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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Volume Penjualan 

Volume penjualan menurut Kotler (2008) menyebutkan bahwa 

menunjukkan jumlah barang yang dijual dalam jangka waktu tertentu. 

Menurut Schiffan (2005), volume penjualan adalah tingkat penjualan yang 

diperoleh perusahaan untuk periode tertentu dalam satuan (unit/total/rupiah). 

Menurut Swasta (2002) penjualan adalah interaksi antara individu saling 

bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai 

atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi 

pihak lain. Istilah volume penjualan telah mengalami perubahan-perubahan 

selama beberapa tahun. Pada mulanya, para pengusaha menggunakan istilah 

tersebut untuk menunjukkan pengarahan tenaga penjualan atau disebut juga 

menejemen penjualan, kemudian, istilah tersebut diartikan secara lebih luas 

lagi dengan penjualan dari seluruh kegiatan pemasaran, distribusi fisik, 

penetapan hargajual dan perencanaan produk tetapi sekarang istilah itu sudah 

dibedakan dengan menunjukkan kegiatan pemasaran menjual produknya.  

Tujuan yang hendak dicapai perusahaan adalah memaksimalkan profit 

disamping perusahaan ingin tetap berkembang. Realisasi dari pada tujuan ini 

adalah melalui volume penjualan yang mantap karena masalah penjualan 

merupakan kunci dari sukses tidaknya suatu perusahaan. Dalam kegiatan 

pemasaran kenaikan volume penjualan merupakan ukuran efisensi, meskipun 

tidak setiap kenaikan volume penjualan diikuti dengan kenaikan laba.  
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Pengertian dari volume penjualan adalah jumlah dari kegiatan penjualan 

suatu produk atau jasa yang dihasilkan olehperusahaan dalam suatu ukuran 

waktu tertentu.  

Menurut Swasta (2002) terdapat beberapa indikator dari volume 

penjualan yaitu:  

a) Mendapatkan laba tertentu 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik 

para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, 

sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor 

menarik dananya. 

b) Menunjang pertumbuhan perusahaan  

Kemampuan perusahaan untuk menjual produknya akan meningkatkan 

volume penjualan bagi perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan untuk menunjang pertumbuhan perusahaan dan perusahaan akan 

tetapi bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat antar perusahaan.  

Aktivitas penjualan banyak dipengaruhi oleh faktor yang dapat 

meningkat-kan aktivitas perusahaan, oleh karena itu manajer penjualan perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi penjualan menurut Swasta (2002) sebagai berikut:  

1. Kondisi dan Kemampuan Penjual \ 

Kondisi dan kemampuan terdiri dari pemahaman atas beberapa 

masalah penting yang berkaitan dengan produk yang dijual, jumlah 

dan sifat dari tenaga penjual adalah:  
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a. Jenis dan karakteristik barang atau jasa yang ditawarkan   

b. Harga produk atau jasa  

c. Syarat penjualan, seperti: pembayaran, pengiriman  

2. Kondisi Pasar  

Pasar mempengaruhi kegiatan dalam transaksi penjualan baik sebagai 

kelompok pembeli atau penjual. Kondisi pasar dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yakni: jenis pasar, kelompok pembeli, daya beli, 

frekuensi pembelian serta keinginan dan kebutuhannya.  

3. Modal  

Modal atau dana sangat diperlukan dalam rangka untuk mengangkut 

barang dagangan ditempatkan atau untuk membesar usahanya. Modal 

perusahaan dalam penjelasan ini adalah modal kerja perusahaan yang 

digunakan untukmencapai target penjualan yang dianggarkan, 

misalnya dalam menyelenggarakan stok produk dan dalam 

melaksanaan kegiatan penjualan memerlukan usaha seperti alat 

transportasi, tempat untuk menjual, usaha promosi dan sebagainya.  

4. Kondisi Organisasi Perusahaan  

Pada perusahan yang besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani 

oleh bagian tersendiri, yaitu bagian penjualan yang dipegang oleh 

orang-orang yang ahli dibidang penjualan.  

5. Faktor-faktor lain 

Faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye, dan 

pemberian hadiah sering mempengaruhi penjualan karena diharapkan 
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dengan adanya faktor-faktor tersebut pembeli akan kembali membeli 

lagi barang yang sama.   

Menurut Pakpahan (2007) faktor yang sangat penting dalam 

mempengaruhi volume penjualan adalah saluran distribusi yang bertujuan 

untuk melihat peluang pasar apakah dapat memberikan laba yang maksimun. 

Secara umum mata rantai saluran distribusi yang semakin luas akan 

menimbulkan biaya yang lebih besar, tetapi semakin luasnya saluran 

distribusi maka produk perusahaan akan semakin dikenal oleh mayarakat luas 

dan mendorong naiknya angka penjualan yang akhirnya berdampak pada 

peningkatan volume penjualan.  

Volume penjualan merupakan hasil akhir yang dicapai perusahaan dari 

hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Volume 

penjualan tidak memisahkan secara tunai maupun kredit tetapi dihitung secara 

keseluruhan dari total yang dicapai. Seandainya volume penjualan meningkat 

dan biaya distribusi menurun maka tingkat pencapaian laba perusahaan 

meningkat tetapi sebaliknya bila volume penjualan menurun maka pencapaian 

laba perusahaan juga menurun. Menurut Swasta (2002) volume penjualan 

adalah suatu studi mendalam tentang masalah penjualan bersih dari laporan 

rugi laba perusahaan (laporan operasi). Manajemen perlu menganalisis 

volume penjualan total dan juga volume itu sendiri. Menurut Kolter (2008) 

ada beberapa usaha untuk meningkatkan volume penjualan, diantaranya 

adalah:  
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1. Menjajakan produk dengan sedemikian rupa sehingga konsumen 

melihatnya.  

2. Menempatkan dan pengaturan yang teratur sehingga produk tersebut 

akan menarik perhatian konsumen.  

3. Mengadakan analisa pasar.  

4. Menentukan calon pembeli atau konsumen yang potensial. 

5. Mengadakan pameran.  

6. Mengadakan diskon atau potongan harga 

2.1.2. Promosi 

Dalam memasarkan produknya perusahaan perlu merangsang dan 

menyebarkan informasi tentang kehadiran, ketersediaan, ciri-ciri, kondisi 

produk, dan manfaat atau kegunaan dari produk yang dihasilkan. Kegiatan ini 

disebut sebagai promosi. Promosi merupakan teknik komunikasi yang secara 

penggunaannya atau penyampaiannya dengan menggunakan media seperti: 

pers, televisi, radio, poster dan lain-lain yang tujuannya untuk menarik minat 

konsumen terhadap hasil produksi suatu industri. Promosi sebagai media 

untuk men-jembatani kepentingan produsen dengan konsumen harus benar-

benar dipahami oleh seorang manajer.  

Menurut Swasta (2002) mengatakan bahwa promotional mix merupakan 

kombinasi dari alat-alat promosi, yaitu periklanan, penjualan tatap muka, 

promosi penjualan dan publisitas yang dirancang untuk menjual barang dan 

jasa. Walaupun komunikasi antar perusahaan dan konsumen secara implisit 

berlangsung pada setiap unsur atau bagian dari marketing mix sebagaimana 
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yang telah dijelaskan sebelumnya, namun sebagian besar komunikasi 

perusahaan berlangsung sebagai bagian dari suatu program yang diawasi dan 

direncanakan secara hati-hati. Instrumen dasar yang digunakan untuk 

mencapai tujuan komunikasi perusahaan disebut dengan bauran promosi atau 

promotional mix.  

