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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana biaya pemasaran di 

perusahaan, (2) bagaimana laba operasional di perusahaan (3) bagaimana pengaruh 

biaya pemasaran terhadap laba operasional pada Perusahaan Makanan Lintang 

Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis 

dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data 

primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data dimana penelitian ini 

dilaksanakan di Perusahaan Makanan Lintang Tasikmalaya dan data sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari literatur dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah 

yang akan diteliti. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi sederhana dengan 

skala pengukuran rasio. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengujian mengenai pengaruh biaya pemasaran terhadap laba 

operasional yaitu biaya pemasaran berpengaruh signifikan terhadap laba operasional. 

 

Kata kunci: biaya pemasaran, laba operasional 

 

ABSTRACT 

 

The research objective to know (1) the productivity direct labor in company, (2) 

the gross profit in company, (3) the influence productivity direct labor to gross profit at 

Perusahaan Makanan Lintang Tasikmalaya. Method applied in this research is 

analytical descriptive method with case study approach. Data collecting technique by 

through primary data that is data obtained directly from data sourch where is research 

executed in Perusahaan Makanan Lintang Tasikmalaya and secondary data that is data 

obtained from literature and the bibliography are relationship with problem which will 

be cecked. Analyzer applied is simple regression test with measurement scale of ratio. 

Testing of hypotesis by using test t. Result of research indicates that testing about 

productivity direct labor influence to gross profit that is productivity direct labor had 

an effect on significant to gross profit. 

 

Keywoard: productivity direct labor, gross profit 
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Latar Belakang 

Manajemen pemasaran mempunyai tugas mempengaruhi komposisi 

permintaan yang sedemikian rupa, sehingga mempunyai peran yang sangat khusus 

dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan. Untuk tercapainya suatu tujuan 

perusahaan, manajemen harus dapat mengalokasikan secara optimal biaya pemasaran 

yang tersedia dipasar sasaran yang bermacam-macam, dimana pasar sasaran dapat 

berupa daerah penjualan yang berbeda-beda dan kelompok konsumen yang berbeda-

beda pula. 

Pada dasarnya pemasaran merupakan suatu fungsi bisnis yang 

mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan pelanggan, menetapkan para sasaran 

mana yang dapat dilayani secara paling baik organisasi. Selain itu pemasaran adalah 

pekerjaan rumah yang harus dikerjakan manajer untuk menilai kebutuhan, mengukur 

tingkat dan intensitasnya dan menentukan apa ada peluang yang menguntungkan. 

Pemasaran berlanjut selama hidup produk, berusaha mendapatkan konsumen baru dan 

mempertahan konsumen saat ini dengan meningkatkan daya tarik dan kinerja produk. 

Akan tetapi untuk menjaga agar kegiatan pemasaran berjalan dengan efektif dan efisien 

maka harus ditunjang dengan biaya pemasaran yang memadai dimana biaya pemasaran 

merupakan biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam 

gudang sampai produk tersebut diubah kembali dalam bentuk tunai (Mulyadi, 

2007:488). 

Adanya biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan sangatlah penting 

mengingat pemasaran merupakan denyut jatung dari berbagai usaha karena maju 

mundurnya perusahaan tergantung dari baik tidaknya kegiatan pemasaran yang 

dilakukan. Hanya memproduksi produk sebaik mungkin tidak menjamin keberhasilan 

perusahaan atau kesejahtraan konsumen. Nilai suatu produk baru terbukti apabila 

produk itu telah dilempar ke pasar untuk mendapat perhatian untuk dibeli atau 

digunakan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan pembeli selain itu pentingnya 

biaya pemasaran karena adanya persaingan yang ketat dari perusahaan yang menuntut 

mengoptimalkan produk guna mencapai tingkat laba yang diinginkan. 

Priangan Timur adalah salah satu daerah yang melahirkan banyak industri baik 

yang berskala besar maupun kecil. Salah satunya adalah Perusahaan makanan Lintang. 

