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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN PROMOSI 

TERHADAP VOLUME PENJUALAN DI CV. YENI LURIK KLATEN 

Oleh: 

RISKY AYU NARWATI 

NIM. 1521103724 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kualitas Produk, Harga, 

dan Promosi berpengaruh terhadap volume penjualan di CV. Yeni Lurik Klaten. 

Lingkup penelitian dilakukan di wilayah Desa Jambakan Bayat Klaten. Subjek 

penelitian ini adalah konsumen yang pernah datang dan berbelanja di CV. Yeni 

Lurik Klaten. Adapun teknik pengambilan sampel dengan kuesioner yaitu 

mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis 

untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Analisis data menggunakan metode 

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

Pengujian statistik dengan Uji F (simultan) dan Uji t (parsial). 

 

Berdasarkan deskripsi data, karakteristik responden mayoritas adalah 

berjenis kelamin perempuan dan berusia sekitar 31-40 tahun, sedangkan 

berdasarkan analisis data yang diperoleh kualitas produk(X1), harga(X2), 

promosi(X3) berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan (Y) di CV. 

Yeni Lurik Klaten. Besarnya dipengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat 

dalam penelitian ini ditunjukan dengan nilai R Square sebesar 55,1% dan yang 

lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yangbelum diteliti. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

primer. Rumus yang digunakan dalam pengumpulan data adalah korelasi yang 

hasilnya untuk kualitas produk adalah thitung =  2,150 >  ttabel  2,02809 hasil uji 

korelasi untuk harga thitung =  3,443 >  ttabel   2,02809 dan promosi adalah thitung =  

2,126 >  ttabel  2,02809 dengan persamaan regresi Y = a + b1X1 + b2 X2  + b3X3 + 

e maka didapat Y = -5,529 Y + 0,241 X1 + 0,356 X2 + 0,285 X3 dan uji signifikasi 

Fhitung > Ftabel maka 16,928 > 2,87 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

positif secara komprehensif maupun parsial yang signifikan antara Kualitas Produk, 

Harga dan Promosi terhadap volume penjulan di CV. Yeni Lurik Klaten. 

 

 

Kata kunci : Kualitas Produk, Harga, Promosi, Volume Penjualan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi, 

maka dunia usaha mengalami perkembangan pesat ditandai dengan munculnya 

perusahaan-perusahaan yang berusaha menciptakan produk dan jasa guna 

memenuhi kebutuhan konsumen. Perkembangan usaha memberikan gambaran 

bahwa kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, sehingga menyebabkan 

peningkatan daya beli masyarakat. Disisi lain, perkembangan mengakibatkan 

timbulnya persaingan yang semakin ketat. Perusahaan yang awalnya memiliki 

pangsa pasar cukup besar dan daerah pemasaran yang luas, kini mereka 

dituntut agar bekerja lebih efisien dan efektif pada saat itu maupun yang akan 

datang.  

Dengan perkembangan zaman saat ini, sudah banyak perusahaan yang 

membuat produk-produknya dengan mesin-mesin canggih tak terkecuali kain 

lurik. Meskipun demikian CV. Yeni Lurik Klaten masih  tetap membuat  

produk secara tradisional, yaitu lurik dibuat dengan Alat Tenun Bukan Mesin 

(ATBM) atau menggunakan alat yang dioperasikan manual oleh manusia. 

Tentu saja hal tersebut bukanlah hal yang mudah mengingat persaingan saat  

ini sangat ketat karena kini sudah banyak pabrik yang membuat kain lurik 

dengan mesin. Banyak orang yang menyukai lurik dibuat yang dibuat oleh 

pabrik karena lebih cepat dalam pembuatannya. Meskipun demikian masih 
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banyak orang juga yang lebih menyukai kain lurik yang dibuat secara 

tradisional karena kualitasnya lebih bagus. 

