

Sales 
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3. Variabel Operasional 

a. Sales diukur dengan tingkat penjualan per kuarta dari usaha ritel. 

b.Promosi penjualan diukur dengan biaya promosi yang dikeluarkan per 

kuartal. 

 c. Tingkat persediaan diukur dengan total biaya persediaan per kuartal. 

 

4. Teknik Analisis Data  

 Untuk menguji hipotesis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

sales akan dipakai teknik analisis regresi least  dengan spesifikasi model dinamik 

Error Correction Model sebagai berikut. 

 

ΔSlt = γ0 + γ1ΔPRt + γ2ΔPSDt + γ3PRt-1 + γ4PSDt-1 + γ5(PRt-1 + PSDt-1 -SLt-1 )  

Slt = Tingkat penjualan di tahun t 

PRt = Promosi penjualan di tahun t 

PSDt = Persediaan di tahun t 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pemilihan Model 

Dalam penelitian ini, pembentukan model dianggap sebagai representasi 

suatu abstraksi berbagai realita. Pembentukan model ini sendiri dianggap 

sebagai panduan dan dipengaruhi berbagai faktor misalnya tujuan yang dicapai, 

perilaku pemeran dalam sistem yang diamati, kelembagaan yang ada dan 

persepsi si pembuat model mengenai realita yang dihadapi. Pembuatan model 

pada umumnya berusaha untuk memasukkan semua informasi dan variabel 

yang menurutnya relevan dengan harapan bahwa model tersebut dapat 

dijadikan panduan orang untuk mengenal sesuatu. Diharapkan pembuat model 

dapat menggunakan model untuk memperoleh gambaran dan tidak meleset 

terlalu jauh mengenai fenomena atau sesuatu yang sedang menjadi pusat 

perhatiannya (Insukindro, 1992).  

Dalam analisis ekonometrika, pemilihan model  empirik merupakan salah 

satu langkah yang penting di samping pembentukan model teoretik dan model 

yang dapat ditaksir, estimasi, pengujian hipotesis, peramalan dan analisis 

mengenai implikasi kebijakan dari model tersebut (Insukindro, 1999). Model 

estimasi yang dipilih adalah model empirik yang baik dan mempunyai daya 

prediksi serta peramalan dalam sampel. Di samping itu, model tersebut harus 

memenuhi persyaratan antara lain: model dibuat sebagai suatu persepsi 

mengenai fenomena ekonomi aktual yang dihadapi dan didasarkan pada teori 

ekonomika yang sesuai, lolos uji baku dan berbagai uji diagnosis asumsi klasik, 

tidak menghadapi persoalan regresi lancung atau korelasi lancung dan residu 

regresi yang ditaksir adalah stasioner.  Langkah-langkah tersebut dimaksudkan 

agar peneliti dapat terhindar dari kesalahan spesifikasi.  

Berkaitan dengan kemungkinan kesalahan spesifikasi yang disebabkan 

oleh variabel bebas, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam studi 
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empirik yaitu penentuan bentuk fungsi dari model yang akan diestimasi. 

Pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan isu ini adalah apakah bentuk 

fungsi adalah linier atau log-linier. Dalam studi empirik, keputusan untuk 

menetapkan bentuk fungsi model yang diestimasi perlu diuji apakah memang 

model tersebut sesuai dengan argumen teori dan perilaku variabel yang sedang 

diamati dan persepsi si pembuat model mengenai fenomena yang sedang 

dihadapi. 

Dalam kaitannya dengan pemilihan model tersebut, Harvey (1991), 

Hendri dan Ericson (1991), Gujarati (1995), Thomas (1997) dan Insukindro (1999) 

mengatakan bahwa agar sebuah model empirik dapat dikategorikan sebagai 

model yang baik maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 

1. Parsimony. Model yang baik adalah model yang sederhana. Tujuan yang 

ingin dicapai dari pembentukan model pada umumnya adalah 

menyederhanakan suatu proses sedemikian rupa sehingga hanya 

variabel-variabel yang dianggap penting dan dipilih dimasukkan ke 

dalam model. Isu kunci yang penting dari suatu model yang sederhana 

adalah bila model tersebut mencakup sejumlah kecil parameter.  

2. Identifiability. Model yang baik  adalah model yang dapat mengestimasi 

satu himpunan nilai-nilai parameter yang unik untuk satu himpunan data 

yang tertentu. Model yang tidak memenuhi persyaratan ini berarti model 

tersebut dapat mengestimasi lebih dari satu himpunan nilai parameter 

yang konsisten dengan data. 

3. Data coherency. Model yang baik adalah model yang koheren dengan 

data. Model tersebut seharusnya cukup mampu menjelaskan data yang 

ada. Kriteria ini tidak lain merupakan kriteria keserasian atau goodness of 

fit. Kriteria ini diukur dengan koefisien determinasi R2. 

4. Data admissibility. Model ekonometri yang baik hendaknya tidak 

mempunyai kemampuan untuk memprediksi besaran-besaran ekonomi 

yang menyimpang dari kendala definisi ekonomika. 
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5. Theoretical consistency. Model yang baik adalah model yang konsisten 

dengan teori,  

6. Predictive power. Model yang baik adalah model yang mempunyai 

kemampuan untuk memprediksi.  

7. Encompassing. Model dikatakan baik jika dia mampu mengungguli 

model pesaingnya dalam arti bahwa dia dapat menjelaskan temuan-

temuan yang dihasilkan oleh model pesaingnya. 

 

Salah satu kriteria yang dapat dipakai dalam pemilihan model empirik 

yang baik adalah kriteria goodness of fit yang didasarkan pada nilai koefisien 

determinasi atau R2. Namun, harus diakui bahwa penggunaan koefisien 

determinasi dalam penentuan model yang baik harus dilakukan dengan hati-

hati.  Hal ini disebabkan oleh kriteria ini hanya sahih bila dipenuhi syarat yaitu 

parameter model yang diestimasi adalah linier, model tersebut mempunyai 

intersep dan diestimasi dengan metode ordinary least square.  Jika ketiga syarat ini 

tidak dipenuhi maka penggunaan R2 sebagai kriteria pemilihan model akan 

menyesatkan dan dapat menimbulkan regresi lancung. Dengan kata lain, kriteria 

ini banyak mengandung berbagai kelemahan, sehingga penggunaannya sebagai 

kriteria goodness of fit perlu dikaji dengan sunguh-sungguh.  

