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ABSTRAK 

 

PUTRI SULISTYAWATI NIM 1521103721, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten “PENGARUH KEMASAN 

PRODUK , PENETAPAN HARGA, DAN PENJUALAN LANGSUNG 

TERHADAP PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN PADA UD. 

KARYA MANDIRI KLATEN DI KLATEN”. 

Rumusan masalah dalam peneilitian ini adalah: seberapa besar pengaruh kemasan 

produk, penetapan harga, dan penjualan langsung terhadap meningkatkan volume 

penjualan di UD. Karya Mandiri di Klaten. Adakah pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama antara kemasan produk, penetapan harga, dan penjualan 

langsung terhadap meningkatkan volume penjualan di UD. Karya Mandiri di 

Klaten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kemasan produk, 

penetapan harga, dan penjualan langsung terhadap meningkatkan volume 

penjualan di UD. Karya Mandiri di Klaten. Lingkup penelitian dilakukan di 

wilayah Klaten dan Jawa Tengah. Subjek penelitaian adalah konsumen yang 

pernah datang dan yang penjualan langsung oleh konsumen UD. Karya Mandiri di 

Klaten. Adapun teknik pengambilan sampel dengan kuisoner yaitu 

mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pernyataan tertulis 

untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Analisis data menggunakan metode 

regresi linier berganda, karene variabel yang digunakan lebih dari dua variabel. 

Pengujian statistic dengan Uji f (simultan) dan Uji t (parsial). Berdasarkan 

deskripsi data, karakteristik respinden mayoritas adalah berjenis kelamin 

perempuan, sedangkan berdasarkan analisis data yang diperoleh (X1) kemasan 

produk (X2) penetapan harga (X3) penjualan langsung tidak berpengaruh terhadap 

volume penjualan (Y) di UD. Karya Mandiri di Klaten Jawa Tengah. Besarnya 

dipengaruhi veriabel bebas terhadap variabel terkait dalam penelitian ini 

ditunjukkan dengan niali R square 1,24 % dan yang lainnya dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar variabel yang telah diteliti. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pengumpulan data primer. Rumus yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah korelasi yang hasilnya untuk kemasan produk adalah 

thitung<ttabel (1,471>1,300) penetapan harga adalah thitung<ttabel (0,059<1,679) 

penjualan langsung adalah thitung<ttabel (1,676>1,300) dengan persamaan regresi 

Y=ao+a1X1+ a2X2+ a3X3 maka didapat Y = 9,500 + 0,261 X1 + 0,008 X2 + 

0,282 X3 dan uji signifikasi ialah fhitung<ftabel 2,180<2,400 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesa diterima atau terbukti bahwa ada pengaruh positif 

secara komprehensif maupun parsial yang signifikan antara kemasan produk, 

penetapan harga, penjualan langsung terhadap peningkatan volume penjualan 

pada UD. Karya Mandiri di Klaten. 

 

Kata Kunci : Kemasan produk, Penetapan harga, Penjualan langsung, Volume 

penjualan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha pada saat ini terus diwarnai dengan persaingan 

yang semakin keras,dimana para pengusaha dituntu tuntuk dapat menawarkan 

produk yang  terbaik pada calon konsumennya. Begitu pula halnya dengan 

perkembangan dunia fashion yang terus melaju pesat  di  Indonesia  dan pada 

khususnya di seputar daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Lombok  hal ini 

terjadi seiring dengan dibutuhkannya pakaian untuk kegiatan keseharian. Tak 

lepas dari kebutuhan akan fashion yang semakin diminati oleh masyarakat,  kini 

pedagang pakaian banyak bermunculan dan persaingan sangat ketat maka penjual 

harus menggunakan strategi yang tepat supaya saluran distribusi dapat berjalan 

dengan lancar. 

Kotler  (2002),  menjelaskan bahwa dalam menigkatkan daya saing,  suatu 

perusahaan dapat memenangkan persaingan dengan cara menampilkan produk 

terbaik yang dapat memenuhi selera konsumen.   

Pada dasarnya semakin tinggi tingkat persaingan yang terjadi, maka 

semakin banyak pula pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang 

sesuai dengan harapannya, dan sebagai konsekuensi dari perubahan yang terjadi, 

pelanggan menjadi lebih cermat dan selektif dalam menanggapi setiap produk dan 
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jasa yang ditawarkan. Perusahaan harus secara cermat memperhatikan pola 

perilaku konsumen yang semakin dinamis, dan perusahaan juga harus selalu 

mencari informasi mengenai apa  yang  diharapkan konsumen dari suatu produk. 

Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat selalu menciptakan produk dan jasa yang 

sesuai dengan keinginan calon konsumen. 

Point penting bagi sebuah perusahaan untuk dapat memenangkan dan terus 

bertahan dalam suatu persaingan pasar, perusahaan tersebut perlu memperhatikan 

apa yang melandasi seorang konsumen dalam menjatuhkan pilihan dan bertahan 

pada produk atau pelayanan jasa yang ditawarkan, dalam hal ini adalah sebuah 

kepuasan pelanggan yang perlu dijaga oleh suatu perusahaan. 

