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MOTTO 

 

 Genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu .Hidup adalah pelajaran 

tentang kerendahan hati .Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana 

tapi sedikit berpikir . 

 Jika orang lain bisa maka aku juga termasuk bisa.Belajar dari kegagalan 

adalah hal yang bijak .Kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan 

jalan pintas. 

 Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis.Masalah akan terasa ringan 

dengan bersabar dan berlapang dada. 

 Pendidikan bukan hanya untuk yang muda tapi untuk segala umur.Belajar 

tidaka akan berarti tanpa dibarengi budi pekerti . 

 Bermimpilah semaumu dan kejarlah mimpi itu .Ilmu adalah milik diri sendiri 

bukan untuk orang lain.   
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ABSTRAK 

PENGARUH HARGA, PROMOSI, DAN KERAGAMAN PRODUK 

TERHADAP VOLUME PENJUALAN DI PT. INTAN PARIWARA 

KLATEN 

Oleh: 

AYU TRI MANUNGGAL 

NIM.1421103621 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : seberapa besar pengaruh 

antara harga, promosi dan keragaman produk mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap volume pejualan di PT. Intan Pariwara. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah harga, promosi dan 

keragaman produk mempengaruhi terhadap volume pejualan di PT. Intan 

Pariwara. Lingkup Penelitian dilakukan di wilayah PT. Intan Pariwara. Subjek 

penelitian adalah pelanggan di PT. Intan Pariwara. Adapaun teknik pengambilan 

sampel dengan kuesioner yaiyu mengumpulkan informasi dengan menyampaikan 

sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. 

Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda, karena variable yang 

digunakan lebih dari dua variabel. Pengujian statistik dengan Uji F (simultan) dan 

Uji t (parsial). 

Berdasarkan deskripsi data, karakteristik resposen mayoritas adalah 

berjenis kelamin perempuan sebesar 55% berkisaran usia 31-40 sebagian besar 

adalah wiraswasta. Sedangkan berdasarkan analisis data yang diperoleh harga 

(X1), promosi (X2), keragaman produk (X3) berpengaruh secara signifikan 

terhadap volume penjualan (Y). Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pengumpulan data primer. Rumus yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah korelasi yang hasilnya untuk harga terhadap volume penjualan adalah 

thitung > ttabel yaitu thitung = 2,939 > ttabel = 1,985,  hasil uji korelasi untuk promosi 

terhadap volume penjualan adalah thitung>ttabel yaitu thitung (4,566) > ttabel (1,985)  

dan korelasi antara keragaman produk terhadap volume penjualan  thitng>ttabelyaitu 

thitung (4,662 > ttabel (1,985) dengan persamaan regresi Y= ao + a1X1 + a2X2  + a3X3  

maka didapat Y=5,455Y + 0,244X1 + 0,379X2 + 0,387X3 dan uji signifikasi ialah 

Fhitung>Ftabel maka F hitung =  34,242 > F tabel 2,70 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesa diterima atau terbukti bahwa ada pengaruh positif secara 

komprehensif maupun parsial yang signifikan antara harga,promosi dan 

keragaman produk terhadap volume penjualan di PT. Intan Pariwara. Dan variabel 

keragaman produk paling dominan berpengaruh.Besarnya dipengaruhi variabel 

bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini ditunjukan dengan nilai R 

Square sebesar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah 57,2%. Sedangkan sisanya yaitu 42,8% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

Kata Kunci : harga, promosi, keragaman produk, volume penjualan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persaingan antar perusahaan semakin ketat seiring dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini akan memacu para pengusaha 

untuk meningkatkan kinerja perusahaannya dalam usaha memaksimalkan 

laba. Tujuan dari berdirinya suatu perusahaan pada dasarnya adalah untuk 

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya guna mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Dalam rangka untuk memaksimalkan laba maka 

perusahaan harus meningkatkan volume penjualan produknya melalui 

kegiatan pemasaran. 

