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PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, BAURAN PROMOSI DAN 

SALURAN DISTRIBUSI TERHDAP VOLUME PENJUALAN PADA CV. GEMA 

NUSA 

Oleh: 

HANA FITRI HASTUTI 

NIM. 1321103528 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : seberapa besar pengaruh harga, 

kualitas produk, bauran promosi dan saluran distribusi terhadap volume 

penjualan.Apakah harga,kualitas produk, bauran promosi dan saluran distribusi secara 

bersama-sama dapat mempengaruh ivolume penjualan . Tujuan Penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah harga,kualitas produk, bauran promosi dan saluran distribusi 

berpengaruh terhadap volume penjualan pada cv.gema nusa.Lingkup Penelitian 

dilakukan pada para konsumen cv.gema nusa. Subjek penelitian adalah konsumen yang 

pernah membeli produk pada cv.gema nusa. Adapaun 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 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, sebagian besar 

adalah pekerja wiraswasta. Sedangkan berdasarkan analisis data yang diperoleh harga 

(X1),kualitas produk (X2) , bauran promosi (X3), saluran distribusi (X4) 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  adalah thit > ttabel yaitu 

2,590>2,011,  hasil uji korelasi untuk kualitas produk adalah thit>ttabel yaitu 5,626>2,011 

dan bauran promosi  thit>ttabelyaitu 10,373>2,011 dan untuk saluran distribusi thit>ttabel  

2,855 adalah dengan persamaan regresi Y= ao+a1X1+a2X2+a3X3+a4X4 maka didapat Y= 

8,787+0,215X1+0,467X2+0,861X3+0,237X4 dan uji signifikasi ialah Fhit>Ftabel maka 

21,664>2,580 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa diterima atau terbukti bahwa 

ada pengaruh positif secara komprehensif maupun parsial yang signifikan antara harga, 

kualitas produk,bauran promosi dan saluran distribusi terhadap volume penjualan pada 

CV. Gema Nusa . Dan variabel bauran promosi paling dominan berpengaruh. 

 Besarnya dipengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

ditunjukan dengan nilai R Square sebesar 62,8% dan yang lainnya dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar variabel yang telah diteliti. 

 

 

 

Kata Kunci : harga, kualitas produk, bauran promosi, saluran distribusi, volume 

penjualan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 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 merupakan upaya suatu 

perusahaan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang pada akhirnya dapat 

menarik calon pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan. Secara ringkas 
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dapat dikatakan bahwa komunikasi pemasaran adalah sarana dimana perusahaan 

berusaha menginformasikan ,membujuk, dan mengingatkan konsumen secara 

langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merk yang dijual. 

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. 

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. 
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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, bauran promosi dan saluran distribusi untuk menciptakan 

hubungan pertukaran yang kuat dengan konsumen.  Jadi harga harus sesuai 

dengan kualitas produk, saluran distribusi harus sesuai dengan harga dan kualitas 

produk dan promosi harus sesuai dengan saluran distribusi, harga dan kualitas 

produk. 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 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. 
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 adapun data percetakan yang ada disekitar klaten antara lain : 

tabel 1.1 

Daftar percetakan di Klaten 

No  Nama percetakan Alamat  

1 PT.Macanan Jaya Cemerlang Jl.Kihajar Dewantoro No. 22, Karanganom, Klaten 

2 Percetakan pelangi  Jl.Mayor Kusmanto no.1 

3 Percetakan Prima Grafika Jl.Mayor Kusmanto ,No. 25, Klaten, Jawa Tengah 

4 PT.Intan Sejati Klaten Jl.Kopral Sayom 

5 CV.sahabat Jl.Wahidin Sudiro. H No.47 

 

Sekarang ini perusahaan penerbit dan percetakan menghadapi persaingan 

yang semakin ketat. Untuk menghadapi persaingan di masa yang akan datang 

penerbit dan percetakan CV. GEMA NUSA perlu selalu mengadakan evaluasi 

terhadap faktor – faktor bauran pemasaran khususnya harga, kualitas produk , 

bauran promosi serta saluran distribusi 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, Kualitas Produk,  