Melalui strategi pemasaran dengan menggunakan konsep kemasan produk, 

penetapan harga, dan penjualan langsung, UD. Karya Mandiri mampu 

mengemban visi, misi dan tujuannya dalam rangka menumbuhkan kepercayaan,  

image dan loyalitas pelanggan  yang  ditawarkan kepada pelanggan. Pihak 

Pimpinan manajemen bersama dengan karyawannya berupaya menerapkan 

konsep kemasan produk, penetapan harga, dan penjualan langsung sebagai 

strategi inti atau strategi kunci untuk meningkatkan volume penjualan produk 

yang ditawarkan UD. Karya Mandiri. 

Penilitian ini dibuat dengan maksud dan tujuan ialah untuk meneliti 

bagaimana kemasan produk, penetapan harga, dan penjualan langsung terhadap 
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barang yang ditawarkan UD. Karya Mandiri sehingga dapat meningkatkan 

volume penjualan. Berdasarkan pada uraian masalah tersebut maka menarik bagi 

penulis untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “PENGARUH 

KEMASAN PRODUK , PENETAPAN HARGA, DAN PENJUALAN 

LANGSUNG TERHADAP PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN 

PADA UD. KARYA MANDIRI”. 

B. AlasanPemilihanJudul 

1. Alasan Objektif 

a. Kemasan produk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam 

pemasaran. Kemasan sebagai identitas produk, dalam hal ini kemasan 

dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan dapat meningkatkan efisiensi 

dan memudahkan dalam perhitungan banyaknya produk yang akan di 

distribusikan. 

b. Strategi pemasaran dapat tercapai dengan cara penetapan harga untuk 

mencapai target perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, 

meningkatkan serta mengembangkan produksi produk, serta meluaskan 

target pemasaran. 

c. Dalam strategi pemasaran penjualan langsung penting bagi perusahaan 

karena untuk menginformasikan kepada pelanggan tentang produk /jasa 

mungkin dibutuhkan tanpa menunggu pelanggan tersebut mencari 

informasi mengenai produk. 
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2. Alasan Subyektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis mengenai strategi pemasaran dari 

kemasan produk, penetapan harga, dan penjualan langsung. 

b. Sesuai dengan ilmu yang dipelajari penulis mengenai teori strategi 

pemasaran dari kemasan produk, penetapan harga, dan penjualan langsung 

dalam peningkatkan volume penjualan. 

C. Penegasan Judul 

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka perlu 

penulis tegaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitiaan: 

1. Kemasan Produk 

Kemasan adalah atribut yang berhubungan dengan produk tetapi tidak 

merupakan bagian dari fisik produk itu sendiri (Olson dan Jacoby, 1972). 

2. Penetapan Harga 

Harper W. Boyd, Jr. dan Orville C. Walker, Jr. (1982:43) mengajukan suatu 

model pengambilan keputusan secara bertahap untuk penetapan harga 

dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal (perusahaan) dan 

eksternal (Lingkungan). 

3. Penjualan Langsung 

Menurut Hermawan (2012:31), penjualan langsung adalah komunikasi 

langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pembeli dan membentuk 

pemahaman pembeli terhadap produk sehingga kemudian konsumen akan 

mencoba dan membelinya. 
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4. Volume Penjualan 

Tjiptono (2003:118) definisi mengenai volume penjualan, esensinya 

diterapkan dalam tiga apresiasi yaitu: pertama, tingkat volume penjualan 

yang ingin dicapai, kedua, pasar yang ingin dikembangkan sebagai kegiatan 

transaksi atau tempat melakukan transaksi dan ketiga, adalah keuntungan 

atas volume penjualan. 

D. Pembatasan Masalah 

Dalam hal ini penuliskan membatasi masalah yang diteliti meliputi 

pengaruh kemasan produk, penetapan harga, dan penjualan langsung terhadap 

peningkatan volume panjualan UD. KARYA MANDIRI. 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: 

1. Adakah pengaruh kemasan produk terhadap peningkatan volume penjualan 

UD. KARYA MANDIRI ? 

2. Adakah pengaruh Penetapan harga terhadap peningkatan volume penjualan 

UD. KARYA MANDIRI? 

3. Adakah pengaruh penjualan langsung terhadap peningkatan volume 

penjualan UD. KARYA MANDIRI? 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh kemasan produk terhadap peningkatan volume 

penjualan UD. KARYA MANDIRI. 



6 
 

2. Untuk menguji pengaruh Penetapan harga terhadap peningkatan volume 

penjualan UD. KARYA MANDIRI. 

3. Untuk menguji pengaruh penjualan langsung terhadap peningkatan volume 

penjualan UD. KARYA MANDIRI. 