Kemajuan zaman yang membawa masalah-masalah dan kesempatan 

- kesempatan baru telah menjadi sebab menariknya pengetahuan pemasaran 

bagi perusahaan dan lembaga-lembaga. Kegiatan pemasaran telah 

berkembang dari kegiatan distribusi dan penjualan menjadi suatu falsafah 

untuk menghubungkan tiap perusahaan dengan pasarnya. Perusahaan – 

perusahaan besar dan kecil sekarang sudah mulai memahami perbedaan 

antara penjualan dan pemasaran. 

Pemasaran harus dirancang dengan serius agar dapat meningkatkan 

volume penjualan. Kegiatan pemasaran tersebut harus dapat menarik calon 

konsumen untuk melakukan pembelian secara maksimal dan dengan 

demikian laba yang akan dicapai dapat maksimal pula. Aktivitas pemasaran 
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merupakan upaya suatu perusahaan untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat yang pada akhirnya dapat menarik calon pembeli untuk 

membeli produk yang ditawarkan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa 

komunikasi pemasaran memudahkan atau membantu pembeli dan penjual 

dengan (Basu Swastha, 2002: 235) 

1. Menciptakan hubungan pertukaran. 

2. Mempertahankan arus informasi yang memungkinkan terjadinya 

pertukaran. 

3. Menciptakan kesadaran serta memberitahu pembeli dan penjual agar 

mereka dapat melakukan pertukaran secara lebih memuaskan. 

4. Memperbaiki pengambilan keputusan di bidang pemasaran sehingga 

seluruh proses pertukaran menjadi lebih efektif dan efisien. 

Agar pembeli mengetahui produk yang ditawarkan tersebut maka 

perusahaan menawarkannya melalui kegiatan promosi. Kegiatan promosi 

ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang 

produk yang dihasilkannya, sehingga mereka mengetahui dan selanjutnya 

akan melakukan pembelian. Dan dari kegiatan ini diharapkan akan dapat 

meningkatkan volume penjualan perusahaan. 

Kegiatan promosi adalah salah satu strategi pemasaran untuk 

mendekatkan perusahaan pada konsumen, meliputi periklanan, promosi 

penjualan, personal selling serta publisitas. Dalam kegiatan ini perusahaan 

dihadapkan pada masalah pemilihan alternatif media yang digunakan. 
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Sehingga media yang akan digunakan perlu diukur efektivitasnya, 

yaitu dengan membandingkan manfaat yang diperoleh dengan pengeluaran 

biaya untuk kegiatan promosi tersebut. Suatu strategi promosi harus 

disesuaikan dengan kondisi perusahaan misalnya jumlah dana yang tersedia 

untuk melaksanakan strategi tersebut, jenis produk yang dihasilkan serta 

sifat pasar target yang dihadapi oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat 

menentukan jenis kegiatan promosi yang paling cocok untuk memasarkan 

produk yang dihasilkannya. Jenis media promosi yang dipandang baik oleh 

manajemen perusahaan belum tentu efektif jika ternyata media promosi 

tersebut tidak menunjang peningkatan volume penjualan seperti yang 

diharapkan perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya 

peningkatan timbal balik atas pengeluaran yang telah dilakukan dengan 

peningkatan volume penjualan yang terjadi. Untuk itulah apakah 

pelaksanaan kegiatan promosi ini sudah merupakan strategi yang tepat 

untuk menjadikan produk yang dihasilkan tetap dapat diterima atau laku di 

pasaran sehingga tujuan utama perusahaan yaitu meraih laba dengan 

meningkatkan volume penjualan dapat tercapai.  

Dalam pemasaran sebenarnya terdapat juga penyesuaian dan 

koordinasi antara produk, harga, promosi dan saluran keragaman produk 

untuk menciptakan hubungan pertukaran yang kuat dengan konsumen. 

Usaha-usaha tersebut perlu juga dikoordinasikan dengan waktu dan tempat. 

Persaingan yang semakin ketat dimana semakin banyak produsen 

yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen 
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menyebabkan setiap perusahaan harus mempertahankan orientasi terhadap 

pemenuhan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama suatu perusahaan , 

agar dapat selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

menjadikan perusahaan-perusahaan harus giat mengumpulkan informasi 

untuk menyusun strategi pemasarannya. Bahwa kunci utama untuk 

memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada 

pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa yang berkualitas , promosi 

yang gencar dilanjutkan dengan harga bersaing. 