Secara tradisional, bauran promosi mencangkup empat elemen, yaitu: 

iklan, promosi penjualan, publikasi/humas, dan personal selling. Namun 

George & Belch (2010) menambahkan dua elemen dalam promotional mix, 

yaitu direct marketing dan interactive media.Dua elemen yang terakhir ini 

telah digunakan secara luas oleh pengelola pemasaran dewasa ini untuk 

berkomunikasi dengan khalayak sasarannya sebagaimana empat elemen 

sebelumnya. Masing-masing elemen dari promotional mix tersebut dipandang 

sebagai suatu instrument komunikasi pemasaran terpadu yang memainkan 

peran penting dalam program interated marketing communication (IMC). 

Masing-masing elemen dapat menggunakan berbagai macam bentuk dan 

masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahannya.  

Dalam merencanakan strategi promosi, perusahaan harus 

mengkombinasi-kan berbagai elemen yang terdapat dalam bauran promosi 

atau promotional mix dengan menghitung kekuatan dan kelemahan dari 

masing-masing elemen tersebut. Manajemen promosi mencakup kegiatan 

mengkoordinasikan elemen-elemen bauran promosi sehingga dapat 

mengembangkan program komunikasi pemasaran yang terpadu, terkontrol, 

dan efektif. Perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor sebelum 
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melaksanakan bauran promosi termasuk di antaranya: jenis produk yang 

dihasilkan, pasar yang dituju, tahapan atau siklus produk (misalnya waktu 

kadaluarsa), saluran distribusi yang tersedia, serta bagaimana konsumen 

memutuskan pembelian. 

Tujuan dari pada promosi adalah memperkenalkan barang hasil 

produksi, dengan tujuan agar konsumen membeli hasil produksinya, dengan 

demikian volume penjualan dapat meningkat dan juga dapat meningkatkan 

laba perusahaan. Hal ini dapat dicapai oleh suatu industri bila promosi yang 

dijalankan benar-benar tepat sehingga pelaksanaan promosi dapat berhasil 

seefektif mungkin. Menurut Kolter (2008) tujuan promosi, yaitu:  

1. Memodifikasi tingkah laku. Dengan promosi perusahaan berusaha 

mencipta-kan kesan yang baik tentang dirinya dan dengan demikian 

bias merubah tingkah laku serta pendapat konsumen tentang produk 

perusahaan sehingga mendorong pembelian produk.  

2. Memberitahu. Kegiatan promosi dilakukan untuk memberitahu pasar 

yang dituju   tentang penawaran perusahaan perihal suatu produk.  

3. Membujuk. Diarahkan terutama untuk mendorong pembelian, sering 

perusahaan tidak ingin mendapat tanggapan instan dari konsumen, 

tetapi lebih mengutamakan kesan positif.  

4. Mengingatkan. Promosi ini dilakukan terutama untuk mengingatkan 

kepada masyarakat bahwa produk perusahaan masih ada dipasaran. 

Promosi merupakan salah satu bauran pemasaran yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya. Promosi juga 
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sering dikatakan sebagai proses berlanjut, karena dapat menimbulkan 

rangkaian kegiatan selanjutnya bagi perusahaan. Meskipun tujuan promosi 

yang digambarkan di atas merupakan panduan untuk menciptakan 

permintaan, namun tujuan promosi tersebut tidak mempunyai unsur mendesak 

yang akan membantu perusahaan dalam pencapaian sasaran, karena tujuan 

promosi tersebut tidak memastikan bahwa perusahaan akan sampai disana. 

Dalam berbagai kegiatan bisnis yang nyata di mana kegiatan promosi yang 

akandilakukan tidak hanya sekedar meng-komunikasikan tujuan, tetapi 

kegiatan tersebut harus menentukan secara jelas kapan perusahaan akan 

melakukan untuk mencapai tujuan itu. Artinya harus menentukan secara jelas 

sasaran promosi yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. 

Perumusan pesan yang disampaikan dalam promosi haruslah 

sedemikian rupa sehingga dapat menyentuh perasaan atau hati sanubari 

konsumen. Promosi dengan pesan-pesan yang persuasif seperti itu maka 

konsumen akankonsumen akan menarik pesan itu dengan enak dan akan 

terkesan secara mendalam baginya. Perumusan pesan itu harus bersifat tajam 

tetapi halus.Pesan yang disampaikan lewat promosi itu merupakan senjata 

untuk mempengaruhi konsumen sehingga harus tajam tetapi halus.  

Media promosi yang tidak tepat biasanya disebabkan karena tidak 

sesuai dengan kebiasaan konsumen dalam kehidupannya sehari-hari. 

Misalnya saja kebiasaan konsumen sehari-hari membaca koran, sedangkan 

media promosi yang dipergunakan menggunakan radio, maka pesan yang 

disampaikan oleh promosi tersebut tidak akan pernah sampai ke tangan 



29 

 

 

 

konsumen itu. Media yang tidak cocok dengan kehidupan konsumen 

menyebabkan promosi yang dilakukan tidak pernah bisa sampai ke hadapan 

konsumen, oleh karena itu media promosi harus kita pilih secara tepat agar 

sesuai dengan kebiasaan sehari-hari para konsumen. Meskipun secara umum 

bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang sama, tetapi bentuk-bentuk 

tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas khususnya. 

Tjiptono (2009) mengemukakan bahwa bentuk-bentuk promosi menurut 

tugas khususnya yaitu: 

1. Mass selling 

Mass selling merupakan pendekatan yang menggunakan media 

komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak dalam satu 

waktu. Mass selling terdiri atas 2 bagian yaitu: 

a. Periklanan  

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi dengan menggunakan 

media cetak dan elektronik. Iklan selama ini dipandang sebagai bentuk 

promosi yang paling efektif. Iklan merupakan pesan-pesan penjualan yang 

paling persuasif yang diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial 

atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya semurah-murahnya. AMA 

(American Marketing Association) mendefinisikan iklan sebagai semua 

bentuk bayaran untuk mempresentasikan dan mempromosikan ide, barang 

atau jasa secara non personal oleh sponsor yang jelas. Sedangkan yang 

dimaksudkan dengan periklanan adalah seluruh proses yang meliputi 

penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan iklan. Iklan memiliki 
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empat fungsi utama, yaitu menginformasikan mengenai seluk beluk produk 

(informative), mempengaruhi khalayak untuk membeli (persuading), 

menyegarkan informasi yang telah diterima khalayak (reminding), serta 

menciptakan informasi (entertaiment).  

b. Publisitas 

Publisitas adalah bentuk penyajian dan penyebaran ide, barang dan jasa 

secara non personal, yang mana orang atau organisasi yang diuntungkan tidak 

membayar untuk itu. Publisitas merupakan pemanfaatan nilai-nilai berita yang 

terkandung dalam suatu produk untuk membentuk citra produk yang 

bersangkutan. Dibandingkan dengan iklan, publisitas mempunyai 

kreadibilitas yang lebih baik, karena pembenaran (baik langsung maupun 

tidak langsung) dilakukan oleh pihak lain selain pemilik iklan. Pesan 

publisitas dimasukkan dalam berita atau artikel koran, tabloid, majalah, radio, 

dan televisi, maka khalayak tidak memandangnya sebagai komunikasi 

promosi. Publisitas juga dapat memberi informasi lebih banyak dan lebih 

terperinci daripada iklan. Publisitas tidak ada hubungan perjanjian antara 

pihak yang diuntungkan dan pihak penyaji, maka pihak yang diuntungkan 

tidak dapat mengatur kapan publisitas tidak mungkin diulang-ulang seperti 

iklan. Publisitas adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau 

organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut 

biaya, atau tanpa pengawas dan sponsor. Publisitas merupakan pelengkap 

yang efektif sebagai alat promosi yang lain seperti periklanan, personal 

selling, dan promosi penjualan.  
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2. Personal Selling (Penjualan Pribadi) 