4. Untuk menguji pengaruh kemasan produk, penetapan harga, dan penjualan 

langsung terhadap peningkatan volume penjualan UD. KARYA MANDIRI. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis pada 

pengembangan teori pemasaran. Khususnya digunakan sebagai solusi 

alternative dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan permasalahan 

yang berhubungan dengan pengaruh kemasan produk, penetapan harga, dan 

penjualan langsung terhadap peningkatan volume penjualan UD. KARYA 

MANDIRI. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pimpinan UD. KARYA 

MANDIRI di Klaten guna meningkatkan volume penjualan dengan cara 

memanipulasi variabel-variabel yang berpengaruh pada strategi 

pemasaran. 

b. Hasil penelitian ini juga merupakan kontribusi praktis untuk 

meningkatkan dan memperbaiki strategi pemasaran yang dapat 

meningkatkan volume penjualan produk. 
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c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh kemasan produk, penetapan harga, dan 

penjualan langsung terhadap peningkatan volume penjualan pada UD.Karya 

Mandiri di Klaten, maka terdapat kesimpulan beberapa proses dasar  yang 

mempengaruhi peningkatan volume penjualan. 

1. Kemasan produk yang baik merupakan proses terwujudnya peningkatan 

volume panjualan. Penelitian ini membuktikan bahwa kemasan produk 

menjadi faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam mempengaruhi 

peningkatan volume penjualan. Apabila suatu produc tersebut memiliki 

kemasan produk yang baik disegi ukuran, kerapian, efisen dan sesuai dengan 

keinginan konsumen maka hal itu sangat berpengaruh terhadap tingginya 

peningkatan volume penjualan. 

2. Faktor yang paling mempengaruhi peningkatan volume penjualan adalah 

penetapan harga. Dalam konteks ini konsumen melakukan transaksi dengan 

pertimbangan biaya maka penetapan harga jual yang diajukan oleh UD. 

Karya Mandiri akan gagal bila berada terlalu tinggi untuk dapat 

menghasilkan permintaan dan bila terlalu rendah untuk menghasilkan 

keuntungan. Sehingga penetapan harga terhadap konsumen memiliki 

pengaruh terhadap peningkatan volume penjualan. Maka UD. Karya Mandiri 
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dalam menentukan harga produk sebagian besar dengan cara melihat modal 

yang dikeluarkan yang meliputi harga produk, biaya operasional yang 

kemudian disesuaikan harga dipasar/produk lain tidak jauh berbeda dengan 

produk lain sehingga bisa meningkatan volume penjualan. 

3. Penjualan langsung merupakan faktor yang mempengaruhi peningkatan 

volume penjualan, karena UD. Karya Mandiri tidak menggunakan iklan 

dalam menawarkan produknya. Hal ini disebabkan karena biaya untuk iklan 

relative mahal, kurangnya modal, memasarkan dengan manual sehingga 

dapat mengetahui produknya diminati atau tidak, sehingga UD. Karya 

Mandiri cenderung memilih untuk melakukan penjualan langsung dengan 

mengandalkan beragam produk. UD. Karya Mandiri dari awal merintis 

untuk menjual produk langsung menjual dengan menawarkan kekonsumen 

dan menjual di toko/distributor. 

4. Berdasarkan pengujian regresi secara simultan dengan menggunakan uji f  

yang menguji pengaruh secara bersama-sama yang memiliki estimasi f 

sebesar 2,180 dengan signifikansi sebesar  0,000. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kemasan produk, penetapan harga, dan penjualan 

langsung secara bersama-sama dapat mempengaruhi peningkatan volume 

penjualan pada UD. Karya Mandiri di Klaten. 
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B. Saran 

Saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variable kemasan produk, penetapan harga, dan panjualan langsung 

memiliki pengaruh terhadap peningkatan volume penjualan. Sebagai tindak 

lanjut dari beberapa temuan penelitian maka peneliti merekomendasikan 

kepada UD.Karya Mandiri memperhatikan secara seksama pentingnya 

beberapa faktor tersebut. Terutama unsure penetapan harga karena faktor 

tersebut memiliki pengaruh besar dan signifikan didalam proses peningkatan 

volume penjualan. Tak hanya itu, unsur kemasan produk harus ditingkatkan 

lagi seperti memberi informasi di kemasan begitu pula unsur penetapan 

harga karena itu akan menjadi pertimbangan konsumen dan secara tidak 

langsung akan mempengaruhi peningkatan volume penjualan UD. Karya 

Mandiri di Klaten. 

2. Dalam kaitannya dengan kegiatan distribusi produk UD. Karya Mandiri 

peneliti menyarankan untuk penjualan langsung kegiatannya lebih dinaikan 

variabel dan lebih ditingkatkan daripada dua variabel yaitu kemasan produk 

dan penjualan langsung. 

3. Penelitian yang akan datang jumlah responden diperbanyak lagi dan variabel 

model ditambah. 
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