Dalam hal ini dikemukakan beberapa kriteria alternatif yang diharapkan 

dapat menghindarkan peneliti dari kemungkinan terjebak ke dalam kesalahan 

spesifikasi. Paling tidak terdapat sepuluh kriteria statistika lain yang dapat 

digunakan untuk memilih (Insukindro dan Aliman, 1999).Pertama, Akaike 

Information Criterion (AIC) yang dikembangkan oleh Akaike tahun 1890 dan 1974. 

Kedua, Final Prediction Error (FPE) yang dikembangkan oleh Hsiao sejak tahun 

1978. Ketiga, Generalized Cross Validation (GCV) yang dikembangkan oleh Crave 

dan Wahba tahun 1979. Keempat, Hannan-Quinn (HQ) yang dikembangkan oleh 

Hannan dan Quinn tahun 1979. Kelima, RICE yang dikembangkan oleh Rice 

tahun 1984. Keenam, SCHWARZ, yang dikembangkan oleh Schwarz tahun 1980. 
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Ketujuh, SGMASQ. Kedelapan, SHIBATA yang dikembangkan oleh Shibata 

tahun 1981. Kesembilan, Prediction Criterion (PC) yang dikembangkan oleh 

Amemiya tahun 1980 dan terakhir kesepuluh Residual Variance Criterion (RVC) 

yang dikembangkan oleh Theil tahun 1961. 

Secara umum, kesepuluh kriteria di atas menggunakan nilai residual sum 

of squares (RSS) tertimbang (weighted) sehingga mereka dapat dipakai sebagai 

beberapa alternatif pesaing bagi koefisien determinasi dalam pemilihan model. 

Jika dalam pemilihan model dengan pendekatan R2 dipilih koefisien determinasi 

yang maksimum, maka dalam analisis dengan sepuluh kriteria di atas dipilih 

kriteria yang mempunyai nilai paling kecil (minimum) di antara berbagai model 

yang diajukan. Melalui kriteria-kriteria ini dapat pula dikurangi atau 

dihindarkan adanya sindrom R2. Di samping itu, besaran-besaran tersebut dapat 

pula digunakan untuk menentukan kesederhanaan atau efisiensi jumlah variabel 

bebas yang diliput dalam suatu model. Kriteria-kriteria ini juga dapat digunakan 

untuk menentukan variabel kelambanan (lag-variabel) dalam uji kausalitas.  

 Pemilihan bentuk fungsi model empirik merupakan pertanyaan atau 

masalah empirik yang sangat penting. Hal ini karena teori ekonomi tidak secara 

spesifik menunjukkan ataupun mengatakan apakah sebaiknya bentuk fungsi 

suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linier atau log liner atau bentuk 

fungsi lainnya (Gujarati, 2003). Selain itu, pemilihan bentuk fungsi untuk 

menentukan spesifikasi suatu model ekonometrika memiliki implikasi-implikasi 

yang penting untuk rangkaian kerja berikutnya seperti halnya menentukan 

bentuk model empirik yang telah dibahas di atas. Kesalahan dalam penentuan 

bentuk fungsi akan menyebabkan persoalan-persoalan kesalahan spesifikasi dan 

estimasi-estimasi koefisien bias dan parameter estimasi tidak konsisten.  

 Dalam kasus ini, kesalahan spesifikasi yang sering muncul adalah apabila 

peneliti terserang sindrom R2 yang menganggap bahwa R2 merupakan besaran 

statistika dan harus memiliki nilai yang tinggi. Padahal, seperti telah diuraikan 

di atas, penggunaan R2 sebagai salah satu kriteria pemilihan model harus 
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dipenuhi syarat-syarat tertentu. Di samping itu, variabel tak bebas model-model 

yang dibandingkan harus sama dan parameternya harus linier. Dalam studi 

empirik biasanya digunakan metode-metode biasanya digunakan metode-

metode lain seperti model transformasi Box-Cox. Dalam hal ini digunakan 

metode yang dikembangkan oleh MacKinnon, White dan Davidson tahun 1983 

(MWD test), metode Bera dan McAleer tahun 1988 (B-Mtest), uji J, uji JM, metode 

yang dikembangkan Zarembka tahun 1968 dan pendekatan model koreksi 

kesalahan (Insukindro dan Aliman, 1999).  

 

B. Pendekatan Model Koreksi Kesalahan (Error Correction Model) 

 Model runtun waktu disusun berdasarkan asumsi penting bahwa data 

runtun waktu yang akan dianalisis dihasilkan oleh proses random atau stokastik. 

Apabila karakteristik proses stokastik berubah sepanjang waktu yaitu apabila 

proses tersebut non-stasioner maka merupakan hal yang sukar untuk 

membentuk model proses stokastik tersebut melalui sebuah persamaan dengan 

koefisien-koefisien tetap yang dapat diestimasi dari data-data lampau. Proses 

stokastik akan lebih mudah dijelaskan jika karakteristik proses itu tidak berubah 

sepanjang waktu. Dengan demikian stasionaritas merupakan karakteristik 

penting dari proses stokastik (Pyndick dan Rubinfeld, 1998).  Teori ekonomi 

berlandaskan asumsi bahwa data adalah stasioner. Data stasioner pada dasarnya 

tidak memiliki variasi yang terlalu besar selama periode observasi dan memiliki 

kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya. 

 Untuk mengetahui apakah data runtun waktu yang digunakan stasioner 

atau tidak, akan dilakukan uji akar-akar unit dan uji derajat integrasi. Data yang 

tidak stasioner ditandai oleh R2, juga uji t yang relatif tinggi namun memiliki 

nilai statistik durbin-watson yang rendah, bahkan lebih rendah dari R2. Ini 

memberikan  indikasi bahwa regresi yang dihasilkan lancung (Gujarati, 2003). 