Personal selling yaitu terjadi interaksi langsung, saling bertemu muka 

antara pembeli dan penjual (Swasta, 2002). Komunikasi yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak bersifat individual, dalam hal ini penjual dituntut memiliki 

kecakapan dan ketrampilan dalam mempengaruhi atau memotivasi pembeli 

dengan cara mengemukakan manfaat yang akan diperoleh pembeli sehingga 

terjadi persesuaian keuntungan. Manfaat personal selling: 

a. Adanya hubungan langsung dengan calon pembeli sehingga dapat 

mengamati secara dekat karakteristik dan kebutuhan calon pembeli. 

b. Membina berbagai macam hubungan dengan pembeli, mulai dengan 

hubungan perdagangan sampai hubungan persahabatanyang erat.  

c. Mendapatkan tanggapan dari calon pembeli 

Jadi personal sellingmerupakan suatu penyajian secara lisan dan tatap 

muka dihadapan calon pembeli dengan tujuan untuk menjual suatu barang. 

Menurut Dharmesta (2002) sifat-sifat personal selling antara lain:  

a. Personal confrontation, yaitu adanya subungan yang hidup, langsung, 

dan interaktif antara dua orang atau lebih.  

b. Cultivation, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala 

macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan jual beli sampai 

dengan suatu hubungan yang lebih akrab. 

c. Response, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan 

untuk mendengar, memperhatikan dan menanggapi.  
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Metode ini mempunyai kelebihan antara lain operasinya lebih fleksibel 

karena penjual dapat mengamati reaksi pelanggan dan menyesuaikan 

pendekatan-nya, usaha yang sia-sia dapat diminimalkan, pelanggan yang 

berminat biasanya langsung membeli, dan penjual dapat membina hubungan 

jangka panjang dengan pelanggannya. Aktivitas personal selling juga 

memiliki beberapa fungsi yaitu: 

a. Prospecting, yaitu mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan 

mereka. 

b. Targeting, yaitu mengalokasikan kelangsungan waktu penjual demi 

pembeli. 

c. Comminicating, yaitu memberi informasi mengenai produk 

perusahaan kepada pelanggan. 

d. Selling, yaitu memberi berbagai jasa dan pelayanan kepada pelanggan. 

e. Information gethering, yaitu melakukan riset dan intelijen pasar. 

f. Allocating, yaitu menentukan pelanggan yang akan dituju.  

Menurut Dharmesta (2002) penjual yang ditugaskan untuk melakukan 

personal selling harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Salesmenship 

Penjual memiliki pengetahuan tentang produk dan menguasai seni 

menjual seperti cara mendekati pelanggan, memberikan presentasi dan 

demonstrasi, mengatasi penolakan pelanggan, dan mendorong pembelian.  

b. Negotiating 
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Penjual harus mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi tentang 

syarat-syarat penjualan.  

c. Relationship marketing 

Penjual harus tahu cara membina dan memelihara hubungan baik 

dengan para pelanggan.  

3. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan 

produk yang dipasarkannya sedemikian rupa sehinggakonsumen akan mudah 

untuk melihatnya dan bahkan dengan carapenempatan dan pengaturan 

tertentu maka produk tersebut akanmenarik perhatian konsumen. Menurut 

Saladin (2003) Promosi penjualan adalahbentuk persuasi langsung melalui 

penggunaan berbagai insentif yangdapat diatur untuk mendapatkan jumlah 

barang yang dibeli pelanggan.Melalui promosi penjualan, perusahaan dapat 

menarik pelangganbaru, mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba produk 

baru,mendorong pelanggan membeli lebih banyak, menyerang 

aktivitaspromosi pesaing, meningkatkan impluse buying (pembeli tanpa 

rencana sebelumnya), atau mengupayakan kerja sama yang lebih erat dengan 

pengecer.  

Sifat-sifat yang terdapat dalam promosi penjualan, antara lainnya adalah 

komunikasi, insentif, dan undangan (invitation). Sifat komunikasi 

mengandung arti bahwa promosi penjualan mampu menarik perhatian dan 

memberi informasi yang memperkenalkan pelanggan pada produk. Sifat 

insentif yaitu memberikan keistimewaan dan rangsangan yang bernilai bagi 
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pelanggan. Sedangkan sifat undangan adalah mengundang khalayak untuk 

membeli saat itu juga.  

4. Public Relations (hubungan masyarakat) 

Public relations merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu 

perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap 

berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. Kelompok yang dimaksud 

dalam hal ini adalah mereka yang terlibat, mempunyai kepentingan, dan dapat 

mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Kelompok tersebut bisa terdiri dari karyawan, pemegang saham, pelanggan, 

pemasok, perantara, serta media massa.   

5. Direct Marketing 

Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang 

memanfaatkan satu arah atau beberapa media iklan untuk menimbulkan 

respon yang terukur. Komunikasi promosi ditujukan langsung kepada 

konsumen individual, dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut ditanggapi 

konsumen yang bersangkutan, baik melalui telepon atau datang langsung ke 

tempat pemasaran 

2.1.3. Distribusi 

Dalam rangka kegiatan memperlancar arus barang dari produsen ke 

konsumen, maka salah satu faktor yang penting diperhatikan adalah memilih 

secara tepat saluran distribusi yang akan digunakan. Saluran distribusi yang 

terlalu panjang menyebabkan makin banyak mata rantai yang ikut dalam 

kegiatan pemasaran. Hal ini berarti bahwa kemungkinan penyebaran barang 
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produksi secara luas, tetapi sebaliknya menimbulkan biaya yang lebih besar 

sehingga dapat menyebabkan harga yang mahal sampai ke konsumen ataupun 

keuntungan perusahaan kecil dalam penghasilannya. Sebaliknya, saluran 

distribusi yang terlalu pendek kurang efektif untuk penyebarluasan, tetapi 

karena mata rantai pemasaran lebih pendek, maka biaya dapat ditekan 

sehingga harga sampai ke konsumen dapat lebih rendah.  

Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pemasaran 

memerlukan saluran atau rute yang dipakai untuk menyalurkan barang dan 

jasadari produsen hingga ke konsumen akhir yang biasanya melalui beberapa 

pedagang perantara. Keputusan saluran distribusi merupakan salah satu 

keputusan yang paling sukar dihadapi manajemen. Oleh karena itu masalah 

saluran distribusi dalam rangka memperlancar arus barang atau jasa dari 

produsen ke konsumen tidak dapat diabaikan. Secara luas dapat dikatakan 

bahwa saluran distribusi merupakan suatu struktur organisasi dalam 

perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri dari agen, dealer, pedagang 

besar, dan pengecer serta melalui mana saja produk tersebut akan dipasarkan.  

Perusahaan harus bisa menetapkan suatu saluran distribusi yang tepat 

sehingga saluran distribusi ini benar-benar menjadi suatu jembatan 

penghubung bagi perusahaan dalam menyalurkan produknya. Selanjutnya 

konsep saluran distribusi itu sendiri merupakan tempat termasuk kegiatan-

kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. 

(Kotler dan Amstrong, 2008). Menurut Swastha dan Irawan (2005), bahwa 

saluran distribusi adalah suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari 
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produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada konsumen. Sedangkan 

menurut Saladin (2004), bahwa saluran distribusi adalah serangkaian 

organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk 

menjadikan suatu produk atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi.  

