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MOTTO 

 “Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk 

dirinya sendiri” (QS Al-Ankabut : 6) 

 “Kekayaan abadi adalah ilmu yang bermanfaat” 

 "Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah 

dunia" (Nelson Mandela) 

 “Menuntut ilmu tidak memandang usia, golongan atau kekayaan, karena setiap orang 

berhak memperoleh pendidikan” 

 “Lakukan apa yang kamu yakini karena semua mimpi akan terwujud dengan usaha dan 

doa ”(Penulis) 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Harga, Kualitas Produk Dan 

Promosi Terhadap Volume Penjualan Kopi Pada CV Sedaya Samudera Gunungkidul. 

Penelitian ini menggunakan data dari CV Sedaya Samudera Gunungkidul. Uji hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi, regresi linier berganda, uji F, uji t 

dengan perhitungan manual. 

 Dari tabel penghitungan diperoleh rx1x2x3y = 0,291 dengan p = 0,00. Harga r tabel 

dengan N = 12 pada taraf signifikansi 5% adalah 0,695 jadi r hitung > r tabel. Hal ini berarti 

terdapat hubungan yang signifikan dan cukup erat harga, kualitas produk dan promosi terhadap 

volume penjualan. 

 

Kata Kunci: Harga, Kualitas Produk, Promosi, Volume Penjualan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

   Pada dasarnya tujuan dalam mendirikan perusahaan adalah mencari laba 

semaksimal mungkin Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan itu 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya. 

Perusahaan dapat menjual produknya dengan harga yang menguntungkan pada 

tingkat kualitas yang diharapkan, akan mampu mengatasi tantangan dari para 

pesaing terutama dalam bidang pemasaran, Oleh karena itu untuk menarik konsumen 

melakukan pembelian maka perusahaan harus bisa menerapkan suatu strategi 

pemasaran yang tepat sesuai dengan kondisi pasar yang dihadapi.  

  Keberhasilan penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu produk, harga, 

tempat dan dan bagaimana cara mempromosikan nya. agar produk yang dipasarkan 

dapat berhasil, maka perusahaan harus menggunakan konsep pemasaran yang 

meliputi manfaat, mutu atau kualitas dan kepuasan antara kebutuhan dengan 

keinginanan,sehingga perusahaan akan memperoleh target penjualan yang 

diinginkan.  

  Menurut Kotler (2000: 355) dengan melakukan bauran pemasaran yang 

meliputi produk,harga, tempat dan promosi, Keempat bauran pemasaran tersebut 

mempengaruhi tolak ukur dalam menciptakan loyalitas pelanggan. 

  Sehingga dapat dikatakan pemasaran mempunyai peranan sangat penting dalam 

menunjang kegiatan perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Jika konsumen 

mendapatkan kepuasan terhadap produk yang dijual, maka mereka akan loyal. Jika 

terwujud loyalitas pelanggan, maka akan berimbas terhadap peningkatan penjualan, 



 
 

Oleh karena itu perusahaan harus bisa mempengaruhi konsumen untuk dapat 

menciptakan permintaan atas produk itu.  

  Kegiatan berbisnis merupakan kegiatan yang membutuhkan pemahaman yang 

serius, mulai dari merencanakan apa yang akan diperbuat kemudian pada tahap 

pelaksanaan dan tahap memonitor ataupun evaluasi dari bisnis yang dijalankan, 

Dalam menjalankan bisnis, tugas penting pemasar atau people adalah dapat 

menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat baik konsumen dan pelanggan 

serta mengemasnya dengan menarik. 

  Dalam menyediakan kebutuhan masyarakat, terlebih dahulu pemasar dapat 

melakukan penelitian (riset) pasar, Sehingga produk yang diciptakan dapat diminati 

dan memberikan manfaat ataupun kepuasan bagi masyarakat.Salah satu tujuan 

penerapan marketing mix adalah untuk mendorong peningkatan pada pertumbuhan 

penjualan produk perusahaan. Pertumbuhan yang cepat akan menarik perhatian 

pelanggan, baik yang lama maupun calon pelanggan, ia mendorong kepercayaan 

pelanggan dan meningkatkan reputasi perusahan. Keyakinan pelanggan mendorong 

tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. 

  CV Sedaya Samudera Gunungkidul adalah salah satu Cv yang mengelola  

kebun kopi Blender, yang berjenis Arabica dan robusta. Perkembangan Cv Sedaya 

samudera Gunungkidul pada saat ini tidak hanya menjual biji-biji kopi di wilayah 

gunungkidul bahkan sudah mampu menjual di luar wilayah gunungkidul, Walaupun 

demikian ada juga produknya kurang diminati masyarakat sehingga terdapat 

masalah yang timbul pada aspek tujuan penjualan. 