Lintang adalah perusahaan home industri yang beralamat di jalan Leuwi Anyar, Kota 



3 

 

Tasikmalaya. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan makanan 

yang pemasarannya sudah ke luar kota bahkan ke luar provinsi.  

Dalam menjalankan operasinya, Lintang selalu memperhatikan biaya produksi 

dan non produksinya guna mengetahui dan menentukan berapa harga yang akan dijual 

ke pasaran. Terlebih area pemasaran yang telah menembus ke pelosok negeri yang 

mengharuskan manajemen memperhatikan biaya non produksi dalam hal ini biaya 

pemasaran agar dapat mencapai tujuan akhir perusahaan yaitu memperoleh laba yang 

sebesar-besarnya. 

Selain dari fenomena yang terjadi di atas, penulis juga mempunyai beberapa 

penelitian terdahulu yang dijadikan referensi, di antaranya: 

1. Enda Suhenda (2011) melakukan penelitian “Pengaruh Biaya Pemasaran Terhadap 

Efektivitas Pencapaian Laba pada PT. Pos Indonesia Kawilpos V Bandung”,  

diperoleh hasil bahwa biaya pemasaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 

pencapaian laba. 

2. Usep Komarudin (2005), Judul Penelitian “Pengaruh Biaya Pemasaran Terhadap 

Volume Penjualan Produk “ penelitian ini dilakukan di perusahaan kue Lintang 

yang bertempat di Tasikmalaya menyatakan bahwa biaya pemasaran berpengaruh 

terhadap volume penjualan produk. 

3. Roby Mulyadi (2006), Judul Penelitian “Pengaruh Biaya Pemasaran terhadap 

Pendapatan Penjualan“ penelitian ini dilakukan di Stokhis 150 Tianshi yang 

menyatakan bahwa biaya pemasaran berpengaruh positif dalam pendapatan 

penjualan. 

4. Fitri Nur Rohmah (2007), Judul Penelitian “Pengaruh Biaya Produksi, Biaya 

Administrasi dan umum, serta Biaya Pemasaran Terhadap Harga Jual”. Penelitian 

dilakukan di CV RIMBA SARI di daerah Sukoharjo yang menyatakan bahwa biaya 

produksi, biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran berpengaruh positif 

terhadap harga jual. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Biaya Pemasaran terhadap Laba Operasional”. 
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Tinjauan Pustaka 

Biaya Pemasaran 

Menurut Mulyadi (2007:488) Biaya pemasaran adalah meliputi semua biaya 

yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan di simpan dalam gudang dan 

sampai pada saat produk tersebut diubah kembali dalam bentuk tunai. 

Sedangkan arti  dari  biaya  pemasaran menurut  Hansen  dan  Mowen 

(2000:47) Alih bahasa tim salemba empat adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk 

memasarkan produk atau jasa. Meliputi biaya gaji dan komisi tenaga penjual, biaya 

iklan, biaya pergudangan dan biaya pelayanan pelanggan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya pemasaran dapat diartikan 

sebagai biaya yang timbul pada saat produk atau jasa dijual ke konsumen  sampai 

kembali menjadi uang tunai. 

 

Penggolongan Biaya Pemasaran 

Penggolongan biaya pemasaran pada umumnya ditentukan atau disesuaikan 

atas dasar dari tujuan pemasaran yang akan di capai sehingga strategis perencanaan dan 

peranan pemasaran dapat mencapai sasaran perusahaan yaitu memperoleh laba 

maksimal. 

Adapun penggolongan biaya pemasaran menurut Mulyadi (2007:488) adalah 

sebagai berikut : 

1. Biaya untuk mendapatkan pesanan ( order getting cost ).     

Biaya untuk mendapatkan pesanan adalah semua biaya yang dikeluarkan 

dalam usaha memperoleh pesanan. 

Contoh : Biaya wiranaga ( sales person ), komisi penjualan, advertensi dan 

promosi. 

2. Biaya untuk memenuhi pesanan ( order filling cost ). 

Biaya untuk memenuhi pesanan adalah semua yang dikeluarkan untuk 

mengusahakan agar produk sampai ketangan pembeli dan biaya – biaya 

untuk mengumpulakan piutang dari pembeli. 