Anggota saluran distribusi terdiri dari produsen, badan-badan usaha 

yang bergerak dalam usaha pendistribusian produk (middleman). Serta 

konsumen, saluran distribusi membantu memperlancar baik pergerakan fisik 

dar produk maupun pergerakan hak milik dari produk tersebut. Lebih lanjut 

Saladin (2004), mendefinisikan saluran distribusi adalah serangkaian 

organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk 

menjadikan suatu produk atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi. 

Menurut Swastha dan Irawan (2005), dapat diketahui adanya beberapa unsur 

penting dalam saluran distribusi yaitu: 

a. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada 

diberbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai 

suatu tujuan.  

b. Karena anggota-anggota kelompok terdiri atas beberapa pedagang dan 

beberapa agen, maka ada sebagian yang ikut memperoleh nama dan 

sebagian yang lain tidak. Tidak perlu bagi setiap saluran distribusi 

untuk menggunakan sebuah agen, tetapi pada prinsipnya setiap 

saluran distribusi harus memiliki seorang pedagang. Alasannya adalah 

bahwa hanya pedagang saja yang dianggap tepat sebagai pemilik 
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untuk memindahkan barang. Dalam hal ini, distribusi fisik merupakan 

kegiatan penting.  

c. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar 

tertentu. Jadi pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran 

distribusi.  

d. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai 

tujuan, yaitu mengadakan penggolongan produk dan 

mendistribusikannya.  

Penggolongan produk menunjukan jumlah produk dari berbagai 

keperluan produk yang dapat memberikan kepuasan kepada pasar. Jadi, 

barang (mungkin juga jasa) merupakan bagian dari penggolongan produk.  

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa saluran distribusi merupakan perantara yang turut serta dalam proses 

pemindahan barang dari produsen ke konsumen. Barang-barang ini mengalir 

dengan mengikuti satu saluran yang terdiri dari lembaga-lembaga penjualan 

dan kemudian lembaga-lembaga ini yang akan memindahkan atau 

menggerakkan barang-barang tersebut ke pasar, sehingga barang produksi 

suatu perusahaan itu mudah didapat oleh konsumen. Pemilihan saluran 

distribusi adalah masalah yang sangat penting, sebab jika terjadi kesalahan 

dalam pemilihan ini dapat memperlambat bahkan menyebabkan macetnya 

usaha penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Oleh karena 

itu, dengan penggunaan saluran distribusi yang tepatmaka laba perusahaan 

akan meningkat. Jadi manajer perusahaan perlu memikirkan masalah saluran 
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distribusi yang akan digunakan agar barang yang dihasilkan dapat tiba dengan 

tepat waktu pada pihak yang menggunakannya.  

Menurut Kotler (2007) Anggota saluran distribusi memiliki beberapa 

fungsi utama, antara lain: 

1. Fungsi Informasi. Mencakup pengumpulan dan penyebaran informasi 

riset pemasaran mengenai pelanggan, pesaing, serta pelaku dan 

kekuatan lain yang ada saat ini maupun yang fotensial dalam 

lingkungan pemasaran.  

2. Fungsi Promosi. Mencakup pengembangan dan penyebaran 

komunikasi persuasif yang dirancang untuk pelanggan pada 

penawaran tersebut.  

3. Fungsi negoisasi. Untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga 

dan syarat lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan.  

4. Fungsi pemesanan. Komunikasi dari para angggota saluran pemasaran 

ke produsen mengenai minat untuk pembeli.  

5. Fungsi pembiayaan. Perolehan dan pengalokasian dana yang 

dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada berbagai tingkat saluran 

pemasaran.  

6. Pengambilan resiko. Penanggungan resiko yang berhubungan dengan 

pelaksanaan fungsi saluran pemasaran digunakan. 

7. Pemilikan fisik. Kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk 

fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir.  



39 

 

 

 

8. Pembayaran. Pembeli membayar tagihanya ke penjual lewat bank dan 

institusi keuangan lainya.  

9. Hak milik. Transfer kepemilikan sebenarnya dari satu oganisasi atau 

orang ke organisasi atau orang yang lain. 

Menurut Kotler (2009), terdapat 4 indikator penting dalam sebuah 

distribusi, yaitu: 

1. Saluran Pemasaran 

2. Cakupan Pemasaran atau Jumlah Gerai 

3. Kelengkapan atau persediaan produk 

4. Transportasi 

Saluran distribusi ditentukan oleh pola pembelian konsumen, sehingga 

sifat daripada pasar merupakan faktor penentu yang mempengaruhi dalam 

pemilihan saluran oleh perusahaan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan 

menurut Tjiptono (2009) meliputi pertimbangan pasar, produk, perantara, dan 

perusahaan.  

1. Pertimbangan Pasar  

a. Jenis Pasar Misalnya untuk mencapai pasar industi perusahaan tidak 

akan memerlukan pengecer.  

b. Jumlah Pelanggan. Potensial Jika pelanggan potensial relative sedikit, 

maka akan lebih baik bila perusahaan memakai tenaga penjual sendiri 

untuk menjual secara langsung kepada pembeli individual dan 

pembeli industrial. Sebaliknya perusahaan lebih baik menggunakan 

perantara jika pelanggan potensial relative banyak. 
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c. Konsentrasi. Geografis Pasar Pemasar cenderung mendirikan cabang-

cabang penjualan di pasar yang berpenduduk padat dan menggunakan 

perantara untuk pasar yang berpenduduk jarang.  

d. Jumlah dan Ukuran Pemesanan. Sebuah perusahaan manufaktur akan 

menjual secara langsung pada jarinagn grosir yang besar, karena 

jumah pemesanannya yang besar menyebabkan bentuk pemasaran 

langsung ini lebih layak (feasible). Sedangkan untuk tolak pedagang 

grosir kecil yang pesanannya relative kecil, perusahaan akan 

menggunakan pedagang grosir (wholesaler) untuk melakukan 

penjualan langsung.  

2. Pertimbangan Produk  

a. Nilai Unit (unit value) Semakin rendah nilai unit maka saluran 

distribusinya semakin panjang. Namun jika produk nilai unitnya 

rendah itu dijual dalam kuantitas besar atau dikombinasikan denga 

barang-barang lain sehingga jumlah pesanan total menjadi besar, 

maka saluran distribusi yang pendek secaraekonomis lebih feasible.  

b. Perishability. Untuk produk-produk yang fisiknya mudah rusak dan 

tidak tahan lama lebih baik disalurkan melalui saluran distribusi 

pendek.  

c. Sifat Teknis Produk Produk-produk industry yang bersifat sangat 

teknis seringkali harus didistribusikan secara langsung karena armada 

penjualan produsen akan lebih dapat memberikan pelayanan yang 
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diperlukan (baik sebelum maupunsesudah pembelian) dan lebih 

menguasai segala aspek yang berkaitan denga barang tersebut.  

3. Pertimbangan tentang Perantara  

a. Jasa yang diberikan Perantara Produsen hendaknya memilih perantara 

yang member jasa pemasaran yang tidak bias dilakukan perusahaan 

secara teknis maupun ekonomis.  

b. Keberadaan Perantara yang diinginkan. Kesulitan yang dihadapi 

bahwa seringkali perantara yang diinginkan produsen tersebut juga 

menyalurkan produk-produk yang bersaing dan mereka tidak bersedia 

menambah lini produknya.  

c. Sikap Perantara terhadap Kebijakan Perusahaan. Terkadang pemilihan 

distribusi produsen menjadi terbatas karena kebijakan pemasarannya 

tidak bias diterima oleh perantara-perantara tertentu.  