Sekarang ini perusahaan penerbit dan percetakan menghadapi 

persaingan yang semakin ketat. Untuk menghadapi persaingan di masa 

yang akan datang penerbit dan percetakan PT. Intan Pariwaraperlu selalu 

mengadakan evaluasi terhadap faktor – faktor bauran pemasaran khususnya 

harga, promosi dan keragaman produk untuk meningkatkan volume 

penjualan sehingga dapat terus mengikuti keinginan konsumen dan betahan 

dalam bersaing. 

Bertolak dari keadaan tersebut di atas penulis tertarik untuk 

menguraikan lebih jauh bagaimana keadaan tersebut dapat terjadi dan 

bagaimana menemukan solusi yang terbaik dalam mengatasi masalah 

tersebut sehingga penulis ingin mengangkat judul “PENGARUH 

HARGA, PROMOSI, DAN KERAGAMAN PRODUK TERHADAP 

VOLUME PENJUALAN DI PT. INTAN PARIWARAKLATEN”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pemilihan judul tersebut, adapun alasanya tersebut sebagai berikut: 
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1. Alasan Subjektif 

a. Ingin mendalami tentang keterkaitan pengaruh harga, promosi dan 

keragaman produk terhadap volume penjualan di PT. Intan 

Pariwara. 

b. Belum ada penelitian tentang pengaruh harga, promosi dan 

keragaman produk terhadap volume penjualan di PT. Intan 

Pariwara. 

2. Alasan Objektif 

a. Ingin menguji : faktor manakah dari harga, promosi dan keragaman 

produk yang memberikan pengaruh terbesar terhadap volume 

penjualan di PT. Intan Pariwara. 

b. Ingin menguji : pentingnya pengaruh harga, promosi dan keragaman 

produk terhadap volume penjualan di PT. Intan Pariwara. 

 

C. Penegasan Judul 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus 

mengetahui maksud arti penelitian. Dengan mengetahui konsep penelitian 

diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam pemecahan masalah .  

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Harga 

Harga memegang peranan penting dalam pemasaran baik itu bagi 

penjual maupun pembeli. Pengertian harga adalah Sejumlah uang 

(ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 
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mendapatkan sejumlah kombinasi barang beserta pelayanannya.( 

Menurut Swastha (2000:89)) 

2. Promosi 

Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan . (Tjiptono 2008) 

3. Keragaman Produk 

Keragaman produk merupakan kumpulan seluruh produk dan 

barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli (Kotler, 

2007:15). Hubungan antara keragaman produk dan perilaku konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian sangat erat kaitannya pada 

kelangsungan penjualan suatu perusahaan. 

4. Volume Penjualan 

Volume Penjualan merupakan jumlah total yang dihasilkan dari 

kegiatan penjualan barang. Semakin besar jumlah penjualan yang 

dihasilkan perusahaan semakin besar kemungkinan laba yang akan 

dihasilkan oleh perusahaan.  

 

D. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar obyek yang dibicarakan tidak 

rancu dan tersamar dengan masalah lainnya. Oleh karena itu dalam 
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penyusunan skripsi ini penulis membatasi permasalahan pada masalah 

masalah berikut ini : 

a. Pembatasan masalah pada kegiatan promosi dalam penelitian ini yaitu : 

periklanan, personal selling dan promosi penjualan yang diukur dengan 

biaya promosi yang dikeluarkan oleh PT. Intan Pariwara. 

b. Harga potongan (discount) yang ditawarkan oleh PT. Intan Pariwara. 

c. Keragaman produk yang ditawarkan oleh PT. Intan Pariwara. 

d. Pembatasan masalah pada volume penjualan adalah volume penjualan 

produk kepada konsumen yang dilakukan oleh PT. Intan Pariwara. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka pokok 

permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah harga jual yang ditawarkan oleh PT. Intan Pariwaramempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap volume pejualan di PT. Intan 

Pariwara? 

