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Abstract 

This study aims to find out personal sales and direct sales of sales of Herbalife products in Jakarta. 

The sample selection was only for people who included Herbalife product agents / sellers in 

Jakarta and sample selection techniques using probability sampling methods. The test in this study 

consisted of modeling data, classic trials and regression to test hypotheses. Data processing in 

this study uses the SPSS_24.00 program. The type of data used in this study is primary data. 

Primary data containing a questionnaire for sellers of Herbalife products in Jakarta. The results 

show negative personal sales of Herbalife product sales. While direct sales are negative for selling 

Herbalife products. Then together personal selling and direct selling have a positive relationship 

to the sale of Herbalife Jakarta products. 

Keywords: personal selling, direct selling and product sales. 
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1. Pendahuluan 

 

Pada era ini perkembangan pesat terjadi pada hampir semua sektor pada berbagai bidang seperti 

ilmu pengetahuan, telekomunikasi, teknologi informasi, jaringan transportasi dan sektor-sektor 

kehidupan lainnya. Informasi semakin mudah diperoleh setiap individu dan kelompok yang 

membutuhkannya. Seorang individu dan kelompok secara bebas berhak memperoleh informasi 

bermanfaat untuk menunjang aktivitas usahanya, serta bersaing secara ketat untuk meningkatkan 

nilai perusahaan atau organisasinya.  

 

Perkembangan bisnis yang sangat pesat, menimbulkan persaingan pasar yang cukup ketat Setiap 

harinya muncul pelaku bisnis yang mengenalkan produknya dengan kreativitas dan inovasi baru, 

sehingga persaingan pasar pun tidak bisa dihindarkan lagi. Dengan demikian, strategi pemasaran 

menjadi salah satu kunci sukses sebuah bisnis untuk memenangkan persaingan pasar. Dengan 

menciptakan produk baru yang berbeda dengan produk lainnya, bisnis anda memiliki nilai lebih 

dibandingkan dengan produk lainnya. 

 

Dalam pelaksanaan aktivitas pemasaran, suatu perusahaan seorang harus mampu memiliki cara-

cara yang tepat untuk memasarkan produk. Pemasaran yang baik memerlukan keterampilan, 

keahlian, dan seni untuk mengambil  keputusan mengenai strategi pemasaran yang diperlukan. 
Pemasaran berjenjang atau multi-level marketing adalah strategi pemasaran di mana tenaga penjual 

(distributor) tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi 

juga atas hasil penjualan jaringan lain yang mereka dapatkan. Istilah lain yang digunakan untuk 

MLM adalah penjualan pemasaran jaringan. Pada umumnya, distributor menjual produk 

perusahaan secara Personal selling atau langsung kepada calon konsumen yang merupakan orang 

terdekat 

 

Kegiatan distribusi konvensional dan promosi juga terganggu, karena biayanya menjadi lebih 

tinggi. Secara formal promosi dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu penjualan 

pribadi (Personal Selling), pemasaran langsung (direct marketing), periklanan (Advertising),  

publisitas dan promosi penjualan (Sales Promotion). Semakin beraneka ragam media promosi 

yang dipakai, justru semakin banyak faktor yang harus dipertimbangkan perusahaan sebelum 

melakukan kegiatan promosi.  

 

Kegiatan personal selling dan direct marketing senjata ampuh distributor dalam meraih peringkat 

dan reward. Personal selling dan direct marketing merupakan interaksi tatap muka dengan satu 

atau lebih calon pembeli untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan mendapatkan 

pesanan. Sebagai contoh kegiatan personal selling dan direct marketing yaitu presentasi penjualan, 

pertemuan penjualan, program insentif, produk sampel dan pameran dagang (Chandra, 2012: 178).  

 

Dalam penelitian ini, sampelnya ialah  tenaga penjual/agen produk Herbalife Jakarta karena 

peneliti menganggap skala produksi dan kebutuhan modal agen cukup besar dalam 

mengembangkan produknya sehingga diharapkan mampu menghasilkan laba yang tinggi. 

Kemampuan memperoleh keuntungan dari aset yang ada pada agen dapat menunjukkan kinerja 

yang baik dari perusahaan itu sendiri.  
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2. Landasan Teori 

2.1 Teori Pemasaran 

Menurut Kotler (2010:9) yang berpendapat sebagai berikut : “Pemasaran adalah suatu proses sosial 

yang didalamnya inividu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk atau jasa yang 

bernilai dengan pihak lain. Menurut Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani Handoko (2005:13) 

pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang, dan mendapatkan laba. 

2.2 Personal Selling 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001:112) Personal Selling adalah presentasi pribadi oleh para 

wiraniaga (tenaga penjual) perusahaan dalam rangka mensukseskan penjualan dan membangun 

hubungan dengan calon pelanggan. Personal Selling merupakan komunikasi langsung antara 

seorang perwakilan penjual dengan satu atau lebih calon pembeli dalam upaya untuk 

mempengaruhi satu dengan lainnya dalam situasi pembelian (Mc Daniel, 2001). 