Contoh : biaya pergudangan, biaya pembungkusan dan pengiriman, biaya 

angkutan dan penagihan.  

Biaya pemasaran dapat juga digolongkan menurut fungsi atau kegiatan 
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pemasaran. Untuk mendapatkan pesanan ( order getting ) perusahaan melakukan 

kegiatan dan advertensi, sedangkan untuk memenuhi pesanan  ( order filling ) 

perusahaan melakukan kegiatan pergudangan, pembungkusan dan pengepakan, 

pemberian kredit dan penagihan serta kegiatan administrasi pemasaran.  

Dengan penggolongan tersebut dimana biaya untuk mendapatkan pesanan 

(order Getting Cost) mencakup semua biaya yang dikeluarkan perusahaan yang 

meliputi biaya penjualan dalam hal ini merupakan suatu biaya yang terdiri dari kegiatan 

untuk memenuhi pesanan dan pelanggan, selain itu biaya promosi dan advertensi yang 

merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan perancangan dan 

pelaksanaan memenuhi peranan melalui kegiatan advertensi dan promosi. 

Sedangkan penggolongan biaya pemasaran untuk memenuhi pesanan (order 

filling cost) mencakup semua biaya yang dikeluarkan perusahaan yang meliputi, biaya 

pergudangan, biaya pembungkusan dan pengiriman, serta biaya angkutan dan 

pengiriman. 

Dengan adanya penggolongan biaya pemasaran tersebut maka akan lebih 

spesifik tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan sehingga semua rancangan 

pemasaran yang terdapat diperusahaan akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai 

dengan tugas-tugas yang telah ditentukan. 

 

Laba Operasional 

Menurut Syahrul (2003:368) mendefinisikan laba oprasional sebagai berikut: 

“Laba oprasional merupakan perbedaan atau penerimaan dengan biaya 

pengeluaran yang terkait dengan suatu bisnis, kecuali pendapatan yang berasal 

dari sumber – sumber di luar kegiatan normal bisnis  pengurangan 

pendapatan". 

 

Sedangkan laba operasional menurut Amir Abadi Yusup (2000:84) 

“Laba operasional adalah pendapatan yang merupakan hasil langsung dari 

kegiatan usaha perusahaan dikurangi dengan biaya – biaya dari kegiatan 

operasional perusahaan’. 

Adapun Niswonger et al, yang diterjemahkan oleh Hyginius Ruswinarto dan 

Herman Wibowo (1999:536), mendefinisikan laba operasional  sebagai berikut :  



6 

 

”Laba operasional adalah selisih antara laba operasional dengan pengeluaran 

operasional”. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba operasioanl 

adalah hasil dari kegiatan usaha perusahaan dikurangi biaya operasionalnya. Laporan 

rugi/laba perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur 

kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Perusahaan menyajikan 

di laporan laba/rugi atau dicatatan atas laporan keuangan, rincin beban dengan 

menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat/fungsi di dalam perusahaan. 

 

Kerangka Pemikiran  

 Berhasil tidaknya suatu perusahaan pada umumnya ditandai dengan kemampuan 

manajemen dalam melihat kemungkinan dan kesempatan dimasa yang akan datang. 

Dalam perjalanannya, kegiatan pemasaran mengalami perubahan-perubahan sosial 

ekonomi yang membuahkan tantangan-tantangan yang tidak dapat dihindari oleh 

kalangan dunia bisnis saat ini diantaranya adanya persaingan yang ketat antar 

perusahaan. Para eksekutif harus mengembangkan orientasi yang lebih terarah kemata 

kemasyarakatan dan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab. Pada saat yang 

sama, mereka harus memuaskan keinginan-keinginan konsumen yang pada akhirnya 

akan menghasilkan laba bagi perusahaan.  

 Untuk meningkatkan volume penjualan guna mencapai laba yang maksimal 

maka kegiatan pemasaran sangatlah penting peranannya. Akan tetapi agar kegiatan 

pemasaran tersebut berjalan dengan efektif maka harus ditunjang dengan biaya 

pemasaran yang memadai.  

 Biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai 

diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai sampai produk diubah kembali menjadi 

uang tunai (Mulyadi, 2007:488)”.  

 Dalam suatu perusahaan kegiatan pemasaran merupakan fungsi pokok utama 

bagi kelangsungan hidup perusahaan karena maju mundurnya perusahaan tergantung 

pada baik dan buruknya kegiatan pemasaran yang dilakukan. Untuk menunjang 

kegiatan pemasaran diperlukan suatu biaya yang disebut biaya pemasaran karena sedikit 

tidaknya biaya pemasaran mempunyai peranan yang penting bagi perusahaan karena 

dengan adanya biaya pemasaran produk yang telah selesai diproduksi akan sampai ke 
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tangan konsumen yang memerlukannya. Dalam hal seperti ini biaya pemasaran dapat 

mengukur tingkat sukses tidaknya perusahaan dalam memperoleh laba yang diinginkan.  

 

Hipotesis  

 Berdasarkan dari penjelasan di atas maka penulis akan mengemukakan hipotesis 

seperti berikut: ”Biaya Pemasaran Berpengaruh Terhadap Laba Operasional”. 

 

Metode Penelitian 

Metode yang Digunakan 

 Metode yang digunakan adalah metode deskriptif verifikasi yaitu suatu metode 

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan membandingkan 

teori dengan kenyataan di lapangan.  

Menggunakan pendekatan studi kasus yaitu penelitian ilmiah yang membahas 

dan menganalisa masalah berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi pada perusahaan 

yang diteliti. Mohammad Nasir (1999 : 99). 

 

Operasionalisasi Variabel 

 Dalam penetapan variabel penelitian penulis menyesuaikan dengan judul yaitu 

Pengaruh Biaya Pemasaran Terhadap Laba Operasional Perusahaan, maka terdapat dua 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Variabel Independen 

 Variabel independen merupakan variabel bebas yabg berpengaruh terhadap 

variabel lain, dalam penelitian ini yang merupakan variabel independen (X) adalah 

Biaya Pemasaran. Indikator dari variabel independen adalah hasil produksi dan biaya 

tenaga kerja langsung bagian produksi. 

b. Variabel Dependen 

 Variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel 

lain, dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependen (Y) adalah Laba 

Operasional. Indikator dari variabel dependen adalah penjualan dan hrga pokok 

penjualan. 
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Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang terkumpul diolah, dianalisa dan akhirnya ditarik sebuah kesimpulan. 

Adapun sumber-sumber data yang diperlukan baik yang menyangkut data primer 

maupun sekunder dapat diperoleh melalui : 

1. Penelitian Lapangan (field research) 

 Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek penelitian dengan 

cara : 

a. Observasi 

 Dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek dengan mendatangi 

objek penelitian guna melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

b. Wawancara 

 Dilakukan secara langsung dengan pimpinan staf yang berwenang dan terkait 

untuk memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian dan untuk mengetahui 

beberapa hal yang procedural. 

c. Studi Dokumentasi 

 Melakukan penelitian data dengan cara mengadakan penelaahan terhadap 

dokumen-dokumen, naskah-naskah atau laporan-laporan yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti dan mendukung terhadap penulisan ini. 

2. Penelitian Kepustakaan 

 Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai 

literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang dimaksudkan untuk 

memperoleh data kepustakaan sebagai landasan teori dalam menganalisa masalah-

masalah yang diteliti. 

Teknik Analisis Data  

Rancangan analisis data yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh 

Biaya Pemasaran terhadap Laba Operasional  meliputi penetapan statistik uji dan 

pengujian hipotesis yaitu Analisis regresi sederhana. 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara 

Biaya Pemasaran (X) terhadap Laba Operasional (Y) , dengan persamaan sebagai 

berikut: 
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Y = a + bX +є                                           (Mudrajat Kuncoro, 2001:93) 

 

Dimana : 

X = Biaya Pemasaran  

Y = Laba Operasional 

a = nilai Intercept/bilangan konstan 

b = Koefisien Regresi variable dependen 

є = Random Error/komponen kesalahan Random. 