Akibat yang ditimbulkan oleh regresi lancung antara lain adalah koefisien 

regresi penaksir tidak efisien, peramalan berdasarkan regresi tersebut akan 
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meleset dan uji baku yang umum untuk koefisien regresi terkait menjadi tidak 

sahih atau invalid (Insukindro, 1992) 

 Apabila variabel-variabel yang diamati memiliki derajat integrasi yang 

sama maka dapat dilakukan estimasi regresi kointegrasi. Regresi kointegrasi 

ditaksir untuk menguji apakah residual regresi yang dihasilkan stasioner atau 

tidak. Apabila hasil uji residual regresi kointegrasinya juga stasioner maka 

model dinamis yang cocok adalah model koreksi kesalahan. 

 Teorema representasi Granger (Granger Representation Theorem) 

memfokuskan bahwa sistem yang berkointegrasi selalu memiliki mekanisme 

koreksi kesalahan. Apabila variabel dependen dan independen berkointegrasi, 

maka terdapat hubungan jangka panjang antar variabel-variabel tersebut. 

Dinamika jangka pendek dapat dijelaskan dengan mekanisme koreksi kesalahan. 

Keterkaitan uji kointegrasi dengan ECM dapat ditelususri melalui uji statistik 

ECT yang signifikan secara statistik. Sebaliknya bila koefisien ECT-nya tidak 

signifikan, hal ini menandakan bahwa spesifikasi model yang diamati dengan 

metode ECM tidah sahih (Insukindro, 1992).  

 ECM didasarkan pada asumsi bahwa pasar selalu berada dalam 

ketidaseimbangan dan keinginan selalu tidak sama dengan yang terjadi. Kondisi 

in menyebabkan seseorang akan menanggung biaya yang berkaitan dengan 

kondisi itu di mana biaya terdiri dari fungsi biaya kuadratik periode tunggal. 

Fungsi kuadratik periode tunggal dapat ditulis sebagai berikut (Insukindro, 1992 

 

=C
a

t
1 (Yt-Y t-1)2 + 2[(1-β)Yt]2 

di mana 

Yt = variabel aktual 

Yt= tingkat yang diharapkan 

Β = operasi kelambanan  
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C. Uji Akar-Akar dan Uji Derajat Integrasi 

 Uji akar-akar unit dapat dipandang sebagai uji stasioner data. Uji tersebut 

dimaksudkan untuk mengamati apakah koefisien-koefisien tertentu dari model 

otoregresif yang ditaksir memiliki nilai satu atau tidak. Namun, karena model 

tersebut memiliki distribusi yang tidak baku maka uji statistik yang tidak baku 

seperti uji t dan uji F tidak cukup layak dipakai untuk menguji hipotesis yang 

ditengahkan. Penelitian ini menggunakan dua uji yang dikembangkan oleh 

Dickey dan Fuller. Uji akar-akar unit dilakukan dengan menaksir model 

otoregresif berikut ini (Insukindro, 1992).  

 DXt = a0 + a1BXt + 
=

k

t

bi
1

Bi DXt      (1) 

DXt = c0 + c1T +   c2BXt +   
=

k

t

di
1

Bi DXt     (2) 

di mana 

DXt= Xt= Xt-1 

BXt=Xt-1 

B=Backward lag operator 

K=N 1/3 di mana N adalah jumlah observasi.  

 

Hipotesis nol yang diuji adalah a1= 0 dan c2 = 0, nilai tersebut 

ditunjukkan oleh nisbah t pada koefisien regresi BX1 pada persamaan (1) dan (2) 

selanjutnya nisbah t tersebut dibandingkan dengan nilai kritis statistik DF (ADF) 

untuk mengetahui ada tidaknya akar-akar unit.  

D2Xt = e0 + e1BDXt - 
=

k

t

fi
1

Bi D2Xt      (3) 

D2Xt = g0 + g1T +   g2BDXt +   
=

k

t

hi
1

Bi D2Xt    (4) 
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di mana  

D2Xt= DXt-DX t-1 

BDXT=DXT-1 

 Nilai statistik DF dan ADF untuk mengetahui pada derajat keberapa 

suatu data akan stasioner dapat dilihat pada nisbah t pada koefisien regresi BDXt 

persamaan (3) dan (4). Jika e1 dan g2 sama dengan nol satu maka variabel Xt  

dikatakan stasioner pada derajat satu atau I (I). Jika e1 dan g2 sama dengan nol, 

maka variabel Xt belum stasioner pada diferensiasi pertama. Bila hal tersebut 

terjadi, uji derajat integrasi perlu dilanjutkan sehingga diperoleh data yang 

stasioner. Untuk uji akar-akar unit dan derajat integrasi, apabila nilai hitung 

mutlak DF dan ADF lebih kecil daripada nilai kritis mutlak (pada  10%) maka 

variabel tersebut tidak stasioner sebaliknya jika nilai hitung mutlak DF dan ADF 

lebih besar daripada nilai kritis mutlak (pada  10%) maka variabel tersebut 

stasioner.  

 

D. Penurunan Model Koreksi Kesalahan 

Model dinamik dapat diturunkan melalui analisis optimasi terhadap 

biaya ketidakseimbangan dan penyesuaian. Berkaitan dengan hal ini, dalam 

penulisan ini akan digunakan model koreksi kesalahan dengan contoh fungsi 

penjualan sederhana. Dianggap bahwa penjualan (SL) dipengaruhi oleh promosi 

(PR) dan persediaan (PSD) dan dinyatakan dalam hubungan jangka panjang 

atau keseimbangan sebagai berikut. 