4. Pertimbangan Perusahaan  

a. Sumber-sumber Finansial. Perusahaan yang kuat keuangannya 

cenderung lebih tertarik untuk mengorganisasikan armada 

penjualannya sendiri sehingga mereka relatif kurang membutuhkan 

perantara.  

b. Kemampuan Manajemen. Pemilihan saluran juga dapat dipengaruhi 

oleh pengalaman dan kemampuan pemasaran dari pihak manajemen 

perusahaan. Kurangnya pengalaman dan kemampuan pemasaran akan 

menyebabkan perusahaan lebih suka memanfaatkan perantara untuk 

mendistribusikan barangnya.  
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c. Tingkat Pengendalian yang diinginkan. Apabila dapat mengendalikan 

saluran distribusi, maka perusahaan dapat melakukan promosi yang 

agresif dan dapat mengawasi kondisi persediaan barang dan harga 

eceran produknya 

d. Jasa yang diberikan. Penjual Seringkali perusahaan harus memberikan 

jasa-jasa pemasaran karena permintaan dari perantara.  

e. Lingkungan. Pada masa perekonomian yang kritis, produsen 

cenderung menyalurkan barangnya ke pasara dengan cara yang paling 

ekonomis, yaitu menggunakan saluran distribusi pendek.  

Perencanaan saluran distribusi yang efektif seharusnya diawali dengan 

penentuan pasar mana yang akan dituju serta apa sasaran yang hendak dicapai. 

Produsen harus memperhatikan berbagai macam faktor yang berpengaruh 

dalam perencanaan saluran distribusi. 

2.1.4. Kualitas Desain 

Desain biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai 

pencapaian kreatif lainnya. Sebagai kata benda, "desain" digunakan untuk 

menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah 

rencana, proposal, atau berbentuk obyek nyata. Proses desain pada 

umumnyamemper-hitungkan aspek fungsi, estetik dan berbagai macam aspek 

lainnya, yang biasanya datanya didapatkan dari riset, pemikiran, brainstorming, 

maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya. Desain merupakan rancangan 

bentuk dari suatu produk yang dilakukan atas dasar pandangan bahwa bentuk 

ditentukan oleh fungsi dimana desain mempunyai kontribusi terhadap manfaat 
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dan sekaligus menjadi daya tarik produk karena selalu mempertimbangkan 

faktor-faktor estetika, ergonomis, bahan dan lain-lain. Desain atau rancangan 

yang baik dapat menarik perhatian, meningkatkan kinerja produk, mengurangi 

biaya produk dan memberi keunggulan bersaing yang kuat di pasar sasaran.  

Kualitas desain merupakan totalitas keistimewaan yang mempengaruhi 

penampilan dan fungsi suatu produk dari segi kebutuhan konsumen. (Kotler, 

2012). Cara lain untuk menambah nilai konsumen adalah melalui desain atau 

rancangan produk yang berbeda dari yang lain. Menurut Stanton (2007), 

Desain merupakan salah satu aspek pembentukan citra produk. Sebuah desain 

yang unik, lain dari yang lain, bisa merupakan satu-satunya ciri pembeda 

produk. Desain produk yang baik dapat meningkatkan pemasaran produk 

dalam berbagai hal diantaranya:  

1. Dapat mempermudah operasi pemasaran produk.  

2. Meningkatkan nilai kualitas dan keawetan produk.  

3. Menambah daya penampilan produk.  

Banyak strategi yang dapat dilakukan untuk merangsang konsumen salah 

satunya yaitu desain produk. Desain telah menjadi titik kulminasi dari 

prosespemasaran, periklanan dan merchandising (perdagangan). Contoh 

dengan desain yang variatif akan menjadi daya tarik tersendiri. Seluruh dana 

dan kegiatan perusahaan yang ditujukan untuk membangun kesadaran merk 

dan citra perusahaan mereka, akan memperlihatkan keberhasilannya pada saat 

konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut. Strategi ini berkaitan 

dengan tingkat standarisasi produk. Perusahaan memiliki 3 pilihan strategi, 
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yaitu produk standar, customize product (Produk yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan tertentu), dan produk standar yang 

dimodifikasi. Peranan desain sebagai suatu alat pemasaran adalah Kotler 

(2007): 

1. Memberikan pelayanan sendiri (self service) yaitu menyebutkan ciri-

ciri produk, meyakinkan konsumen dan memberikan kesan yang 

meng-guntungkan.   

2. Citra perusahaan dan merk (company and brand image) yaitu 

mengandung keyakinan jika dirancang secara tepat dan cermat dalam 

mendapatkan keyakinan konsumen mengenai perusahaan/merknya.   

3. Peluang inovasi (innovation opportunity). Strategi yang diambil salah 

satunya yaitu dengan cara merubah desain dan menciptakan produk 

baru atau menciptakan variasi lain. 

Menurut Kotler (2012) terdapat 5 indikator kualitas desain, yaitu:  

1. Daya Tarik Model Terbaru 

2. Estetika Desain 

3. Daya tarik desain produk 

4. Daya tarik warna dan striping 

5. Fungsi dan kenyamanan 

Kualitas Desain memiliki hakikat yaitu merujuk pada sifat, watak, dan 

ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang memiliki kemauan keras untuk 

mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia usaha yang nyata serta dapat 

mengembangkannya dengan tangguh. Porter mendefinisikan orientasi Kualitas 
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Desain sebagai strategi benefit perusahaan untuk dapat berkompetisi secara 

lebih efektif di dalam market place yang sama  Kualitas Desain mengacu pada 

proses, praktik, dan pengambilan keputusan yang mendorong kearah baru dan 

mempunyai tiga aspek Kualitas Desain, yaitu selalu inovatif, bertindak secara 

proaktif dan berani mengambil resiko.  

Untuk mengukur Kualitas Desain (entrepreneurial orientation) digunakan 

indikator yang dikembangkan dari penelitian Lee dan Tsang. Variabel ini 

diukur dengan 4 dimensi, yaitu: Need for Achievement, Internal Locus of 

Control, Self Reliance, dan Extroversion. Orientasi Kualitas Desain memegang 

peranan penting dalam meningkatkan kinerja usaha dan menjadi suatu makna 

yang dapat diterima untuk menjelaskan kinerja usaha. Menurut kaitannya 

dengan usaha kecil, maka perilaku wirausaha berwujud dalam dua hal, yaitu 

pada sisi efektifitas wirausahawan dalam mengelola usahanya. Kedua, 

berkaitan dengan perencanaan usaha hingga sikap atau respon dalam pasar.  

 Penggunaan strategi senantiasa mengikuti karakter dari wirausahawan itu 

sendiri. Kualitas Desain dari seorang pelaku wirausaha dapat menimbulkan 

peningkatan kinerja usaha. Seseorang tidak akan mengalami perkembangan 

tanpa menggunakan upaya pikir dan fisik untuk menciptakan suatu rekayasa 

positif demi satu perubahan.  

 Seorang wirausaha senantiasa berupaya melakukan inovasi untuk 

memperbaiki suatu keadaan. Inovasi diartikan sebagai kemampuan 

menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang 

untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Inovatif mengacu pada suatu 
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sikap wirausahawan untuk terlibat secara kreatif dalam proses percobaan 

terhadap gagasan baru yang memungkinkan menghasilkan metode produksi 

baru sehingga menghasilkan produk atau jasa baru, baik untuk pasar sekarang 

maupun ke pasar baru.  

 Sedangkan proaktif mencerminkan kesediaan wirausaha untuk 

mendominasi pesaing melalui suatu kombinasi dan gerak agresif dan proaktif, 

seperti memperkenalkan produk baru atau jasa di atas kompetisi dan aktivitas 

untuk mengantisipasi permintaan mendatang untuk menciptakan perubahan 

dan membentuk lingkungan. Sikap aktif dan dinamis adalah kata kuncinya. 