 

H1: Pengaruh Personal Selling Terhadap Penjualan 

 

2.3 Direct Marketing 

Pemasaran langsung (direct marketing) adalah system pemasaran iteraktif yang menggunakan satu 

atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan/atau transaksi yang dapat diukur pada 

suatu lokasi. Program direct dan online marketing merupakan sistem pemasaran interaktif yang 

menggunakan berbagai media komunikasi untuk meningkatkan respon langsung yang sifatnya 

spesifik dan terukur. Metode-metode pemasaran langsung meliputi catalog, pos, telepon, ponsel, 

TV, TV kabel, TV interaktif, mesin fax, internet, dal lain-lain.(Fandy Tjiptono, Gregorius 

Chandra, 2012:379). 

 

H2: Pengaruh Direct Marketing Terhadap Penjualan 

 

H3: Pengaruh Personal Selling dan Direct Marketing Terhadap Penjualan 

 

3. Metodologi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga penjual/agen produk Herbalife Jakarta tercatat 102 

orang penjual/agen. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan probability sampling dan  

untuk menentukan jumlah sampel yang dipilih maka berdasarkan rumus Slovin dalam Umar 

(2010:141), yaitu sebagai berikut:  

n = N/1+Ne2  

Dimana :  

n = Ukuran Sampel  

N = Ukuran Populasi (102 orang penjual/agen)  

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat 

ditolerir 10%. 

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka dapat dihitung jumlah sampel adalah sebagai berikut: 
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n = 102/1+102(0,1)2  

= 102/1+102(0.01) 

= 102/1+1.01 

= 102/2.02 

= 50.49 dibulatkan 50  

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 penjual/agen produk Herbalife Jakarta 

 

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner yang disebarkan dan diisi oleh para 

penjual/agen produk Herbalife Jakarta. 

 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penjualan. Dalam Philip Kotler (2010:8), penjualan 

adalah proses sosial manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain” Adapun indikator penjualan dalam penelitian ini yaitu Target marketing, 

Information acces dan Creativity.  

 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah ada dua yaitu personal selling dan direct 

marketing. Personal selling (X1) indikatornya yaitu mencapai tujuan penjualan tertentu, 

mendapatkan laba tertentu dan menunjang pertumbuhan perusahaan. Sedangkan variabel direct 

marketing (X2) indikatornya yaitu mencari langganan baru (Prospecting), Pendekatan 

pendahuluan (Preapproach), Pendekatan (Approach), Penyajian dan peragaan (Presentation), 

mengatasi keberatan (Handling the objection), penutupan penjualan (Closing the sale) dan Tindak 

lanjut (Follow up). 

 

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode regresi linear berganda. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian meliputi analisis deskriptif, kalibrasi uji coba instrumen 

dan uji hipotesis. Analisis data terdiri dari terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Sedangkan hasil pengujian hipotesis terdiri dari analisis 

regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji t dan uji f. 

 

 

Adapun persamaan yang digunakan dalam regresi linear berganda  

 

Y = a +b1X1 + b2X2 + e 

Dimana :  

Y  = variabel tak bebas (Penjualan)  

a  = bilangan berkonstanta  

b1,b2  = koefisien arah garis  

X1  = variabel bebas X1 (Personal Selling)  

X2  = variabel bebas X2 (Direct Marketing)  

e  = tingkat kesalahan pengganggu 
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4. Analisis dan Pembahasan 

 

Berdasarkan data responden yang diperoleh dari 50 penjual/agen produk Herbalife Jakarta, data-

data responden tersebut terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan dan lama bergabung agen dapat 

hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 

Pengujian data analisis deskriptif bertujuan untuk melihat angka-angka yang mendeskripsikan 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu SPSS versi 24.00 untuk mempercepat perolehan data hasil yang dapat 

menjelaskan variabel-variabel yang diteliti sebagai variabel independen. Dari hasil pengolahan 

data dapat dietahui hasil distribusi jawaban responden dari setiap yaitu variabel X1 (Peronal 

Selling), X2 (Direct Marketing) dan Y (Penjualan) produk Herbalife Jakarta sebagai berikut. 

 

Variabel Y (dependen) adalah penjualan. Untuk variabel Y, paling banyak responden memberikan 

penilaian Ragu-Ragu yaitu sebesar 35% (105 orang) dan paling sedikit responden memberikan 

penilaian Sangat Tidak Setuju yaitu sebesar 0. 