SL*t= 0 + 1PRt + 2PSDt      (5) 

0 >0, 0< 1 <1 dan  2< 0   

 Jika SL*t  berada pada pada titik keseimbangan terhadap PRt dan PSDt 

berarti persamaan di atas terpenuhi. Namum dalam sistem ekonomi pada 

umumnya jarang sekali terjadi keseimbangan seperti yang diinginkan sehingga 
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bila SL*t mempunyai nilai yang berbeda dengan nilai keseimbangan maka 

terjadilah perbedaan antara sisi kanan dan sisi kiri persamaan (5) sebesar:  

DE= SL*t - 0  - 1PRt + 2PSDt      (6) 

Nilai perbedaan (DE) dikenal sebagai kesalahan ketidakseimbangan atau 

disequilibrium error (Thomas, 1997: 383). Dengan mengikuti pendekatan yang 

dikembangkan oleh Domowitz dan Elbadawi  (dalam Insukindro dan Aliman, 

1999) dapat dirumuskan fungsi biaya kuadrat periode tunggal sebagai berikut. 

Slt=b1[(SLt-SL*t]2 + b2[(SLt-SLt-1) – ft(zt-z t-1)]   (7) 

Komponen pertama persamaan (7) mencerminkan biaya ketidakseimbangan dan 

komponen kedua merupakan biaya penyesuaian. SLt  adalah jumlah penjualan 

aktual periode t, Zt merupakan vektor variabel yang mempengaruhi jumlah 

penjualan dan dianggap dipengaruhi secara linier oleh promosi dan persediaan, 

b1 dan b2 merupakan vektor baris yang memberi bobot kepada masing-masing 

biaya, serta ft adalah sebuah vektor baris yang memberi bobot kepada elemen Zt-

Zt-1.  

Dengan menimisasi persamaan (7) terhadap SLt dan mensubstitusikan Zt 

sebagai fungsi dari PRt  danPSDt  akan diperoleh: 

SLt=g0 + g1PRt + g2PSDt + g3PRt-1 + g4PSDt -1 + g5SLt-1   (8) 

di mana 

 g0 = a0b                             g1=a1b + (1-b)f1 

g2= a2b + (1-b)f2                g3= -(1-b)f1 

g4=-1(1-b)f2   g5=(1-b) 

b=b1/(b1+b2) 

f1 merupakan vektor baris yang menunjukkan pengaruh PRt terhadap Zt dan f2 

adalah vektor baris yang menunjukkan pengaruh PSDt terhadap Zt. 

 Persamaan (8) mencerminkan hubungan jangka pendek atau 

ketidakseimbangan yang meliputi nilai aras dan kelambanan variabel SL, PR, 

PSD. Permasalahan yang muncul jika ternyata aras variabel dalam persamaan di 
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atas tidak stasioner adalah jika diestimasi dengan metode OLS maka akan 

menyebabkan munculnya regresi lancung (Thomas, 1997).  

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka persamaan di atas 

diparameterisasi ulang menjadi  

ΔSLt= 1ΔPRt + 2ΔPSDt +  3(SLt –β0- β1 PRt – β2 PSDt )t-1 (9) 

di mana  

1 = g1   β0 = 
51 g

go

−
   

2 =g2   β1 =     
51

31

g

gg

−

+
 

3 = -(1-g5)  β2 =       
51

42

g

gg

−

+
 

ΔXt = Xt- Xt-1 

Persamaan di atas menjelaskan perubahan penjualan (ΔSLt) masa 

sekarang dipengaruhi oleh perubahan promosi (ΔPRt) dan perubahan 

persediaan (ΔPSDt) dan kesalahan ketidakseimbangan atau komponen koreksi 

kesalahan (error correction term) periode sebelumnya. Jika diamati lebih lanjut 

akan terlihat bahwa persamaan di atas hanya meliputi kelambanan satu periode 

sehingga ini dikenal sebagai first period order ECM. Parameter 3( 1 dan + 2) 

menjelaskan pengaruh jangka pendek variabel PRt dan PSDt. Persamaan di atas 

sering diparameterisasi lebih lanjut menjadi  

ΔSlt = γ0 + γ1ΔPRt + γ2ΔPSDt + γ3PRt-1 + γ4PSDt-1 + γ5(PRt-1 + PSDt-1 -SLt-1 ) (10) 

di mana  

γ0 = - 1β0  γ3= - 3(1-β1) 

γ1 = 1    γ4= - 3(1-β2) 

γ3= 2                                        γ5= - 3 

 

Persamaan di atas bisa ditulis menjadi 

 ΔSlt = γ0 + γ1ΔPRt + γ2ΔPSDt + γ3PRt-1 + γ4PSDt-1 + γ5 ECT    (11) 



 42 

Pada prinsipnya persamaan ini tidak berbeda dari persamaan sebelumnya 

dan dikenal sebagai baku atau standard. Model inilah yang nantinya akan 

digunakan dalam studi empiris. 

 

E. Data yang Digunakan  

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuartal dari tahun 1998 

sampai tahun 2003. Khusus untuk data promosi, data diambil dari biaya promosi 

kuartal sedangkan data persediaan diambil dari total biaya persediaan yang 

terdiri dari total biaya pesan dan total biaya simpan. 

 

F. Studi Empiris Penjualan Ritel di Kotamubagu Sulawesi Utara 

1. Hasil Uji Akar Unit dan Derajat Integrasi 

 

Tabel 1 Hasil Uji Akar-Akar Unit dan Derajat Integrasi  

Variabel SL, PR, PSD, LSL, LPR, LPSD 1998.1-2003.4 

Variabel Uji Akar-Akar Unit Uji Derajat Integrasi 
DF ADF DF ADF 

SL -0.503459 -2.666813 -5.218437* -5.185217* 

PR -2.613713 -5.380486* -5.662308* -6.022015* 

PSD 0.742223 -2.545951 -4.053413* -4.288192* * 

LSL -2.707121 -0.770949 -4.464043* -4.392979** 

LPR -4.953738* -2.908166*** -6.287606* -5.961880* 

LPSD -1.352003 -3.078936 -4.355382* -4.473383** 

 *   = signifikan pada  =0,01 
 * *  = signifikan pada  =0,05 
 ***  = signifikan pada  =0,10 
 

 Berdasarkan tampilan yang disajikan dalam tabel 1, dapat disimpulkan 

bahwa dengan derajat kepercayaan =5%, variabel SL, PR, PSD, LSL, LPR, LPSD 

belum stasioner pada tingkat arasnya sehingga perlu dilakukan uji stasioner data 

pada derajat satu. Pada tabel 1, variabel SL, PR, PSD, LSL, LPR, LPSD sudah 

stasioner pada tingkat perbedaan pertama atau I(1).  
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2. Hasil Kriteria Seleksi Model 

Untuk memilih mana di antara beberapa model yang akan dipilih sebagai 

model terbaik yang akan diestimasi, digunakan seleksi kriteria dengan 

membandingkan model di bawah ini. 