Bauran Promosi Dan Saluran Distribusi terhadap Volume Penjualan pada 

Perusahaan Penerbitan dan Percetakan CV. GEMA NUSA”.  
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2. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

a. Alasan Subjektif 

Tertarik meneliti di bidang pemasaran di CV.Gema Nusa yang mencakup 

tentang penagruh harga, kualitas produk, bauran promosi dan saluran 

distribusi terhadap volume penjualan 

b. Alasan Objektif 

Alasan objektif penulis mengambil judul ini adalah mengadakan 

penelitian, menambah wawasan dan pengetahuan tentang volume penjualan 

yang dipengaruhi oleh harga, kualitas produk, bauran promosi dan saluran 

distribusi 

 

3. Penegasan Judul 

Definisi judul penelitian ini mencakup tentang : 

a. Harga  

Harga adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mendapat suatu kombinasi 

antara pelayanan ditambah produk dengan membayar jumlah uang yang 

sudah menjadi patokan (Basu Swastha dan Irawan:2005) 

b. Kualitas Produk 

Kualitas Produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil 

atau kinerja yang sesuai atau melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan 

(Kotler:2009) 
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c. Bauran Promosi  

Bauran Promosi adalah kombinasi dari penjualan tatap muka, periklanan , 

promosi penjualan , publisitas dan hubungan yang membantu pencapaian 

tujuan perusahaan (Djaslin Saladin SE dan Yevis Marti Oesman SE : 1997 : 

194)  

d.  Saluran Distribusi  

Saluran distribusi adalah lembaga – lembaga distributor atau lembaga – 

lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau 

menyampaikan barang – barang atau jasa – jasa dari produsen ke konsumen 

(Niti Semito : 2001, p.102). 

e. Volume Penjualan  

Volume Penjualan adalah tingkat penjualan yang diperoleh perusahaan 

utnuk periode tertentu dalam satuan (Unit / total / rupiah) (Schiffean : 2005 : 

118) 

 

4. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar obyek yang dibicarakan tidak rancu 

dan tersamar dengan masalah lainnya. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi 

ini penulis membatasi permasalahan pada masalah masalah berikut ini : 

a. Pembatasan masalah pada kegiatan promosi dalam penelitian ini mencakup 

Radio, brosur, dan spanduk yang dilakukan oleh CV.GEMA NUSA 

b. Harga yang ditawarkan relatif terjangkau dan apabila membeli dalam jumlah 

yang banyak dapat memperoleh potongan di CV.GEMA NUSA 
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c. Kualitas produk yang diberikan oleh CV.GEMA NUSA meliputi kualitas 

kertas, cetakan lebih jelas  dan cover  lebih menarik 

d. Pada kegiatan distribusi yang dilakukan oleh CV.GEMA NUSA yaitu 

menggunakan distribusi tidak langsung 

e. Pembatasan masalah pada volume penjualan adalah volume penjualan produk 

CV.GEMA NUSA 

 

5. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka pokok permasalahannya dapat 

dirumskan sebagai berikut : 

1. Apakah harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan 

pada CV.GEMA NUSA ? 

2.  Bagaimana kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

volume penjualan pada CV.GEMA NUSA ? 

3. Apakah bauran promosi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume 

penjualan pada CV.GEMA NUSA ? 

4. Bagaimana saluran distribusi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

volume penjualan pada CV.GEMA NUSA ? 

5. Bagaimana harga,kualitas produk,bauran promosi dan saluran distribusi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan pada 

CV.GEMA NUSA ? 
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6. Tujuan penelitian 

Secara umum bertujuan untuk menemukan ,mengembangkan dan menguji 

sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada objek yang diteliti. 

Namun secara spesifikasi tujuan penelitian adalah :  

a. Untuk mengetahui dan menguji  pengaruh harga terhadap volume penjualan pada 

CV.GEMA NUSA. 

b. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kualitas produk terhadap volume 

penjualan pada CV.GEMA NUSA 

c. Untuk mengetahui dan mnguji pengaruh  bauran promosi  terhadap volume 

penjualan pada CV.GEMA NUSA. 

d. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh saluran distribusi yang terhadap 

volume penjualan pada CV.GEMA NUSA. 

e. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh  harga,kualitas produk,bauran promosi 

dan saluran distribusi terhadap volume penjualan pada CV.GEMA NUSA 

 

7. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sisitematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Tinjauan pustaka ini berisi tentang tinjauan pengertian harga, kualitas produk, 

bauran promosi dan saluran distribusi  dan volume penjualan. 
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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, 

kualitas produk, bauran promosi dan saluran distribusi terhadap volume 

penjualan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

linier berganda yaitu Y= 8,787+ 0,215 X1 + 0,467 X2+0,861 X3+0,237 

X4 , Menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari harga, kualitas 

produk, bauran promosi dan saluran distribusi yang berpengaruh secara 

signifikan adalah pada variabel saluran distribusi sebesar 0,237 satuan, 

bauran promosi sebesar 0,861 satuan,  kualitas produk sebesar 0,467 

satuan dan, harga sebesar 0,251 satuan dengan asumsi variabel bebas 

sama dengan nol. Sehingga jika dinaikan satu satuan maka volume 

penjualan akan meningkat sebesar 0,237 satuan  untuk saluran distribusi, 

0,861 satuan  untuk bauran promosi, 0,467 satuan untuk kualitas produk 

dan 0,215 satuan untuk harga. 

2. Dari hasil pengujian uji F dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara harga, kualitas produk, bauran promosi dan saluran 

distribusi terhadap volume penjualan secara bersama-sama, karena Fhitung 

= 21,664 > Ftabel = 2,580. 
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3. Koefisien determinan ( Adjusted R Square ) sebesar  0,628 atau 

62,8% . Koefisien determian ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar persentase variabel bebas harga (X1), kualitas 

produk (X2), bauran promosi (X3) dan saluran distribusi(X4) 

terhadap perubahan variabel terikat volume penjualan (Y), dan 

besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah 62,8%. Sedangkan sisanya yaitu 37,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti. 

4. Dari hasil uji t dapat diketahui bahwa : 

a. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh harga 

terhadap volume penjualan pada CV. Gema Nusa karena  thitung 

= 2,590 > ttabel = 2,011, dengan tingkat signifikan 0,030. Oleh 

karena itu tingkat signifikan (0,030) jauh lebih kecil daripada 0,05 

maka Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan dari 

harga terhadap volume penjualan diterima. 

b. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk 

terhadap volume penjualan pada CV. Gema Nusa karena 

diketahui thitung = 5,626 > ttabel = 2,011, dengan tingkat signifikan 

0,000. Oleh karena itu tingkat signifikan (0,000) jauh lebih kecil 

daripada 0,05 maka Ha yang berbunyi ada pengaruh yang 

signifikan dari kualitas produk terhadap volume penjualan 

diterima. 
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c.  Terdapat pengaruh yang signifikan antara bauran promosi 

terhadap volume penjualan pada CV. Gema Nusa karena thitung 

= 10,373 > ttabel = 2,011, dengan tingkat signifikan 0,000. Oleh 

karena itu tingkat signifikan (0,000) jauh lebih kecil daripada 0,05 

maka Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan dari 

bauran promosi terhadap volume penjualan diterima. 

d. Terdapat pengaruh yang signifikan antara saluran distribusi 

terhadap volume penjualan karena thitung = 2,855 > ttabel = 2,011, 

dengan tingkat signifikan 0,028. Oleh karena itu tingkat signifikan 

(0,028) jauh lebih kecil daripada 0,05 maka Ha yang berbunyi ada 

pengaruh yang signifikan dari saluran distribusi terhadap 

volume penjualan diterima. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan masukkan 

sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil berbagai 

kebijakan di masa yang akan datang antara lain: 

1. Perusahaan dapat melakukan segmentasi sesuai sasaran, sehingga 

dapat membantu perusahaan dalam memposisikan produk di pasar 

dengan menggunakan potongan harga (cash back), serta perusahaan 

bisa mengembangkan produknya sesuai dengan tuntutan kosumen. 

2. Kualitas produk harus di jaga agar konsumen tetap loyal terhadap 

perusahaan  sehingga pangsa pasar cv.gema nusa juga akan semakin 

luas sehingga volume penjualan akan meningkat. 
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3. Perusahaan harus lebih gencar dalam melakukan promosi produk dan 

selalu melakukan inovasi terhadap produk – produk yang dijual 

sehingga volume penjualan juga akan mengalami kenaikan. 

4. Memperluas saluran distribusi perusahaan ke daerah – daerah yang 

belum mengenal produk dari cv.gema nusa sehingga produk cv.gema 

nusa bisa lebih dikenal dan meningkatkan distributor cv.gema nusa 

untuk menaikkan volume penjualan. 
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