 

Hasil Penelitian 

Dalam penelitiian ini, penulis meneliti dan memperoleh data mengenai biaya 

pemasaran dan laba operasional perusahaan. Data yang diperoleh berupa data time 

series dari tahun 2002 sampai tahun 2011. Data yang diperoleh tersebut kemudian 

digunakan untuk menghitung pengaruh biaya pemasaran terhadap laba operasional pada 

Perusahaan Makanan Lintang Tasikmalaya. 

 

Biaya Pemasaran Perusahaan Makanan Lintang Tasikmalaya 

Hasil penelitian penulis mengenai biaya pemasaran yang dikeluarkan di 

Perusahaan Makanan Lintang Tasikmalaya jika dilihat dari biaya untuk mendapatkan 

pesanan (order-getting costs) dan biaya untuk memenuhi pesanan (order-filling costs) 

disajikan sebagai berikut: 

Tabel  Data Biaya Pemasaran 

Perusahaan Makanan Lintang Tasikmalaya 

Periode 2002 sampai dengan 2011 

Tahun 
Biaya untuk Mendapat 

Pesanan (Rp) 

Biaya untuk Memenuhi 

Pesanan (Rp) 

Biaya 

Pemasaran (Rp) 

2002    24.652.540    13.970.900    38.623.440  

2003    25.262.930    15.344.180    40.607.110  

2004    30.092.100    18.252.980    48.345.080  

2005    32.513.980    21.381.450    53.895.430  

2006    35.606.400    24.715.600    60.322.000  

2007    44.925.000    30.566.430    75.491.430  

2008    41.501.700    23.191.640    64.693.340  

2009    43.607.190    26.629.838    70.237.028  

2010    47.808.400    30.321.250    78.129.650  

2011    52.270.900    32.535.700    84.806.600  

Sumber : Data Perusahaan Makanan Lintang Tasikmalaya 
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Laba Operasional Perusahaan Makanan Lintang Tasikmalaya 

Berikut ini data hasil penelitian mengenai laba operasional pada Perusahaan 

Makanan Lintang Tasikmalaya dari periode 2002-2011 disajikan dalam tabel  berikut : 

Tabel Data Laba Operasional  

Perusahaan Makanan Lintang Tasikmalaya 

Periode 2002 sampai dengan 2011 

Tahun 
Laba Operasional  

(Rp) 

2002 113.028.040 

2003 130.484.000 

2004 156.028.300 

2005 180.475.000 

2006 202.938.400 

2007 230.484.000 

2008 202.938.000 

2009 213.048.400 

2010 245.068.600 

2011 280.364.800 

 Sumber : Data Perusahaan Makanan Lintang Tasikmalaya 

 

 

Pengaruh Biaya Pemasaran terhadap Laba Operasional pada Perusahaan 

Makanan Kue Lintang Ciamis 

Untuk mengetahui pengaruh besarnya biaya pemasaran terhadap laba 

operasional pada perusahaan Kue Lintang Tasikmalaya, maka dilakukan uji atas 

hipotesis. Di mana hipotesis tersebut adalah "biaya pemasaran berpengaruh terhadap 

laba operasional". Yang berarti bahwa biaya pemasaran meningkat maka laba 

operasional akan meningkat pula. 

Pada penelitian ini, analisis data menggunakan analisis koefisien korelasi dan 

koefisien determinasi dengan menggunakan program SPSS Versi 17.0. Hasil penelitian 

yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat pengaruh biaya pemasaran terhadap 

laba operasional.  

 

Uji Regresi Linier Sederhana  

Hasil perhitungan regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS. 

17.0 dan data dalam bentuk logaritma natural diperoleh bahwa: 
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Y = 0,742 + 1,023 (X)  

Berdasarkan persamaan regresi di atas maka dapat dikatakan bahwa apabila 

terjadi peningkatan biaya pemasaran sebesar 1% maka akan menyebabkan laba 

operasional meningkat sebesar 102,3%. Jadi apabila terjadi kenaikan biaya pemasaran 

maka akan diikuti oleh kenaikan laba operasional pada Perusahaan Makanan Kue 

Lintang Tasikmalaya. 