Kualitas produk menurut Kotler & Amstrong (2008:29) merupakan 

senjata strategis yang potensial untuk mengalahkan pesaing. Jadi hanya 

perusahaan yang menghasilkan kualitas yang paling baik yang akan tumbuh 

dengan pesat, dan dalam jangka panjang perusahaan tersebut akan lebih 

berhasil dari perusahaan yang lain. Kualitas produk erat kaitannya dengan baik 

buruknya suatu produk, karena kualitas produk merupakan elemen penilaian 

kosumen terhadap produk yang diinginkan. Kualitas produk menjadi penting, 

karena dengan terciptanya produk yang unggul dan baik maka akan mendorong 

konsumen dalam melakukan pembelian produk tersebut. Kualitas ditentukan 

oleh pelanggan, dan pengalaman mereka terhadap produk atau jasa. 

Perusahaan dituntut memberikan barang dengan kualitas yang bagus agar tidak 

kalah dengan pesaing yang lain dan diharapkan bisa meningkatkan volume 

penjualan.  

Harga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap volume 

penjualan. Menurut Kotler dan Amstrong (2008 : 345), harga adalah sejumlah 

nilai yang dibebankan atas suatu produk atau jasa yang diberikan oleh 

konsumen untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menggunakan 

produk atau jasa. Tinggi dan rendahnya harga sangat bergantung dengan 

kualitas dari produk, semakin bagus kualitas pastilah harganya juga akan           

lebih mahal. Dan semakin rendah kualitas maka harganya cenderung akan 

lebih murah. Meskipun demikian, suatu perusahaan harus bisa menetapkan 
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harga secara tepat, dan harga yang ditetapkan haruslah menyesuaikan dengan 

pesaing. Karena bila terlalu mahal dari pesaing maka tidak akan laku. Dan 

apabila terlalu murah maka perusahaan akan kurang dalam mendapatkan 

keuntungan. Penetapan harga yang tepat akan mendapatkan perhatian yang 

besar dari konsumen, jika harga yang ditetapkan oleh perusahaan tepat dan 

sesuai dengan daya beli konsumen maka pemilihan suatu produk akan 

dijatuhkan pada produk tersebut. Perusahaan menetapkan harga karena 

berbagai pertimbangan, dimana dalam penetapan harga tersebut disesuaikan 

juga dengan kualitas produk yang ada. Harga akan selalu dikaitkan dengan 

kualitas produk, apabila harga ditetapkan tidak sesuai dengan kualitas maka 

akan mempengaruhi volume penjualan dalam perusahaan tersebut.  

Promosi merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan perusahaan 

dalam memasarkan produk maupun jasa yang ditawarkan perusahaan. Promosi 

merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menonjolkan 

keistimewaan-keistimewaan produk dan membujuk konsumen untuk membeli. 

Tujuan utama promosi ialah memberi informasi, menarik perhatian dan 

selanjutnya memberi pengaruh meningkatnya penjualan. Promosi sangat 

berpengaruh dalam pencapaian volume penjualan yang maksimal, karena 

meskipun produk sudah ditawarkan dengan baik, harganya terjangkau, namun 

jika tidak disertai dengan promosi yang baik maka penjualan tidak akan 

meningkat.  

Volume penjualan adalah barang yang terjual dalam bentuk uang               

untuk jangka waktu tertentu dan didalamnya mempunyai strategi pelayanan 
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yang baik (Kotler, 1997:82). Untuk memperoleh laba yang maksimal, maka 

volume penjualan perlu ditingkatkan. Volume penjualan merupakan sumber 

hidup suatu perusahaan, dimana dengan volume penjualan perusahaan dapat 

melihat naik turunnya pendapatan perusahaan. Semakin tinggi volume 

penjualan yang diterima oleh perusahaan maka semakin besar pula keuntungan 

yang diperoleh oleh perusahaan (Rangkuti, 2010 : 210). Oleh karena itu 

volume penjualan merupakan salah satu hal penting yang harus dievaluasi 

untuk kemungkinan perusahaan agar tidak rugi. Didalam perusahaan, naik 

turunnya volume penjualan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

dan kelangsungan hidup produk yang dipasarkan. Apabila perusahaan 

mengalami kenaikan hasil penjualan, maka produk akan dapat semakin 

berkembang dan akan mendapat tempat dominan dalam pasar konsumen, 

demikian sebaliknya.  