 

Variabel X1 (independen) adalah personal selling. Untuk variabel X1, paling banyak responden 

memberikan penilaian Ragu-Ragu yaitu sebesar 42.57% (298 orang) dan paling sedikit responden 

memberikan penilaian Sangat Tidak Setuju yaitu sebesar 0. 

 

Variabel X2 (independen) adalah direct marketing. Untuk variabel X2, paling banyak responden 

memberikan penilaian Ragu-Ragu yaitu sebesar 46.86% (164 orang) dan paling sedikit responden 

memberikan penilaian Sangat Tidak Setuju yaitu sebesar 0. 

 

4.2 Uji Validitas Data 

 

Uji validitas dalam penelitian ini ialah uji asumsi klasik yang merupakan suatu tahapan untuk 

melakukan regresi linear berganda.  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Personal 

Selling 

Direct Marketing Penjualan 

N 50 50 50 

Normal Parametersa,b 
Mean 51.4400 24.7400 22.1800 

Std. Deviation 8.63585 3.96829 3.78337 

Most Extreme Differences 

Absolute .091 .114 .104 

Positive .091 .114 .078 

Negative -.080 -.073 -.104 

Kolmogorov-Smirnov Z .645 .806 .733 

Asymp. Sig. (2-tailed) .800 .635 .656 

 a. Test distribution is Normal 

b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS_24.00 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas 
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Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS_24.00, diketahui nilai Kolmogorov 

Smirnov pada tabel 4.1 terlihat bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) semua variabel baik variabel 

dependent yaitu penjualan sebesar 0.656 mapun variabel X1 personal selling sebesar 0.800 dan 

variabel X2 direct marketing sebesar  0.635 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa seluruh data sampel dalam penelitian ini sudah terdistribusi normal. 

 

 

 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant) 

 

Personal Selling 

Direct marketing 

 

 

.368 

.368 

 

 

2.716 

2.716 

 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai Tolerance > 0.10 dan VIF < 0.10. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah multikolinearitas.  

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.134 2.144  1.462 .150 

Personal Selling .277 .063 .632 4.418 .000 

Direct Marketing .194 .136 .203 1.421 .162 

a. Dependent Variable: Penjualan 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Personal Selling (X1) 

sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 artinya terjadi tidak terjadi heteroskedastisitas dan pada variabel 

Direct Marketing (X2) sebesar 0.162, artinya terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa model regresi masih terdapat masalah heteroskedastisitas. 

 

 

 Sumber: Hasil Pengolahan SPSS_24.00 

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) 

 Sumber: Hasil Pengolahan SPSS_24.00 
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Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .803a .646 .630 2.29988 1.995 

a. Predictors: (Constant), Direct Marketing,  Personal Selling 

b. Dependent Variable: Penjualan 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai Durbin-Watson sebesar 1.995 

yang berarti nilainya diantara nilai 1,55 sampai 2,46. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak ada masalah autokorelasi.  

 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

1 .803a .646 .630 

a. Predictors: (Constant), Direct Marketing,  Personal 

Selling; b. Dependent Variable: Penjualan 

 

Berdasarkan tabel 4.5, nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,630 atau 63% menunjukan bahwa 

dalam penelitian ini variabel independen (personal selling dan direct marketing) dapat 

menjelaskan variabel dependen (Penjualan) sebesar 63% sedangkan sisanya 37% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. 

 

 

 

PENJUALAN = 3.134 + 0.277*PS + 0.194*DM + ԑ 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistics Prob. 

C 3.134 2.144 1.462 0.150 

PERSONAL 

SELLING (PS) 

0.277 0.063 4.418 0.000 

DIRECT 

MARKETING 

(DM) 

0.194 0.136 1.421 0.162 

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi 

 Sumber: Hasil Pengolahan SPSS_24.00 

 Sumber: Hasil Pengolahan SPSS_24.00 

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi 
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R-Squared 0.646 

Adjusted R-Squared 0.630 

Prob (F-Statistic) 0.000 

Sumber: Output Eviews Diolah 

*Signifikansi pada 5% 

Keterangan: 

PS=Personal Selling; DM=Direct Marketing 

 

 

Selain itu, nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

secara simultan variabel personal selling dan direct marketing berpengaruh terhadap penjualan. 

Dengan demikian model regresi dalam penelitian ini merupakan model yang cukup baik. 

 

4.3 Analisis Hasil Penelitian 

 

Analisis linier berganda dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (Personal 

Selling dan Direct Marketing) terhadap variabel dependen (Penjualan). 