Model 1 SL C PR  

Model 2 SL C PSD 

Model 3  SL C PR PSD 

 Model 4  LSL C LPR  

 Model 5 LSL C LPSD  

 Model 6 LSL C LPR LPSD 

 

Tabel 2 Hasil Uji Kriteria Seleksi Model Linier 

Variabel 
Bebas 

Model Linier 
Variabel Tidak Bebas 

Model 1 
SL 

Model 2 
SL 

Model 3 
SL 

 

Intersep 1024,697 
(4,599533) 

1158,310 
(4,788388) 

658,8380 
(3,207116) 

PR 12,66807 
(5,135481) 

 9,730484 
(4,553263) 

PSD  1,143425 
(4,143532) 

0,768283 
(3,580251) 

LPR    
LPSD    
N 23 23 23 
R2 0,556711 0,449813 0,729852 

2R  0,535602 0,423614 0,702837 

F 26,37317 17,16886 27,01671 
RERATA 2060,174 2060,174 2060,174 
Uji Diagnosis    
Korelasi 
Serial 
-DW 
x2 

 
 
0,896125 
7,842273 

 
 
1,535167 
1,220542* 

 
 
1,336514 
2,707804* 

Linieritas 0,026590* 0,024021* 2,275911* 
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Normalitas 0,847287* 29,97329 2,754202* 
Heteroskedast
isitas 

2,067020* 1,288048* 6,868704 

Akaike Info 
Criterion 
(AIC) 

15,15871 15,37474 14,75041* 

Schwarz 
Criterion 

15,25745 15,47348 14,89852* 

 Keterangan Lolos Uji* 
 
 

Tabel 3 Hasil Uji Kriteria Seleksi Model Log-Linier 

Variabel 
Bebas 

Model Log-Linier 
Variabel Tidak Bebas 

Model 4 
LSL 

Model 5 
LSL 

Model 6 
LSL 

 

Intersep 5,681018 
(14,60246) 

4,561911 
(6,167101) 

4,070504 
(7,304028) 

LPR 0,443841 
(4,919555) 

 0,339485 
(4,314064) 

LPSD  0,459912 
(4.091284) 

0,313387 
(3,497995) 

N 23 23 23 

R2 0,535419 0,443541 0,711762 

2R  0,513296 0,417043 0,682939 

F 24,20202 16,73861 24,69359 
RERATA 7,581030 7,58103 7,581030 
Uji 
Diagnosis 

   

Korelasi 
Serial 
-DW 
-X2 

 
 
0,737778 
9,081070 

 
 
1,462188 
1,590908* 

                       
    
1,356426 
2,865758* 

Linieritas 0,860092* 0,428045* 0,952636* 

Normalitas 0,318030* 9,079505 2,115451* 
Heteroskeda
stisitas 

1,694049* 1,646986* 5,795583* 

Akaike Info 
Criterion 
(AIC) 

-0,066089 0,114369 -0,456483 

Schwarz 
Criterion 

0,0032650 0,213108 -0,308375 

 Keterangan Lolos Uji Seleksi* 
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 Dari hasil uji seleksi model linier, terlihat bahwa ketiga model tidak lulus 

uji D-W. Dilihat dari uji korelasi serial dengan menggunakan uji Breusch-

Godfrey, hanya model 2 dan 3 lolos uji. Model 1,2,3 lolos uji linieritas. Hanya 

model 2 yang tidak lolos uji normalitas sedangkan model 1 dan 3 lolos uji 

normalitas. Hanya model 3 yang tidak lolos uji heteroskedastisitas. Dilihat dari 

ukuran AIC dan Schwarz, model 3 memiliki nilai yang paling minimum. Dilihat 

dari R2, model 3 memiliki nilai paling tinggi yaitu sebesar 0,73 artinya proporsi  

atau persentase dari variasi variabel penjualan mampu dijelaskan oleh variasi 

variabel promosi dan persediaan sebesar 73%. Dalam penelitian, model 3 dipilih. 

 Begitu juga dengan model log-linier, semua model baik 4,5, dan 6 tidak 

lolos uji D-W. Namun, dengan uji korelasi serial  Breusch Godfrey, model 5 dan 

6 lolos uji. Dilihat dari nilai R2, model 6 memiliki nilai tertinggi sebesar 0,68 

artinya proporsi  atau persentase dari variasi variabel penjualan mampu 

dijelaskan oleh variasi variabel promosi dan persediaan sebesar 68%.   

 Apabila dilihat dari uji D-W, terlihat bahwa ketiga model baik linier dan 

log-linier tidak lolos uji  autokorelasi. Ada beberapa alasan mengenai mengapa 

masalah autokorelasi pada umumnya muncul sebagai berikut (Gujarati, 2003). 

1. Adanya kelembanan. Data yang digunakan adalah runtun waktu. Ciri khas 

data runtun waktu memiliki kelambanan. Data yang digunakan dalam hal 

ini adalah penjualan, promosi dan persediaan. Data merupakan data 

kuartalan. Kemungkinan yang terjadi adalah variabel pada periode kuartal 

sebelumnya mempengaruhi periode kuartal berikutnya.  

2. Adanya spesifikasi bias. Dalam hal ini mungkin peneliti tidak memasukkan 

variabel lain menurut teori manajemen yang ternyata cukup penting dalam 

menjelaskan variabel tidak bebas.  

