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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarkan pengaruh biaya periklanan 
dan biaya promosi penjualan terhadap volume penjualan produk perusahaan (produk 
Club dan produk Viand). Biaya yang dianggarkan untuk masing-masing produk berbeda, 
untuk produk Club 70% dan produk Viand hanya 30%, karena nantinya produk Club 
akan dijadikan main brand PT Tirta Tama Bahagia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan 
untuk memprediksi bagaimana trend produk Club Viand pada kemasan 250ml, 600ml, 
dan 1500ml.. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunkan 
survei dan mengambil data perusahaan untuk menganalisis data dengan teknik analisis 
regresi korelasi berganda dan analisis trend.  

Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan antara biaya periklanan dan biaya 
promosi penjulan terhadap volume penjualan untuk produk Club, sedangkan untuk 
produk Viand tidak tidak berpengaruh dan hubungannya rendah. Berdasarkan pada trend 
pertumbuhannya, produk Club merupakan produk favorit konsumen, sehingga untuk 
merek Club dapat tetap dipertahankan.
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