 

4.3.1 Pengaruh Personal Selling Terhadap Penjualan (Hipotesis 1) 

 

Berdasarkan hasil uji regresi, variabel personal selling diperoleh koefisien regresi sebesar 0.277 

dan nilai t-hitung sebesar 4.418 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan hipotesis 

1 diterima dan artinya personal selling berpengaruh positif terhadap penjualan. Artinya penelitian 

ini mampu membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan “personal selling berpengaruh 

positif terhadap penjualan produk Herbalife Jakarta”. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Agus Mustakim (2016) menunjukkan bahwa variable personal 

selling personal berpengaruh positif terhadap penjualan Produk PT. Unilever cabang Semarang 

 

4.3.2 Pengaruh Direct Marketing Terhadap Penjualan (Hipotesis 2) 

 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.194. Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif Dircet Marketing terhadap Penjualan. Variabel 

Dircet Marketing mempunyai t hitung sebesar 1.421 dengan signifikansi sebesar 0.162. Nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa Dircet Marketing) berpengaruh negatif 

terhadap Penjualan, sehingga hipotesis kedua ditolak. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ridwan (2015) yaitu terdapat pengaruh positif dari pelaksanaan direct 

marketing dengan pencapaian target penjualan produk Tupperware di Bandung.  

 

 

 Sumber: Hasil Pengolahan SPSS_24.00 
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4.3.3 Pengaruh Personal Selling dan Direct Marketing Terhadap Penjualan (Hipotesis 3) 

 

Berdasarkan uji simultan di atas, menunjukkan bahwa signifikansi Fhitung sebesar 42.800 dengan 

signifikansi 0.000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti hal ini berarti model 

regresi yang digunakan untuk menggambarkan variabel dependent dan independent merupakan 

moel yang baik. Dari hal tersebut dapat dimaknai untuk memprediksi hasil analisis selanjutnya 

namun belum dapat mengetahui terkait dengan pengaruh positif atau negatif, signifikan atau tidak 

signifikan. Namun diakui bahwa antara variabel dependent memiliki pengaruh pada variabel 

independent. 

 

Koefisien determinasi (Adjusted R Square) ditunjukkan dalam tabel 4.14 adalah sebesar 0.630 atau 

63.0%, sedangkan adjusted R2 sebesar 0.630 atau 63.0%. Hal ini menunjukkan personal selling 

dan direct marketing mampu menjelaskan penjualan sebesar 63.0%. sisanya, yaitu sebesar 37.0% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa semakin tinggi, personal selling dan  direct marketing maka semakin besar pula 

pengaruhnya terhadap penjualan produk Herbalife Jakarta. 

 

Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan Nugroho Putro (2014) jurnal pengaruh 

personal selling dan direct marketing terhadap tingkat penjualan produk Tiens Cabang Jakarta 

yang mengemukakan bahwa secara regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa faktor yang 

paling mempengaruhi tingkat penjualan adalah personal selling yang berpengaruh kuat. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan personal selling dan direct 

marketing terhadap penjualan produk Herbalife Jakarta. Berdasarkan hasil analisis regresi linear 

berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

 

1. Personal selling berpengaruh terhadap penjualan produk Herbalife Jakarta, menunjukan 

bahwa personal selling berpengaruh positif terhadap penjualan.  

2. Direct marketing berpengaruh terhadap penjualan produk Herbalife Jakarta, menunjukan 

bahwa Direct marketing berpengaruh negatif terhadap penjualan.  

3. Personal selling dan Direct Marketing berpengaruh terhadap penjualan produk Herbalife 

Jakarta, menunjukan bahwa personal selling dan direct marketing berpengaruh positif 

terhadap penjualan. 

 

Keterbatasan dari penelitian ini ialah: 

1. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga data yang 

dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat responden mengenai tingkat penjualan 

produk Herbalife di Jakarta dan peneliti tidak bisa mengontrol jawaban responden yang 

tidak dapat menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.  

2. Isi dan bentuk kuesioner yang masih jauh dari sempurna dikarenakan kemampuan dari 

penulis, sehingga hasil penelitian yang diperoleh masih harus ditindak lanjuti untuk 

memperoleh hasil yang lebih maksimal.  
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Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, dapat 

disampaikan beberapa saran antara lain:  

1. Bagi Manajemen Perusahaan 

Variabel-variabel yang memengaruhi penjual yang memiliki hasil yang positif signifikan 

dan tidak signifikan dalam penelitian ini yaitu personal selling dan direct marketing dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan bagi para agen (penjual) dalam pengambilan keputusan 

dalam melaksakan stretagi marketing terutama penjualan yang optimal agar tercapai tujuan 

penjualan.  

 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Penambahan variabel-variabel yang memengaruhi penjual seperti sales promotion, 

advertising, corporate image, brand image, promosi, harga, tidak terbatas hanya 

menggunakan variable yang ada dalam penelitian ini.  

b. b. Peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut 

kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini.  

c. c. Peneliti ini hanya mengambil responden dalam bentuk sample 50 agen (penjual) di 

Jakarta. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat mengambil respoden dari agen 

(penjual) produk Herbalife lainnya dengan jumlah populasi yang lebih beragam lagi. 
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