3. Adanya kelambanan. Dalam regresi dengan menggunakan data runtun 

waktu, biaya pengeluaran untuk promosi pada periode kuartal kedua bisa 
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ditentukan oleh biaya pengeluaran untuk promosi pada periode kuartal 

sebelumnya. 

Walaupun model linier dan log-linier tidak lolos uji D-W, penaksir-

penaksir OLS masih linier dan tidak bias tetapi tidak efisien dibandingkan 

dengan prosedur dalam autokorelasi.  Model baik linier dan log-linier lolos uji 

normalitas kecuali model 2 dan 5. Hasil uji keenam model ini menunjukkan 

bahwa faktor penganggu mempunyai nilai rata-rata yang diharapkan sama 

dengan nol dan tidak berkorelasi dan mempunyai varians yang konstan. Dengan 

asumsi, penaksir dari a0, a1 dan σ2 memenuhi sifat-sifat statisik yang diinginkan 

yaitu tidak bias, mempunyai varians yang minimum, konsisten di mana dengan 

meningkatnya ukuran observasi tidak terbatas, penaksir akan semakin 

mengarah ke nilai populasi yang sebenarnya.  

 Keenam model baik linier dan log-linier dengan uji Ramsey RESET, 

menunjukkan lolos uji linieritas. Uji ini menunjukkan bahwa spesifikasi keenam 

model sudah benar.  

 

3. Uji MWD 

Pada bagian berikut ini akan membicarakan tentang pemilihan bentuk 

model apakah dalam bentuk linier tanpa log atau dalam bentuk log-liniear. 

Model yang akan dipilih adalah model 3 (linier) dan model 6 (log-linier). Hal ini 

penting terutama dalam hubungannya dengan tujuan dari penelitian yang kita 

lakukan. Dalam hal digunakan metode Mackinon, White dan Davidson atau 

dikenal dengan MWD Test untuk menentukan model regresi, linier atau log-

linier. Model yang akan diuji di sini membandingkan di antara dua model fungsi 

penjualan ritel di Kotamubagu Sulawesi Utara yaitu antara model linier (1) dan 

log-linier (2) di bawah ini. 

a.  SLt = a0 + a1PRt + a2PSDt + Ut 

  b.   LSLt = b0 + b1LPRt + b2LPSDt + Vt 
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di mana parameter  a0 a1, a2  b1 dan b2 dianggap berpangkat 1. SLt dan LSLt 

adalah  variabel terikat sedangkan PRt, LPRt, dan PSDt adalah variabel bebas 

sedangkan Ut dan Vt adalah variabel gangguan.  

Langkah-langkah uji uji MWD 

a. Mengestimasi persamaan linier (1) 

SLt = a0 + a1PRt + a2PSDt + Ut 

b. Cari nilai fitted dari variabel SL 

c. Mengestimasi persamaan log linier (2) 

LSLt = b0 + b1LPRt + b2PLPSDt + Vt 

d. Cari nilai fitted dari variabel LSL 

e. Cari nilai Z1 dengan cara nilai logaritma dari nilai fitted persamaan linier 

(1) dikurangi dengan nilai fitted persamaan log-linier (2). 

f. Cari nilai Z2 dengan cara nilai antilogaritma dari nilai fitted persamaan 

log-linier (2) dikurangi dengan nilai fitted persamaan linier (1).  

g. Estimasi persamaan (3) di  bawah ini: 

d. SLt = a0 + a1PRt + a2PSDt + + a3Z1 + Ut 

h. Estimasi persamaan (4) di bawah ini:  

e. LSLt = b0 + b1LPRt + b2LPSDt + b3Z2 +Vt 

i. Lihat koefisien regresi a3 dari variabel Z1 dari langkah g) di atas: bila Z1 

signifikan secara statistik berarti bentuk linier ditolak sehingga model 

yang sesuai adalah bentuk log-linier dan sebaliknya. 

j. Lihat koefisien regresi b3 dari variabel Z2 dari langkah h) di atas: bila Z2 

signifikan secara statistik berarti bentuk log-linier ditolak sehingga 

model yang sesuai adalah bentuk linier dan sebaliknya. 
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Tabel 4. Hasil Uji MWD  

Variabel Tidak Bebas SL Variabel Tidak Bebas LSL 

Konstanta 643.4154 
(3,135007) 

Konstanta 3.914486 
(7,478736) 

PR 8.431291 
(3,436595) 

LPR 0,254031 
(3,015126) 

PSD 0.878454 
(3,698936) 

LPSD 0,388325 
(4,268362) 

Z1 2357.618 
(1,066693) 

Z2 -0,000968 
(-2,041308) 

 

Berdasarkan hasil regresi dari persamaan (3) dan (4) di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan uji MWD tidak ditemukan adanya 

perbedaan yang berarti antara kedua bentuk fungsi model empiris baik linier 

dan log-linier. Dengan derajat kepercayaan 95% (  = 5%), bentuk fungsi model 

empiris linier maupun log-linier adalah independen karena baik Z1 dan Z2 tidak 

signifikan secara statistik sehingga kita bebas memilih di antara kedua model 

tersebut. Dengan kata lain, bentuk fungsi model empirik penjualan di ritel 

Kotamubagu bisa menggunakan bentuk fungsi model linier tanpa log atau 

bentuk fungsi model linier dengan log. 