Berdasarkan pada uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih jauh tentang “ Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, 

dan Promosi terhadap Volume Penjualan di CV.Yeni Lurik Klaten” 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang dan penegasan judul, diajukan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap volume 

penjualan di CV.Yeni Lurik Klaten? 
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2. Apakah terdapat pengaruh antara harga terhadap volume penjualan di CV. 

Yeni Lurik Klaten? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara promosi terhadap volume penjualan di 

CV. Yeni Lurik Klaten? 

4. Apakah kualitas produk, harga, dan promosi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap volume penjualan di CV. Yeni Lurik Klaten? 

 

C. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini ada alasan tertentu dalam pengambilan judul 

tersebut, adapun alasannya adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Alasan objektif penulis mengambil judul skripsi ini karena keinginan 

penulis untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai kualitas produk, 

harga dan promosi terhadap volume penjualan pada CV. Yeni Lurik Klaten. 

2. Alasan Subjektif 

Alasan subjektif adalah tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu CV. 

Yeni Lurik Klaten merupakan lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh 

penulis, dimana dapat menghemat waktu, biaya, serta mudah dalam 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. 

 

D. Penegasan Judul 

Adapun yang mendukung pemilihan judul penulisan skripsi ini adalah: 
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1. Kualitas produk 

Kualitas produk adalah keunggulan suatu produk dalam melaksanakan 

fungsinya, termasuk keawetan, keandalan, ketepatan, kemudahan 

penggunaan dan perbaikan. Kualitas produk merupakan apa saja yang dapat 

ditawarkan kepada pasar agar dapat dibeli, digunakan atau dikonsumsi, 

yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. 

2. Harga  

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada konsumen untuk 

mendapatkan manfaat dari kepemilikan terhadap sebuah produk barang atau 

pun jasa.  

3. Promosi 

Promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mendorong kosumen agar dapat membeli dan menggunakan produk dan 

jasa yang ditawarkan. 

4. Volume Penjualan 

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. 

 

E. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka perlu 

dibatasi permasalahan sebagai berikut: 
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1. Yang berkaitan dengan kualitas produk 

2. Yang berkaitan dengan harga 

3. Yang berkaitan dengan promosi  

4. Yang berkaitan dengan volume penjualan 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap volume penjualan 

di CV. Yeni Lurik Klaten 

2. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap volume penjualan di CV. Yeni 

Lurik Klaten 

3. Untuk menganalisis pengaruh promosi terhadap volume penjualan di CV. 

Yeni Lurik Klaten 

4. Untuk menganalisis kualitas produk, harga, dan promosi terhadap volume 

penjualan di CV. Yeni Lurik Klaten 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat memperluas dan memperdalam wawasan serta 

pengetahuan dalam bidang ilmu manajemen pemasaran yang telah penulis 

dapatkan semalam kuliah, khususnya mengenai pengaruh kualitas produk, 

harga dan promosi terhadap volume penjualan suatu produk. 
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2. Bagi perusahaan CV. Yeni Lurik Klaten 

Penelitian ini merupakan bahan masukan bagi perusahaan khususnya 

menyangkut permasalahan yang mempengaruhi volume penjualan produk 

pada CV. Yeni Lurik Klaten. 

3. Bagi Universitas Widya Dharma Klaten 

Untuk Universitas Widya Dharma Klaten, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan tambahan khasanah bacaan ilmiah khususnya mengenai topik 

pemasaran. Selain itu semoga dapat menjadi acuan dan pertimbangan dalam 

penulisan karya ilmiah selanjutnya. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

Keberhasilan pemasaran dapat dilihat dari tingkat yang dicapai oleh 

suatu kegiatan pemasaran. Tingkat penjualan ini umumnya disebut dengan 

volume penjualan. Volume penjualan merupakan jumlah barang atau jasa 

dalam periode tertentu. Untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu barang dan 

jasa terjual sehingga menghasilkan laba, maka perusahaan harus mampu 

mengelola dan mengembangkan perusahaannya sesuai dengan strategi dan 

kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk meningkatkan penjualan, 

perusahaan harus menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dari 

pesaing.  