  Belum tercapainya volume penjualan,laba yang dihasilkan belum maksimal  

Hal itu disebabkan dari semakin ketatnya persaingan, sehingga CV menghadapi 



 
 

masalah,bagaimana caranya agar perusahaan dapat meningkatakan volume 

penjualan. 

  Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi disebabkan karena kurang 

optimalnya perusahaan dalam menerapkan strategi pemasaran, terlihat dari keadaan 

sebagai berikut: 

1. Kualitas produk 

  Produk kopi Blender ini belum lah di kenal oleh masyarakat luas,sehingga 

masyarakat belum mempercaya i akan kualitas dari biji kopi blender, dan sering 

terjadi pula pemetikan biji kopi yang belum matang,sehingga membuat kualitas  

produk kurang baik di bandingkan produk kopi lainnya. 

2. Kurangnya promosi  

  Promosi yang dilakukan oleh CV.Sedaya samudera Gunungkidul hanya 

melakukan promosi dengan menggunakan media sosial dan juga promosi secara 

langsung di wilayah gunungkidul. 

3. Harga 

  Harga jual yang di tetapkan CV Sedaya Samudera Gunungkidul untuk produk 

biji kopi kering campur adalah sebesar Rp.25.000; /kg dan biji kopi kering warna 

merah  sebesar Rp. 35.000;/kg, sedangkan pada harga biji kopi pada umumnya 

sekitaran Rp.60.000;/kg. Harga tersebut maih berada dibawah pesaing sehingga 

Cv.sedaya samudera gunungkidul harus menjaga komitmen untuk melakukan 

edukasi dan mempromosikan biji kopi berkualitas sesuai dengan harga pada 

umumnya yaitu Rp.60.000;/kg biji kering. 

  Dengan melihat permasalahan yang ada pada Cv Sedaya Samudera 

Gunungkidul maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil 

judul: “PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK DAN PROMOSI 



 
 

TERHADAP VOLUME PENJUALAN KOPI PADA CV SEDAYA SAMUDERA 

GUNUNGKIDUL" 

 

B. Alasan Memilih Judul 

 Adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih danmenetapkan judul ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif  

 CV Sedaya Samudera gunungkidul  merupakan CV yang bergerak dibidang 

Distribusi produk kopi Cv Sedaya Samudera Gunungkidul mendistribusikan 

barangnya di beberapa wilayah yang ada di Gunungkidul. Hal ini juga dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana harga,kualitas produk dan promosi yang dilakukan agar 

masyarakat dapat mengenal ataupun mengetahui produk yang ditawarkan dan 

pengaruhnya terhadap volume penjualan. 

2. Alasan Subjektif 

 Penulis optimis karna penelitian ini dapat diselesaikan. Hal ini didukung dengan 

tersediannya data-data yang dibutuhkan serta keberadaan CV yang mendistribusikan 

produk Kopi (CV. Sedaya Samudera Gunungkidul) Selain itu judul yang diajukan 

sesuai dengan jurusan yang diambil oleh peneliti di Fakultas Ekonomi Manjemen. 

 

C. Penegasan Judul 

  Skripsi ini berjudul PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK DAN PROMOSI 

TERHADAP VOLUME PENJUALAN KOPI PADA CV SEDAYA SAMUDERA 

GUNUNGKIDUL. Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami maksud 

dan tujuan serta ruang lingkup, maka perlu adanya penegasan judul tersebut. Adapun istilah 

istilah yang perlu penulis jelaskan adalah: 



 
 

 

1. Pengaruh 

 adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. 

2. Harga 

  Harga adalah nilai tukar suatu barang dan jasa yang dinyatakan dengan uang.  

Terbentuknya harga dipasar ketika jumlah barang dan jasa yang diminta pada waktu 

tertentu sama dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. 

3. kualitas produk 

  Kualitas Produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan 

fungsinya meliputi, daya tahan keandalan, ketepatan kemudahan operasi dan 

perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. 

4. Promosi 

 adalah salah satu kegiatan bauran marketing yang sangat penting dalam keberhasilan 

suatu produk barang atau jasa atau bisnis apapun dengan tujuan agar konsumen 

mengetahui tentang produk yang kita tawarkan baik. 

5. Volume penjualan  

  adalah pencapaian yang dinyatakan secara kuantitatif dari segi fisik atau volume 

atau unit suatu produk. Volume penjualan merupakan suatu yang menandakan naik 

turunnya penjualan dan dapat dinyatakan dalam bentuk unit, kilo, ton atau liter. 

 Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan judul ini 

adalah bagaimana pengaruh harga kualitas produk dan promosi terhadap penjualan 

produk, khususnya pada produk yang di dijual oleh CV. Sedaya Samudera 

Gunungkidul. 

 



 
 

D. Pembatasan Masalah 

 Batasan masalah digunakan untuk membatasi permasalahan yang terlalu kompleks, 

sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengadakan penelitian. Maka agar penelitian ini 

optimal, penulis memberi batasan-batasan yang berkaitan dengan topik penelitian. 