 

4. Uji Estimasi Regresi Model Dinamik  

ΔSlt = γ0 + γ1ΔPRt + γ2ΔPSDt + γ3PRt-1 + γ4PSDt-1 + γ5(PRt-1 + PSDt-1 -SLt-1 ) 

ΔLSlt = γ0 + γ1ΔLPRt + γ2ΔLPSDt + γ3LPRt-1 + γ4LPSDt-1 + γ5(LPRt-1 + LPSDt-1 -

LSLt-1 ) 

 

Model 7 DSL C DPR DPSD PR(-1) PSD(-1) ECT1 

 Model 8 DLSL C DLPR DLPSD LPR(-1) LPSD(-1)  ECT2 
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Tabel 5. Hasil Estimasi OLS Model Koreksi Kesalahan 
Penjualan Ritel di Kotamubagu, Sulawesi Selatan 

Variabel Bebas Variabel Tidak Bebas 

Model Linier 
DSL 

Model Log-
Linier DLSL 

Intersep 147,3602 
(0,708136) 

1,433139 
(1,985370) 

DPR 5,163489 
(2,400058) 

 

DPSD 0,513055 
(2,735530) 

 

PR(-1) 6,786697 
(2,290167) 

 

PSD(-1) 0,351020 
(1,283208) 

 

ECT1 0,768401 
(3,620801) 

 

DLPR  0,224522 
(3,261457) 

DLPSD  0,191963 
(2,838435) 

LPR1  -0,375036 
(-2,563709) 

LPSD1  -0,283635 
(-2,365168) 

ECT2  0,629405 
(3,742507) 

N 22 22 
R2 0,690263 0,717532 

2R  0,593470 0,629260 

F 7,131341 8,128706 
RERATA 86,13636 0,039786 
Uji Diagnosis   
Korelasi Serial 
-DW 
-X2 

 
2,290022* 
3,382713* 

 
2,462801 
4,207508* 

Linieritas 4,6320061* 0,460857* 
Normalitas 0,028203* 0,720423* 
Heteroskedastisitas 11,12601 5,628143* 
Akaike Info Criterion (AIC) 14,30220 -1,171669 
Schwarz Criterion 14,59975 -0,874112 

 Kriteria Uji Lolos Seleksi* 
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 Hasil estimasi model koreksi kesalahan sebagaimana yang disajikan pada 

tabel  5 menunjukkan bahwa kedua bentuk fungsi model empirik penjualan ritel 

di Kotamubagu Sulawesi Utara memperlihatkan bahwa kedua model 

mempunyai nilai koefisien error correction term yang hampir sama dengan tingkat 

signifikansi yang hampir sama pula. 

Dari hasil uji seleksi model linier, terlihat bahwa model koreksi kesalahan  

dalam bentuk linier lulus uji D-W dan  uji korelasi serial dengan menggunakan 

uji Breusch-Godfrey.  Model ini lolos uji linieritas dan normalitas tetapi tidak 

lolos uji heteroskedastisitas. Alasan yang bisa digunakan untuk menjelaskan 

terjadinya heteroskedastisitas adalah adanya suatu model pembelajaran 

kesalahan. Perusahaan sudah mampu mengatasi bagaimana menaikkan tingkat 

promosi tertentu pada kuartal tertentu dan mengakibatkan kenaikan tingkat 

penjualan pada waktu tertentu.  Perusahaan bisa mengantisipasi kapan akan 

menaikkan promosi dan persediaan. Biasanya meningkat pada bulan Desember 

menjelang Hari Raya Natal. Dilihat dari R2, model linier ECM memiliki nilai  

sebesar 0,69 artinya proporsi  atau persentase dari variasi variabel penjualan 

mampu dijelaskan oleh variasi variabel promosi dan persediaan sebesar 69%.  

 Berkaitan dengan model koreksi kesalahan dalam bentuk log-linier, 

model ini tidak lolos uji D-W. Hal ini disebabkan karena penggunaan data 

runtun waktu yang rentan terhadap masalah autokorelasi. Namun, dengan uji 

korelasi serial  Breusch Godfrey, model  ini lolos uji. Model ini juga lolos uji 

heteroskedastisitas.  

 Baik model koreksi kesalahan dalam bentuk baik linier dan log-linier lolos 

uji normalitas. Hasil uji keenam model ini menunjukkan bahwa faktor 

penganggu mempunyai nilai rata-rata yang diharapkan sama dengan nol dan 

tidak berkorelasi dan mempunyai varians yang konstan. Dengan asumsi, 

penaksir dari a0, a1 dan σ2 memenuhi sifat-sifat statisik yang dinginkan yaitu 

tidak bias, mempunyai varians yang minimum, konsisten di mana dengan 

meningkatnya ukuran observasi tidak terbatas, penaksir akan semakin 
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mengarah ke nilai populasi yang sebenarnya. Kedua model baik linier dan log-

linier dengan uji Ramsey RESET, juga  menunjukkan lolos uji linieritas. Uji ini 

menunjukkan bahwa spesifikasi kedua model sudah benar.  

 Penelitian ini memilih model koreksi kesalahan dalam bentuk log-linier 

dengan alasan  sebagai berikut. Pertama, model log-linier memiliki R2 yang lebih 

besar daripada model linier. Kedua, walaupun kedua model koreksi kesalahan 

memiliki kriteria uji lolos seleksi, model log-linear lebih baik dipilih. Meskipun 

model log-linear tidak lolos uji D-W, hal ini menunjukkan bahwa data runtun 

waktu rentan terhadap masalah autokorelasi. 

Indikasi awal kesuksesan penggunaan model koreksi kesalahan dapat 

dilihat dari koefisien ECT dalam model ternyata signifikan secara statistik yang 

sekaligus menunjukkan sahihnya spesifikasi model yang digunakan dalam 

penelitian ini. Koefisien ECT pada bentuk log-linier sebesar 0,629405 

menunjukkan bahwa proporsi biaya ketidakseimbangan dalam perilaku pada 

periode sebelumnya yang disesuaikan dengan periode sekarang adalah sekitar 

62,9405. Lebih lanjut berkaitan dengan nilai R2,  model ini memiliki nilai tertinggi 

sebesar 0,71 artinya proporsi  atau persentase dari variasi variabel penjualan 

mampu dijelaskan oleh variasi variabel promosi dan persediaan sebesar 71%.  

Demikian juga dengan nilai F-statistiknya yang signifikan secara statistik 

8,128706.  

 Pembahasan selanjutnya meliputi perhitungan nilai koefisien jangka 

panjang adalah sebagai berikut. 