Harga merupakan jumlah uang yang pelanggan bayar untuk produk 

tertentu. Biasanya permintaan dengan harga berbanding terbalik, yaitu semakin 

tinggi harga, yakni semakin rendah terhadap permintaan sebuah produk. Dan 
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sebaliknya, semakin rendah harga, semakin tinggi permintaan terhadap produk. 

Dengan menetapkan harga yang tepat dan dibarengi dengan kualitas produk 

yang bagus diharapkan akan meningkatkan penjualan perusahaan. 

Promosi menjadi suatu alat perusahaan untuk mempengaruhi penjualan 

atau memperoleh pendapatan dari aktivitas bisnisnya dan juga dengan adanya 

alat promosi ini konsumen mengenal produk dan manfaat inti dari produk yang 

disampaikan oleh perusahaan. Promosi yang baik yang diciptakan perusahaan 

dapat mendorong konsumen membeli produk yang selanjutnya dapat 

meningkatkan penjualan suatu perusahaan. 

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dapat dilihat seperti dalam 

gambar berikut: 

       r.x1.x2.x3.y 

 

 

                                   r.x1.y 

 

                                    r.x3.y 

 

                                    r.x3.y 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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I. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan literatur sebagaimana paparan 

sebelumnya, maka rumusan hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H1 : Diduga ada pengaruh Kualitas Produk terhadap volume penjualan 

  CV. Yeni Lurik Klaten. 

H2  : Diduga ada pengaruh Harga terhadap volume penjualan CV. Yeni 

  Lurik Klaten. 

H3  : Diduga ada pengaruh antara Promosi terhadap volume penjualan  

  CV. Yeni Lurik Klaten. 

H4    : Diduga ada pengaruh antara Kualitas Produk, Harga, dan Promosi 

 secara signifikan terhadap volume penjualan CV. Yeni Lurik Klaten. 

 

J. Sistematik Penulisan Skripsi 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pengertian pemasaran, pengertian 

manajemen pemasaran, bauran pemasaran, kualitas produk,  harga,  

promosi, volume penjualan. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian, ruang lingkup lokasi, teknik pengambilan 

sampel, instrument penelitian, dan prosedur analisis.  

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menyajikan hasil penelitian yang dilengkapi 

dengan tabel. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan 

data, menginterpretasikan penemuan secara logis. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dipaparkan simpulan dari hasil pembahasan yang 

dilakukan pada bab-bab di atas, kemudian memberikan saran yang 

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang diteliti. 
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d. Variabel Volume Penjualan 

Hasil uji validitas variabel Volume Penjualan di CV. Yeni Lurik 

Klaten adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Uji Validitas 

Uji Validitas Volume Penjualan (Y) 

Variabel  No. Item  R hitung R tabel Keterangan 

Volume 

Penjualan 

(Y) 

1 0,852 0,3120 Valid 

2 0,853 0,3120 Valid 

3 0,867 0,3120 Valid 

Sumber : Data primer diolah 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukan konsentrasi alat ukur 

yang digunakan. Suatu alat pengukur dikatakan reliabel jika alat tersebut 

dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa 

menunjukkan hasil ukuran yang sama. Metode uji reliabilitas yang 

digunakan adalah Cronbach’s Alpha. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Crobach Alpha Ketereangan 

1 Kualitas Produk (X1) 0,765 Reliabel 

2 Harga (X2) 0,605 Reliabel 

3 Promosi (X3) 0,610 Reliabel 

4 Volume Penjualan (Y) 0,817 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah 
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Hasil uji reliabilitas dinyatakan reliabel jika hasil perhitungan 

memiliki hasil perhitungan menunjukan nilai Cronbach’s Alpha yang lebih 

besar dari 0,6 berarti instrumen penelitian dikatakan reliabel. Dari tabel 

4.7 pertanyaan/pernyataan variabel kualitas produk (X1), harga (X2), 

promosi (X3), dan volume penjualan (Y) menunjukkan Cronbach’s Alpha 

lebih besar dari 0,6 berarti pertanyaan/pernyataan keempat variabel ini 

dikatakan reliabel. 