2. Bagaimana  pengaruh promosi terhadap volume pejualan di PT. Intan 

Pariwara? 

3. Apakah keragaman produk mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap volume pejualan di PT. Intan Pariwara? 

4. Apakah harga, promosi dan keragaman produk mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap volume pejualan di PT. Intan Pariwara? 
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F. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan , dan menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada 

objek yang diteliti. 

Namun secara spesifikasi tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui  dan menganalisis pengaruh harga terhadap volume 

pejualan di PT. Intan Pariwara. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap volume 

pejualan di PT. Intan Pariwara.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keragaman produk 

terhadap volume pejualan di PT. Intan Pariwara.  

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga, promosi dan 

keragaman produk terhadap volume pejualan di PT. Intan Pariwara. 

 

G. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian yang dilakukan pada PT. Intan 

Pariwaraantara lain adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk 

menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan 

terutama tentang kegiatan pemasaran. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pihak pengelola 

dalam pengolahan harga, promosi dan keragaman produk terhadap 
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volume penjualan di PT. Intan Pariwara serta dapat memberikan 

kontribusi pada pengembangan teori yang berkaitan dengan volume 

penjualan. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai refensi untuk suatu penelitian dan 

tambahan pengetahuan serta memberikan masukan yang dapat 

digunakan sebagai bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya. 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis dalam kegiatan penelitian pada dasarnya merupakan 

kesimpulan sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya 

masih harus di uji secara empiris (Sugiono 2001 : 60). Adapun hipotesis 

yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Diduga Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara harga  terhadap 

volume pejualan di PT. Intan Pariwara. 

2. Diduga Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara promosi 

terhadap volume pejualan di PT. Intan Pariwara. 

3. Diduga Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara keragaman 

produk terhadap volume pejualan di PT. Intan Pariwara. 

4. Diduga Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara harga, promosi 

dan keragaman produk terhadap volume pejualan di PT. Intan Pariwara. 
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I. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN   

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, 

alasan pemilihan judul, penegasan judl, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Landasan teori berisikan uraian teoritik variabel-variabel 

penelitian, meliputi landasan teori dari volume penjualan, 

landasan teori dari berbagai faktor yang mempengaruhi volume 

penjualan  dan pengaruh faktor – faktor tersebut terhadap volume 

penjualan serta referensi penelitian terdahulu. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi definisi operasional dari kedua variabel, populasi 

dan sampel yang akan digunakan, metode pengumpulan data serta 

metode analisis yang digunakan.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang dilakukan, 

analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan.  

BAB V : PENUTUP  

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian dan saran - saran yang 

berhubungan dengan masalah penelitian ini. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh harga, promosi 

dan keragaman produk terhadap volume penjualan di PT. Intan Pariwara 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis kualitatif yang dilakukan dengan menyebar 

kuesioner kepada 100 responden dapat disimpulkan bahwa : 

 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui 

bahwa 55 responden terbanyak adalah perempuan dengan presentase 

55% dan 45 responden adalah laki laki dengan presentase 45%. 

 Karakteristik responden berdasarkan usia dapat diketahui bahwa 

paling banyak usia antara 31 -  40  tahun dengan 45 responden 

dengan presentase 45%, 41 – 50 tahun sebanyak 30 responden 

dengan presentase 30%, 20 – 30 sebanyak 25 responden dengan 

presentase 25%. 

 Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan diketahui 

bahwa jenis pekerjaan yang paling tinggi adalah wiraswasta 

sebanyak 42 responden dengan presentase 42%, karyawan swasta 

sebanyak 33 responden dengan presentase 33%, pelajar/mahasiswa 

25 responden dengan presentase 25%. 

 

66 
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2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu : 

Y=5,455Y + 0,244X1 + 0,379X2 + 0,387X3  

Menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu harga (X1),  promosi (X2) dan 

keragaman produk  (X3) sangat berpengaruh secara signifikan. 

 Pada variabel harga berpengaruh terhadap volume penjualan sebesar 

0,244.  