 

Analisis koefisien determinasi  

Untuk mengetahui berapa besarnya pengaruh biaya pemasaran terhadap laba 

operasional maka rumus yang digunakan adalah : 

 

Kd = r
2
 x 100% 

Berdasarkan program SPSS. 17.0 yang terdapat dalam tabel summary diketahui 

bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,975, maka besarnya pengaruh biaya 

pemasaran terhadap laba operasional adalah sebesar 97,5 %. Dalam hal ini laba 

operasional dipengaruhi oleh biaya pemasaran sebesar 97,5%, sisanya sebesar 2,5 % 

merupakan pengaruh faktor lain yaitu seperti: modal kerja, biaya produksi, laba 

operasional dan yang lainnya. 

 

Pengujian Hipotesis  

Berdasarkan program SPSS ver 17.0 yang terdapat dalam tabel coefficients pada 

lampiran 1, diperoleh nilai thitung sebesar 17.586 kemudian thitung ini dibandingkan 

dengan ttabel pada degree of freedom (df) n-2 = 8 dan  = 0,05 diperoleh nilai ttabel 

sebesar 2,306. Ternyata thitung lebih besar dari ttabel (17,686> 2,306) atau dengan melihat 

tingkat signifikan pada kolom sig. diperoleh 0.000, nilai tersebut kurang dari nilai  

(0,05). Dengan demikian, hipotesis nol (Ho) ditolak atau Ha (hipotesis alternatif) 

diterima. Dengan ditolaknya Ho bahwa pada tingkat keyakinan 95% biaya pemasaran 

berpengaruh signifikan terhadap laba operasional. 
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Simpulan 

 Berdasarkan penelitian dan didukung oleh teori-teori yang melandasi serta hasil 

pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai 

berikut : 

1. Biaya pemasaran yang ada di Perusahaan Makanan Kue Lintang Tasikmalaya  pada 

umumnya menunjukkan peningkatan. Hal ini disebabkan karena perusahaan ingin 

terus meningkatkan penjualan dengan cara memperkenalkan produk ke seluruh 

Nusantara.  

2. Laba operasional yang diperoleh Perusahaan Makanan Kue Lintang Tasikmalaya 

pada umumnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini berkaitan erat 

dengan meningkatkan terus pemasarannya sehingga laba operasional yang diperoleh 

menjadi semakin meningkat. 

3. Berdasarkan hasil pengujian SPSS Ver. 17.0 bahwa besarnya pengaruh biaya 

pemasaran terhadap laba operasional atas  uji hipotesis dengan menggunakan α = 

0,05 dengan tingkat keyakinan 95 % teruji bahwa pada Perusahaan makanan Kue 

Lintang Tasikmalaya, biaya pemasaran berpengaruh signifikan terhadap laba 

operasional yang berarti jika biaya pemasaran naik maka laba operasional pun akan 

mengalami kenaikan pula. 

 

Saran  

1. Bagi Pihak Perusahaan 

- Diharapkan Perusahaan Kue Lintang Tasikmalaya dapat meningkatkan 

pemasarannya dengan cara membuat strategi baru dalam memasarkan 

produk, tidak hanya menunggu pesanan tapi melakukan pemasaran sendiri 

baik melalui media cetak maupun elektronik. 

- Jika terjadi kekurang puasan konsumen maka perusahaan harus segera 

bertindak dengan cara mengevaluasi produk dan meningkatkan kualitas 

produk atau bisa dengan membuat produk lain yang lebih bervariatif. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

- Guna lebih menyempurnakan lagi penelitian selanjutnya, maka dapat 

dilakukan dengan survey atau dengan mengganti metode penelitian serta bisa 
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juga dengan menambah variabel penelitian yang mempengaruhi laba 

operasional seperti biaya produksi, modal kerja dan biaya produksi. 
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