Batasan-batasan itu adalah : 

1. Penelitian hanya berlaku di Cv.Sedaya Samudera Gunungkidul         

2. Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada 

kajian pengaruh marketing mix harga (X1), kualitas produk (X2),  dan promosi (X3) 

terhadap Volume penjualan(Y). 

 

E. Rumusan Masalah 

 Supaya permasalahan yang diangkat menjadi lebih terfokus dan dapat dijelaskan secara 

ilmiah, maka perumusan masalah menjadi bagian yang penting dalam menjawab kondisi 

diatas. Maka penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap volume penjualan pada CV Sedaya 

Samudera Gunungkidul? 

2. Apakah ada pengaruh harga terhadap Volume penjualan pada CV Sedaya Samudera 

Gunungkidul? 

3.  Apakah ada pengaruh promosi terhadap Volume penjualan pada CV Sedaya 

Samudera Gunungkidul? 

4. Apakah ada pengaruh kualitas produk,harga, dan promosi terhadap volume 

penjualan CV Sedaya Samudera Gunungkidul? 

 

 

 



 
 

F. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak-

pihak yang membutuhkan, seperti : 

1.  Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangandalam 

menentukan kebijakan manajemen yang menyangkut kegiatan pemasaran dari 

manajer pemasaran yang terkait dengan kegiatan operasi perusahaan selanjutnya. 

2. Bagi Universitas Widya Dharma Klaten 

 Untuk Universitas Sanata Dharma Klaten,hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah khasanah bacaan ilmiah khususnya mengenai topik pemasaran, selain itu 

semoga dapat menjadi acuan dan pertimbangan serta memberikan informasi dalam 

penulisan karya ilmiah selanjutnya. 

3. Bagi Penulis 

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat : 

a) Menambah pengetahuan dan wawasan penulis. 

b)  Mengembangkan kepribadian penulis dalam menganalisis suatu masalah dan 

kemudian melakukan pengambilan keputusan. 

c) Menerapkan teori yang didapat selama masa perkuliahan. 

 

G. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian merupakan suatu hal untuk menjawab perumusan dari permasalahan 

yang telah dirumuskan agar dapat diketahui hasilnya secara ilmiah. Tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap Volume penjualan pada CV Sedaya 

Samudera Gunungkidul. 



 
 

2.  Mengetahui pengaruh harga terhadap Volume penjualan pada CV Sedaya Samudera 

Gunungkidul. 

3. Mengetahui pengaruh promosi terhadap Volume penjualan Pada CV Sedaya 

Samudera Gunungkidul. 

4.  Mengetahui pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap Volume 

penjualan CV Sedaya Samudera Gunungkidul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam bab V ini akan  dikemukakan tentang kesimpulan yang diambil 

berdasarkan pembahasan dan analisis data dalam bab-bab terdahulu, dan bertitik 

tolak dari kesimpulan yang diambil akan diberikan saran-saran dengan harapan 

akan  dapat memberikan  masukan-masukan bagi CV Sedaya Samudra 

Gunungkidul. 

A. Kesimpulan 

1. Dari   tabel   perhitungan   diperoleh rx1x2x3y = 0,291 dengan p = 0,00. 

Harga r tabel dengan N =12  pada  taraf  signifikansi 5% adalah 0,695 

Jadi r hitung > r tabel. Hal  ini  berarti  terdapat  hubungan yang  

signifikan  dan cukup erat  Harga, Kualitas Produk dan Promosi 

terhadap Volume Penjualan. 

2. Nilai t hitung 1.435 lebih besar dari t tabel = 0.695(1.435>0.695), berarti 

Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan  signifikan antara harga terhadap volume 

penjualan. 

3. Dari perhitungan analisis regresi dapat diperoleh persamaan regresi 

0,0054  (konstan) artinya tanpa ada harga masih ada volume penjualan 

sebesar 0,054 satuan kinerja. b = 35,927  (slope) artinya jika harga naik 

1 satuan maka volume penjualan  juga naik 35,927  satuan. 0,054  (slope) 

artinya jika kualitas produk naik 1 satuan maka volume penjualan  juga 



 
 

naik 0,054    satuan. Dan 0,006  (slope) artinya jika promosi naik 1 

satuan maka volume penjualan  juga naik 0,006  satuan. 

B. Saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dukungan teori yang 

dikemukakan  para ahli,  penulis  akan mengemukakan  beberapa   saran 

mengenai kepemimpinan dan pemberian tunjangan terhadapkinerja pegawai: 

1. Hasil penelitian menunjukkan harga, kualitas produk dan promosi 

berpengaruh terhadap volume penjualan diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya menambahkan variabel yang berkaitan dengan volume 

penjualan. 

2. Management  hendaknya  memahami  dan   menyadari  arti  pentingnya 

volume  untuk pencapaian tujuan bersama. 
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