Konstanta   = γ0/ γ5= 1,433139/0,629405 = 2,276974 

LPromosi1      = (γ3 + γ5)/ γ5= (-0,375036+ 0,629405)/0,629405 = 0,404142 

Lpersediaan1  = (γ4 + γ5)/ γ5= (-0,283635+ 0,629405)/0,629405 =0,549360 

 Dari hasil estimasi regresi diperoleh bahwa jika tidak ada variabel lain 

yang berpengaruh terhadap penjualan ritel di Kotamubagu maka penjualan 

otonom adalah sebesar AntiLn 2,276974 atau sebesar 1. Dalam jangka pendek, 

besarnya koefisien promosi sebesar 0,2245 mempunyai arti bahwa tingkat 
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promosi ritel di Kotamubagu adalah sebesar 22 persen yang berarti bahwa jika 

promosi naik sebesar satu persen maka penjualan akan berubah sebesar 22 

persen. Dalam jangka panjang, variabel promosi berpengaruh secara signifikan 

terhadap penjualan dengan tingkat signifikansi  0,05 dan koefisien regresi 

sebesar 0,404. Kalau promosi naik satu persen akan menyebabkan penjualan naik 

sekitar 0,4 persen atau sebaliknya.  Dalam jangka pendek, besarnya koefisien 

variabel persediaan sebesar 0,1919 mempunyai arti bahwa tingkat persediaan 

ritel di Kotamubagu adalah 19 persen yang berarti bahwa jika persediaan naik 

sebesar satu persen maka penjualan akan berubah sebesar 19 persen. Dalam 

jangka panjang, variabel persediaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

penjualan dengan tingkat signifikansi 0,05 dan koefisien regresi sebesar  0,549.  

Itu berarti jika persediaan naik sebesar satu persen akan menyebabkan penjualan 

sekitar 0,5 persen dan sebaliknya. 

 Dampak jangka panjang dalam hal ini berarti menunjukkan bahwa 

promosi bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penjualan. 

Namun, yang perlu diperhatikan adalah promosi ini bersifat temporal dan 

bersifat tidak terus-menerus. Efek promosi hanya bersifat temporal pada satu 

periode tertentu. Ketika ada promosi tertentu misalnya diskon, voucher, atau 

kupon, promosi ini akan efektif hanya pada periode promosi. Bila promosi itu 

sudah tidak ada, maka penjualan akan stabil kembali. Untuk itu, perusahaan 

harus tetap menyusun strategi promosi secara terus-menerus. Berkaitan dengan 

variabel persediaan, variabel ini memberikan kontribusi yang  cukup besar 

untuk ritel di Kotamubagu. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh adalah 

variabel persediaan harus cukup ada. Persediaan yang ada di dalam gudang 

harus cukup optimal karena mengingat letak kota ini jauh dari Manado. Tingkat 

persediaan ini diupayakan optimal karena menghindari kehabisan barang. 

Untuk pengadaan barang harus didatangkan dari kota Surabaya. 

Studi empirik ini menunjukkan bahwa jika hanya mengandalkan pada 

kriteria uji t, uji F dan uji asumsi linier klasik serta berbagai uji yang dilakukan 
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berdasarkan analisis jangka pendek dan jangka panjang sepertinya model 

koreksi kesalahan dalam bentuk log-linier merupakan bentuk model yang relatif 

lebih unggul. Hasil studi empirik dengan bentuk fungsi model empirik perlu 

diperhatikan karena merupakan syarat penting agar peneliti terhindar dari 

masalah regresi lancung dan kesalahan spesifikasi yang dapat menyebabkan 

hasil empirik menjadi tidak sahih. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R2 yang lebih 

tinggi serta lolos semua uji asumsi klasik  autokorelasi berdasarkan uji Breusch 

Godfrey, heteroskedastisitas, normalitas dan linieritas.  

 Pada model koreksi kesalahan dalam bentuk log-linier, nampak bahwa 

koefisien-koefisien dalam tabel konsisten dengan teori khususnya pada variabel 

promosi kuartal lalu dan persediaan kuartal lalu. Untuk variabel promosi kuartal 

lalu dan persediaan kuartal lalu menunjukkan hubungan yang negatif dengan 

penjualan. Alasan yang dikemukakan adalah ketika perusahaan ritel 

melancarkan promosi pada kuartal 2 maka para konsumen akan melakukan 

pembelian secara besar-besaran pada periode kuartal 2. Ini memberi dampak 

pada penjualan yang negatif pada pada periode kuartal berikutnya yaitu kuartal 

3. Penjualan menjadi menurun. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Swait dan Erdem (2000), dampak promosi hanya bersifat 

jangka pendek artinya sekali promosi dilancarkan oleh perusahaan maka efek 

promosi hanya terjadi pada periode itu. Untuk itu, perusahaan harus 

memberikan promosi yang terus-menerus dan konsisten untuk menarik 

konsumen untuk membeli. Konsistensi promosi telah dianggap sebagai kunci 

dalam prinsip pemasaran. Konsistensi ini juga meliputi temporal maupun 

permanent dimension. Pesan promosi harus mencapai beberapa tingkat 

konsistensi sepanjang waktu agar konsumen selalu ingat dengan suatu produk 

atau toko. 

Begitu juga dengan variabel persediaan kuartal lalu, variabel 

menunjukkan hubungan negatif dengan penjualan. Hal ini disebabkan ketika 
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persediaan pada kuartal 1 habis, maka persediaan pada periode kuartal 2 

menurun. Ini mempengaruhi penjualan pada kuartal 2 akan menurun. 

 

G. SIMPULAN 

 Studi empirik ini memberikan gambaran bahwa pemilihan bentuk fungsi 

sangat penting untuk menghindari regresi lancung dan kesalahan spesifikasi. 

Dalam memilih bentuk fungsi diterapkan pendekatan uji MWD dan pendekatan 

model koreksi kesalahan. Dengan memperhatikan hasil estimasi pendekatan 

koreksi kesalahan, bentuk fungsi log-linear mempunyai kemampuan prediksi 

relatif lebih baik dan konsisten dengan teori dibandingkan dengan bentuk fungsi 

yang linier. 
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