Proaktif juga ditunjukkan sebagai sikap agresif-kompetitif, yang mengacu pada 

kecenderungan perusahaan untuk bersaing secara ketat dan langsung bagi 

semua kompetitornya untuk menjadi yang terbaik dan meninggalkan para 

pesaingnya.  

Keberhasilan yang didapat melalui usaha para karyawan mendapatkan 

peluang-peluang Kualitas Desain merupakan sumber utama pertumbuhan dan 

inovasi bagi perusahaan Berani mengambil resiko merupakan sikap berani 

menghadapi tantangan dengan melakukan eksploitasi atau terlibat dalam 

strategi bisnis dimana kemungkinan hasilnya penuh ketidakpastian. Fungsi 

utama dari pentingnya orientasi Kualitas Desain adalah bagaimana melibatkan 

pengukuran resiko dan pengambilan resiko secara optimal. 

Pada dasarnya tingkatan produk adalah sebagai berikut (Tjiptono, 2011): 

1. Produk Inti (CoreProduct) 
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Produk inti terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang 

dicarikonsumen ketika mereka membeli produk atau jasa. 

2. Produk Aktual (Actual Product) 

Seorang perencana produk harus menciptakan produk aktual (actual 

Product) disekitar produk inti. Karakteristik dari produk aktual diantaranya, 

tingkat kualitas, nama merek, kemasan yang dikombinasikan dengan cermat 

untuk menyampaikan manfaat inti (Kotler dan Armstrong, 2008). 

3. ProdukTambahan 

Produk tambahan harus diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan 

tambahan untuk memuaskan konsumen, misalnya dengan menanggapi dengan 

baik claim dari konsumen dan melayani konsumen lewat telepon jika 

konsumen mempunyai masalah atau pertanyaan (Kotler dan Keller, 2012). 

Karakteristik produk merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam 

menganalisis hubungan antara konsumen dengan produk yang digunakan. 

Sebagian dari karakteristik tersebut terbukti dapat mempengaruhi keberhasilan 

suatu produk atau merek. Menurut Paul & Olson (2008:170) mengenai 

karakteristik produk yaitu : 

1. Kompabilitas 

Adalah sejauh mana suatu produk konsisten dengan afeksi, kognisi, dan 

perilaku konsumen saat ini. 

2. Kemampuan untuk di ujicoba  

Kemampuan untuk di uji coba menjelaskan sejauh mana suatu produk 

dapat dicoba dalam jumlah yang terbatas atau dipilah-pilah ke dalam jumlah-
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jumlah yang lebih kecil jika untuk melakukan uji coba ternyata membutuhkan 

biaya yang tinggi. 

3. Kemampuan untukditeliti  

Mengacu pada sejauh mana produk atau dampak yang dihasilkan produk 

tersebut dapat dirasakan oleh konsumen lain. Produk baru yang dikenal 

masyarakat dan sering didiskusikan cenderung diadopsi lebih cepat. 

4. Kecepatan  

Adalah seberapa cepat manfaat suatu produk dipahami oleh konsumen, 

Karena sebagian konsumen masih berorientasi pada kepuasan yang dengan 

cepat dirasakan ketimbang yang ditunda, produk yang dapat memberikan 

manfaat lebih cenderung berkemungkinan lebih tinggi untuk paling tidak 

dicoba oleh konsumen. 

5. Kesederhanaan  

Adalah sejauh mana suatu produk dengan mudah dimengerti dan 

digunakankonsumen. 

6. Manfaat relatif  

Adalah sejauh mana produk memiliki keunggulan bersaing yang bertahan 

atas kelas produk, bentuk produk, dan merek lainnya. 

7. Simbolismeproduk  

Apakah makna suatu produk atau merek bagi konsumendan 

bagaimanakah pengalaman konsumen ketika membeli dan menggunakannya. 

Menurut Tjiptono (2011) klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai 

macam sudut pandang. Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat 
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diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama yaitu barang dan jasa. Ditinjau 

dari aspek daya tahannya, terdapat dua macam barang, yaitu: 

1. Barang Tidak Tahan Lama (Nondurable Goods) :Barang tidak tahan 

lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam 

satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya adalah sabun, minuman 

dan makanan ringan, kapur tulis, gula dangaram. 

2. Barang Tahan Lama (DurableGoods) Barang tahan lama merupakan 

barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak 

pemakaian (umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah satu 

tahun atau lebih). Contohnya antara lain TV, lemari es, mobil, 

dankomputer. 

Selain berdasarkan daya tahannya, produk pada umumnya juga 

diklasifikasikan berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut 

dikonsumsi. Berdasarkan kriteria ini, produk dapat dibedakan menjadi barang 

konsumen (costumer's goods) dan barang industri (industrial's goods). Barang 

konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir 

sendiri (individu dan rumah tangga), bukan untuk tujuan bisnis. Umumnya 

barang konsumen dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu: 

a. ConvinienceGoods 

Convinience goods merupakan barang yang pada umumnya memiliki 

frekuensi pembelian tinggi (sering beli), dibutuhkan dalam waktu 

segera, dan hanya memerlukan usaha yang minimum (sangat kecil) 

dalam pembandingan dan pembeliannya. Contohnya sabun, pasta gigi, 
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baterai, makanan, minuman, majalah, surat kabar, payung dan jas 

hujan. 

b. Shopping Goods 

Shopping goods adalah barang-barang dalam proses pemilihan dan 

pembeliannya dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai 

alternatif yang tersedia. Kriteria perbandingan tersebut meliputi harga, 

kualitas dan model masing-masing barang. Contohnya alat-alat rumah 

tangga (TV, mesin cuci, tape recorder), furniture (mebel), dan 

pakaian. 

c. SpeciallyGoods 

Specially goods adalah barang-barang yang memiliki karakteristik dan 

identifikasi merek yang unik di mana sekelompok konsumen bersedia 

melakukan usaha khusus untuk membelinya. Contohnya adalah 

barang- barang mewah dengan merek dan model spesifik. 

d. UnsoughtGoods 

Unsought goods merupakan barang-barang yang diketahui konsumen 

atau kalaupun sudah diketahui tetapi pada umumnya belum 

terpikirkan untuk membelinya. Contohnya asuransi jiwa, batu nisan, 

tanah kuburan (Tjiptono, 2008). 

Menurut Kotler dan Keller yang diterjemahkan oleh Bob Sabran 

(2012:4), yaitu: “Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada 

pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang 

fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, property, organisasi, informasi 
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dan ide”. Jadi produk terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud. 

Sehingga seacara lebih luas produk meliputi objek fisik, jasa, kegiatan, orang, 

tempat, ide, atau campuran dari hal-hal tersebut.  

Produk sebagai barang dan jasa yang terdiri dari atribut nyata dan tidak 

nyata termasuk kemasan, warna, harga, prestise, kualitas, dan merek ditambah 

pelayanan dan reputasi penjual yang ditawarkan perusahaan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memenui suatu kebutuhan dan keinginan pembeli. 