 

C. Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengujian melalui regresi berganda dilakukan untuk menganalisis 

pengaruh kualitas produk, harga, promosi, terhadap volume penjualan. 

Pengujian data berasal dari hasil tabulasi angket (kuesioner) yang telah 

diisi oleh konsumen seperti yang terlihat pada lampiran. Sebagaimana 

hipotesis dalam penelitian ini, diduga ada pengaruh yang signifikan dari 

variabel kualitas produk, harga, promosi, terhadap volume penjualan. 

 Untuk menguji hipotesis tersebut diperlukan analisis regresi liner 

berganda dengan menggunakan program SPSS 20.0 for windows. Tingkat 

kepercayaan yang digunakan dalam perhitungan korelasi linier berganda 

adalah 5% atau dengan tingkat signifikasi 0,05 (uji dua sisi α = 0,025). 

Dan pada analisis regresi linier berganda dilakukan uji F untuk simulasi 

dan uji t untuk parsial. Secara ringkas hasil analisis regresi linier berganda 

terdapat dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -5,529 2,615  -2,114 ,042 

Kualitas 

produk 
,241 ,112 ,317 2,150 ,038 

Harga ,356 ,103 ,381 3,443 ,001 

Promosi ,285 ,134 ,317 2,126 ,040 

a. Dependent Variable: Volume Penjualan 

Sumber Data yang diolah 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.8 maka dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = -5,529 Y + 0,241 X1 + 0,356 X2 + 0,285 X3 

Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Konstanta (a) = -5,529 

Nilai konstanta -5,529 berarti apabila tanpa adanya kualitas produk, 

harga dan promosi, maka akan terjadi penurunan volume penjualan 

sebesar -5,529 satuan volume penjualan. 

b) Kualitas Produk (b1) = 0,241 

Berarti variabel kualitas produk mempengaruhi volume penjualan 

sebesar 0,241 satu satuan atau berpengaruh positif yang artinya jika 

kualitas produk dinaikkan sebesar 1 satuan maka volume penjualan 
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akan naik sebesar 0,241 satuan. Dengan asumsi variabel bebas lainnya 

tetap sama dengan nol. 

c) Harga (b2) = 0,356 

Berarti variabel harga mempengaruhi volume penjualan sebesar 0,356 

satu satuan atau berpengaruh positif yang artinya jika harga dinaikkan 

sebesar 1 satuan maka volume penjualan akan naik sebesar 0,356. 

Dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap sama dengan nol. 

d) Promosi (b3) = 0,285 

Berarti variabel promosi mempengaruhi volume penjualan sebesar 

0,285 satu satuan atau berpengaruh positif yang artinya jika promosi 

dinaikkan sebesar 1 satuan maka volume penjualan akan naik sebesar 

0,285. Dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap sama dengan nol. 

2. Uji Simultan ( Uji F ) 

Uji hipotesis secara simultan yaitu menguji pengaruh secara 

bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan 

menggunakan uji F. Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi koefisien 

regresi seluruh variabel independen secara simultan. Jadi menguji 

signifikan kedua variabel kualitas produk (X1), harga (X2),  dan promosi 

(X3) terhadap volume penjualan  (Y). 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 59,922 3 19,974 16,928 ,000b 

Residual 42,478 36 1,180   

Total 102,400 39    

a. Dependent Variable: Volume Penjualan 

b. Predictors: (Constant), Promosi, Harga, Kualitas produk 

Sumber Data yang diolah 

 

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.9 pengujian hipotesis yaitu 

dengan membandingkan F tabel dengan df1 = derajat pembilang 2 dan 

df1(jumlah semua variabel – 1) = 4 – 1 = 3. Df2 (n-k-1). (40-3-1=36). F 

hitung = 16,928 untuk taraf signifikansi 5%. F tabel = 2,87. F hitung > F 

tabel. Sedangkan signifikansi (0,000) kurang dari alpha pada taraf 5% atau 

0,05. Sehingga yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan antara 

kualitas produk, harga, dan promosi terhadap volume penjualan secara 

simultan diterima. Jadi dapat disimpulkan kualitas produk, harga, dan 

promosi secara simultan mempunyai pengaruh terhadap volume 

penjualan. 
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