 Pada variabel promosi berpengaruh terhadap volume penjualan 

sebesar 0,379.  

 Pada variabel keragaman produk berpengaruh terhadap volume 

penjualan sebesar 0,459.  

3. Dari hasil uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan  

harga, promosi dan keragaman produk terhadap volume penjualan di 

PT. Intan Pariwara secara bersama sama karena F hitung =  34,242 > F 

tabel 2,70. 

4. Dari hasil uji t diketahui bahwa perhitungan dari setiap variabel X1, 

X2,X3 dan X4 dengan nilai p ≥ 0,025 berpengaruh secara signifikan 

yaitu: 

 Variable harga diketahui thitung = 2,939 > ttabel = 1,985 maka Ha yang 

berbunyi variabel harga mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap volume penjualan di PT. Intan Pariwara diterima karena 

thitung > ttabel.. 
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 Variabel promosi diketahui t hitung (4,566) > ttabel (1,985) maka Ha 

yang berbunyi variabel promosi  mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap volume penjualan di PT. Intan Pariwara diterima 

karena thitung > ttabel. 

 Variabel keragaman produk diketahui t hitung (4,662 > ttabel (1,985)  

maka Ha yang berbunyi variabel keragaman produk mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan di PT. Intan 

Pariwara diterima karena thitung > ttabel. 

Dari hasil perhitungan seluruh nilai t hitung di atas maka kita dapat 

melihat diantara X1, X2, dan X3 terhadap Y , yang merupakan prediktor 

paling kuat pengaruhnya secara signifikan terhadap variabel dependen 

yaitu variabel keragaman produk (X3) sebesar 4,662. Faktor keragaman 

produk merupakan variabel yang paling kuat pengaruhnya karena faktor 

keragaman produk mempunyai nilai thitung paling besar diantara seluruh 

variabel bebas yang berpengaruh terhadap volume penjualan di PT. 

Intan Pariwara. 

5. Koefisien determinan (R2 adj) 

Koefisien determinan (Adjusted R Square ) sebesar 0, 572 atau 57,2%. 

Koefisien determinan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

persentase pengaruh variabel bebas harga (X1), promosi (X2), dan 

Keragaman produk (X3) terhadap perubahan variabel terikat volume 

penjualan (Y), dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah 57,2%. Sedangkan sisanya yaitu 
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42,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian. 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan simpulan diatas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil kebijakan di 

masa yang akan datang sebagai pertimbangan perusahaan untuk 

memperhitungkan harga, promosi dan keragaman produk agar volume 

penjualan dapat tercapai, karena telah terbukti bahwa ketiga variabel yaitu 

harga, promosi dan keragaman produk dapat mempengaruhi volume 

penjualan di PT. Intan Pariwara. 

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut: 

1. Pihak PT. Intan Pariwara sebaiknya sering melakukan evaluasi terhadap 

keragaman produk yang ditawarkan kepada konsumen karena hal ini 

sangat mempengaruhi volume penjualan dari PT. Intan Pariwara. 

Karena dalam penelitian ini terbukti bahwa yang mempunyai pengaruh 

terbesar terhadap volume penjualan adalah keragaman produk dari PT. 

Intan Pariwara. 

2. Memberikan inovasi – inovasi terhadap produk yang dikeluarkan oleh 

PT. Intan Pariwara sehingga para konsumen tidak akan merasa bosan 

dengan bacaan ataupun buku – buku yang dicetak oleh PT. Intan 

Pariwara sehingga meningkatkan volume penjualan. 
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3. Memberikan promo – promo yang selalu up to date, diskon dan 

penawaran harga yang dapat menarik perhatian konsumen untuk 

membeli buku di PT. Intan Pariwara. 

4. Menjalin kerjasama dengan distributor sehingga terjalin kerjasama baik 

antara para distributor diberbagai daerah sehingga pendistribusian 

produk dari PT. Intan Pariwara terdistribusi dengan baik tanpa adanya 

kendala ataupun meminimalisir kendala kerterlambatan produk. 
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