Bauran produk terdiri dari 4 dimensi yaitu : 

1. Tingkat Keleberan Produk. Lebar bauran produk mengacu pada 

jumlah lini produk berbeda yang ditawarkan perusahaan. (whallCake) 

2. Tingkat Kepanjangan produk. Panjang bauran produk mengacu pada 

jumlah seluruh jenis barang yang dibuat perusahaan.(slicecake) 

3. Tingkat Kedalam produk. Dalam bauran produk merujuk pada jumlah 

versi yang ditawarkan dari setiap produk dalamlini. Cake = 21 rasa 

slice cake 26 opera green and coko backed chese cake cookies 11 

4. Konsistensi bauran produk. Konsistensi bauran produk merujuk pada 

sebesarapa dekat hubungan berbagai lini produk dalam pemakaian 

akhir, persyaratan produksi, saluran distribusi atau dengan hal 

caralain. 

Empat dimensi bauran produk mengizinkan perusahaan untuk 

memperluas bisnis mereka dengan empat cara bauaran tersebut. Bisa dengan 

menambah lini produk, memperlebar bauarn produknya, memperpanjang lini 
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produk, menambah varian produk pada lini produk tersebut, dan perusahaan 

bisa mencapai konsistensi yang lebih dari liniproduk. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi terhadap volume penjualan. Hasil dari beberapa peneliti terdahulu 

yang relevan akan di jadikan sebagai bahan rujukan dan komparasi dalam 

penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, hasil penelitian tersebut disajikan dalam tebel 

3 di bawah ini: 
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Tabel 3. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Judul dan Peneliti Variabel 

Penelitian 

Hasil 

1 Pengaruh  Desain  

Produk  Dan  Promosi  

Terhadap Volume  

Penjualan  Pada  

Industri  Batik (Studi  

Pada  Industri  Batik  

di  Kabupaten  

Sragen), Sri  

Padmantyo dan Eko  

Purnomo (2013) 

Independen 

- Desain Produk 

(X1) 

- Promosi (X2) 

Dependen 

- Volume 

Penjualan (Y) 

1. Desainproduk berpengaruh 

signifikan terhadap volume 

penjualan. 

2. Promosi berpengaruh 

signifikan terhadap volume 

penjualan. 

3. Desain produk dan promosi 

secara bersama-sama 

berpengaruh 

signifikanterhadap volume 

penjualan. 

2 Analisis Pengaruh 

Bauran Pemasaran 

Terhadap Volume 

Penjualan, 

Muhammad Irfan 

Nasution, 

Muhammad Andi 

Prayogi, dan Satria 

Mirsya Affandy 

Nasution (2015) 

Independen 

- Produk (X1) 

- Harga (X2) 

- Distribuisi (X3) 

Dependen 

- Volume 

Penjualan (Y) 

1. Produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap volume 

penjualan. 

2. Harga berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap volume 

penjualan. 

3. Promosi berpengaruh  positif  

dan  signifikan  terhadap  

volume  penjualan. 

4. Distribusi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap volume 

penjualan.  

5. Secara simultan membuktikan  

bahwa bauran pemasaran 

(produk, harga, promosi dan 

distribusi) berpengaruh 

signifikan terhadap volume  

penjualan 

3 Pengaruh Marketig 

Mix Terhadap Volume 

Penjualan Di Home 

Industri Peci Desa 

Badung Darussalam 

Kecamatan Kebumen, 

Nurjanah (2013) 

Independen 

- Produk (X1) 

- Harga (X2) 

- Saluran 

Distribusi (X3) 

- Promosi (X4) 

Dependen 

- Volume 

Penjualan (Y) 

1. Produk memberi pengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

volume penjualan.  

2. Harga memberi pengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

volume penjualan.  

3. Saluran distribusi memberi 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap volume penjualan.  

4. Promosi memberi pengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

volume penjualan.  

5. Produk, harga, saluran 

distribusi, dan promosi secara 

bersama-sama memberi 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap volume penjualan. 
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4 Analis Rencana 

Strategi, 

Pengembangan Pasar, 

Dan Kualitas Desain, 

Terhadap Volume 

Penjualan Pada Jamu 

Ratu Cantik Smk 

Negeri 6 Semarang, 

Joko Supriyono, Azis 

Fathoni, dan 

Leonardo Budi 

Hasionaln (2016) 

Independen 

- Pengembangan 

Pasar (X1) 

- Kualitas Desain 

(X2) 

Dependen 

- Volume 

Penjualan (Y) 

1. Rencana strategi tidak 

berpengaruh terhadap volume 

penjualan.  

2. Pengembangan pasar 

berpengaruh terhadap volume 

penjualan.  

Kualitas desain tidak 

berpengaruh terhadap volume 

penjualan. 

5 Pengaruh Saluran 

Distribusi, Harga Dan 

Promosi Terhadap 

Volume Penjualan 

Pada Home Industri 

Tempe Putra KL 

Kecamatan Socah 

Tahun 2016, Ika Lis 

Mariatun (2017) 

Independen 

- Saluran 

Distribusi (X1) 

- Harga (X2) 

- Promosi (X3) 

Dependen 

- Volume 

Penjualan (Y) 

1. Saluran Distribusi memiliki 

pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap Volume 

Penjualan.  

2. Harga memiliki pengaruh yang 

signifikan secara parsial 

terhadap Volume Penjualan.  

3. Promosi berpengaruh tidak 

signifikan secara parsial 

terhadap Volume Penjualan. 

Saluran Distribusi, Harga dan 

Promosi memiliki pengaruh 

yang signifikan secara 

simultan terhadap Volume 

Penjualan. 

 

2.3. Kerangka Penelitian Teoritis (KPT) 

Pada persaingan usaha yang ketat usaha kecil dituntut untuk mampu 

melakukan proses manajemen usaha yang produktif dan seefisien mungkin, serta 

dapat menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan preferensi pasar dengan 

standar kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Usaha kecil tidak 

cukup hanya memiliki keungggulan komparatif (comparative advantage) namun 

yang terpenting adalah memiliki keungggulan bersaing yang berkelanjutan 

(sustainable competitive advantage).  

Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 
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pertukaran dalam pemasaran. Tujuan utama promosi adalah menginformasikan, 

mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang 

pemasaran dan bauran pemasaran (Swasta, 2002).Perencanaan promosi telah 

menjadi bagian integral dari strategi pemasaran. Dengan demikian, orang yang 

bertanggung jawab terhadap perencanaan promosi harus mengetahui peran iklan 

dan elemen bauran pemasaran lainnya dalam keseluruhan program pemasaran.  

Rencana promosi harus dirancang sebagaimana merancang suatu rencana 

pemasaran. Perencanan promosi harus mengacu dan fokus pada rencana 

pemasaran dalam menentukan strategi promosi. Perusahaan harus memaksimal-

kan kegiatan periklanan demi kemajuan dan kelangsungan hidupnya. Mengingat 

semakin ketatnya persaingan dalam menembus pasar, maka diperlukan suatu 

perencanaan yang tepat atas kegiatan periklanan tersebut sehingga target volume 

penjualan tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.Penelitian Nurjanah 

(2013) menyimpulkan bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap volume 

penjualan. 

Saluran distribusi merupakan salah satu kegiatan yang 

berfungsimempercepat arus barang dari produsen ke konsumen secara efisien. 

Salurandistribusi sebagai salah satu unsur bauran pemasaran mempunyai 

perananpenting dalam pemasaran produk dan mencapai tujuan perusahaan. 

Tanpaadanya saluran distribusi yang baik, maka volume penjualan yang akan 

dicapaitidak akan teralisasi (Saladin, 2004). Oleh sebab itu, pihak perusahaan 

harus menentukandengan tepat saluran distribusi yang sesuai dengan produk yang 

dihasilkan.Adanya kesalahan dalam pemilihan saluran distribusi dapat 
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mengakibatkan tidaksampainya produk dalam jumlah dan waktu yang tepat ke 

tangan konsumenyang dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi 

perusahaan. 

Pemilihan dan penentuan saluran distribusi bukan suatu hal yang mudah 

karena kesalahan dalam memilih saluran distribusi akan dapat menggagalkan 

tujuan perusahaan yang telah di tentukan. Pemilihan saluran distribusi yang salah 

dapat menimbulkan penghamburan biaya atau pemborosan. Oleh sebab itu 

masalah pemilihan saluran distribusi akan sangat penting artinya bagi perusahaan 

yang menginginkan perkembangan kegiatannya.Penelitian Mariatun (2017) 

menyimpulkan bahwa distribusi berpengaruh signifikan terhadap volume 

penjualan. 

Desain produk (product design) adalah fungsi dan corak produk yang 

merupakan proses desain yang dikembangkan menjadi sebuah produk yang 

menarik, murah aman dan tidak mahal untuk digunakan dan pelayanan. Dengan 

adanya atribut-atribut pada suatu produk maka akan membentuk persepsi 

seseorang. Atribut yang berbeda pada dua buah produk akan menimbulkan 

persepsi yang berbeda pula di mata konsumen.Masalah desain dari suatu produk 

telahmenjadi salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius dari 

manajemen khususnya team pengembangan produk baru, karena sasaran 

konsumen yang dituju tidak sedikit yang mulai mempersoalkan masalah desain 

suatu produk yang mampu memenuhi kebutuhan dankeinginan konsumen. Hal ini 

penampilan danfungsi suatu produk dalam memenuhi kebutuhanpelanggan 

(Pradana,2010). 
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Aspek desain dalam kegiatan pemasaranmerupakan salah satu pembentuk 

daya tarik terhadapsuatu produk. Desain dapat membentukatau memberikan 

atribut pada suatu produk,sehingga dapat menjadi ciri khas pada mereksuatu 

produk. Ciri khas dari suatu produk tersebutpada akhirnya akan dapat 

membedakannyadengan produk-produk sejenis mereklain dari pesaing. Penelitian 

Padmantyo dan Purnomo (2013) menyimpulkan bahwa kualitas desain 

berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. 

Penjualan adalah interaksi antara individu yang saling bertemu muka yang 

ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, atau mempertahankan hubungan 

pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak lain. Perusahaan harus 

memperhatikan bauran pemasaran dan memiliki strategi pemasaran yang baik 

untuk memasarkan produknya untuk mencapai penjualan yang tinggi. 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para 

investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya 

tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik 

dananya.  

Kemampuan perusahaan untuk menjual produknya akan meningkatkan 

volume penjualan bagi perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan untuk menunjang pertumbuhan perusahaan. Untuk melakukan 

pembelian, konsumen tidak terlepas dari karakteristik produk baik mengenai 

penampilan, gaya, mutu dan harga dari produk tersebut. Penetapan kualitas 

produk, desain produk dan promosi oleh penjual akan berpengaruh terhadap 

perilaku pembelian konsumen, sebab kualitas produk, desain produk dan promosi 
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H2 

H3 

Promosi 

(X1) 

  

Distribusi 

(X2) 

 

Kualitas Desain 

(X3) 

 

Volume 

penjualan  (Y) 

H1

1 

  

yang dapat dijangkau oleh konsumen akan cenderung membuat konsumen 

melakukan pembelian terhadap produk tersebut. 

Pelanggan umumnya menginginkan produk-produk yang inovatif sesuai 

dengan keinginan mereka. Bagi perusahaan, keberhasilannya dalam melakukan 

inovasi produk berarti perusahaan tersebut selangkah lebih maju dibanding 

dengan pesaingnya. Berdasarkan teori-teori yang mendukung diatas, maka 

penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa secara parsial maupun secara 

simultan Orientasi Pasar, Orientasi Pembelajaran dan Orientasi Kewirasusahaan 

yang akan memicu Kinerja Pemasaran industri kue dan roti di desa Bugo Welahan 
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Jepara. Hal tersebut akan mewujudkan pengaruh kinerja pemasaran industri kue 

dan roti di desa Bugo Welahan Jepara. 

2.4. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis dapat dikatakan sebagai pendugaan sementara mengenai 

hubungan antar variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifatnya dugaan, 

maka hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian 

hubungan yang akan dinyatakan. berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil 

penelitian terdahulu, maka penulis berasumsi mengambil keputusan sementara 

(hipotesis) bahwa sebagai berikut :  

2.4.1. Hubungan Promosi Terhadap Volume Penjualan 

Promosi merupakan teknik komunikasi yang secara penggunaannya atau 

penyampaiannya dengan menggunakan media seperti: pers, televisi, radio, poster 

dan lain-lain yang tujuannya untuk menarik minat konsumen terhadap hasil 

produksi suatu industri. Promosi sebagai media untuk men-jembatani kepentingan 

produsen dengan konsumen harus benar-benar dipahami oleh seorang manajer. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri  Padmantyo dan Eko  

Purnomo (2013) dan Nurjanah (2013) hubungannya yaitu positif dan signifikan. 

Semakin sering melakukan promosi tersebut maka akan semakin meningkat 

volume penjualan. Nasution dkk (2015) juga menyatakan bahwa promosi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan. 

Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitiian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

𝐻1    = Promosi berpengaruh terhadap Volume Penjualan di perusahaan 
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Tenun Troso Jepara 

2.4.2. Hubungan Distribusi Terhadap Volume Penjualan 

Dalam rangka kegiatan memperlancar arus barang dari produsen ke 

konsumen, maka salah satu faktor yang penting diperhatikan adalah memilih 

secara tepat saluran distribusi yang akan digunakan. Saluran distribusi yang terlalu 

panjang menyebabkan makin banyak mata rantai yang ikut dalam kegiatan 

pemasaran. Hal ini berarti bahwa kemungkinan penyebaran barang produksi 

secara luas, tetapi sebaliknya menimbulkan biaya yang lebih besar sehingga dapat 

menyebabkan harga yang mahal sampai ke konsumen ataupun keuntungan 

perusahaan kecil dalam penghasilannya. Sebaliknya, saluran distribusi yang 

terlalu pendek kurang efektif untuk penyebarluasan, tetapi karena mata rantai 

pemasaran lebih pendek, maka biaya dapat ditekan sehingga harga sampai ke 

konsumen dapat lebih rendah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Nasution, 

Muhammad Andi Prayogi, dan Satria Mirsya Affandy Nasution (2015), Nurjanah 

(2013) dan Ika Lis Mariatun (2017) hubungannya yaitu positif dan signifikan. 

Semakin tinggi distribusi tersebut maka akan semakin meningkat volume 

penjualan. 

Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitiian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

𝐻2    = Distribusi berpengaruh terhadap Volume Penjualan di perusahaan 

Tenun Troso Jepara 
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2.4.3. Hubungan Kualitas Desain Terhadap Volume Penjualan 

Desain atau rancangan yang baik dapat menarik perhatian, meningkatkan 

kinerja produk, mengurangi biaya produk dan memberi keunggulan bersaing yang 

kuat di pasar sasaran. Kotler (2007) berpendapat bahwa desain merupakan 

totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu produk 

dari segi kebutuhan konsumen. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri  Padmantyo dan Eko  

Purnomo (2013), Muhammad Irfan Nasution, Muhammad Andi Prayogi, dan 

Satria Mirsya Affandy Nasution (2015) hubungannya yaitu positif dan signifikan. 

Semakin sering melakukan promosi tersebut maka akan semakin meningkat 

volume penjualan. 

Dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitiian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

𝐻3    = Kualitas Desain berpengaruh terhadap Volume Penjualan di 

perusahaan Tenun Troso Jepara.  


