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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Tempat Penelitian 

4.2. Deskripsi Responden 

Penelitian ini dilakukan di desa Troso sentra industri Tenun Troso Pecangaan 

Jepara dengan mengambil data langsung dari 211 responden sesuai dari hasil 

perhitungan rumus slovin, yang menjadi populasi dalam penelitian. Data diperoleh  

dengan memberikan  kuesioner kepada pelaku usaha roti dan kue untuk dijawab 

berdasarkan pandangan masing-masing pelaku usaha. Berdasarkan data yang 

berhasil dikumpulkan selama penelitian, kuesioner yang dibagikan kepada 

responden adalah sebanyak 211 eksemplar dan kembali sebanyak 211 eksemplar. 

Sebanyak 211 kuesioner yang kembali kepada peneliti, semuanya diisi dengan 

baik dan dapat diolah seluruhnya. Adapun gambaran data  kuesioner responden 

sebagai berikut: 

Tabel 6. Distribusi Kuesioner Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1. Penyebaran kuesioner 211 

2. Pengembalian kuesioner 211 

3. Kuesioner tidak memenuhi kriteria 0 

4. Tingkat pengembalian (respon rate) 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

4.3. Demografi Responden Penelitian 

Responden yang telah mengisi kuesioner kemudian diidentifikasi 

berdasarkan jenis kelamin, usia, lama usaha, dan pendidikan terakhir. Data 
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tersebut kemudian ditabulasi dan disajikan dengan statistik deskriptif sebagai 

berikut: 

4.3.1. Identifikasi Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan identifikasi menurut usia responden dalam penelitian ini dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 7. Distribusi  Karakteristik  Responden  BerdasarkanUsia 

No Usia responden  Jumlah Persentase 

1. Sd 30 tahun 23 11% 

2. 30-40 tahun 97 46% 

3. 41-50 tahun 91 43% 

4. Total 211 100% 

Sumber: Data Primerdiolah, 2019 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas usia responden 

atau usia pemilik usaha kain tenun troso dalam penelitian ini adalah antara dari 

30-40 tahun sebanyak 97 responden 46%,sedangkan antara usia 30 tahun 

sebanyak 23 atau  11% responden. Dan usia antara 41-50 tahun adalah 91 

responden atau 43%.  Hal ini juga menunjukan bahwa pelaku usaha kain tenun 

troso yang terlibatdalampenelitianinimayoritasadalahpengusahayang sudah 

berusia di atas 30-41 tahun. 

4.3.2. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan identifikasi menurut jenis kelamin responden dalam 

penelitian ini, distribusi pelaku usaha atau pemilik usaha berdasarkan pria dan 

wanita dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8. Distribusi  Karakteristik  Responden  Berdasarkan  Jenis Kelamin 

No Jenis  Kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki-laki 126 60% 
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2. Perempuan 85 40% 

3. Total 211 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan data tersebut diketahui mayoritas responden merupakan 

responden laki-laki yaitu sebanyak 126 responden 60%, sedangkan responden 

wanita dalam penelitian ini sebanyak  85 responden40%. Peneliti mencoba 

memberikan kuesioner kepada responden, peneliti menyebar kuesioner kepada 

pelaku usaha kain tenun troso yang bersedia, ternyata mereka dengan senang 

hati dan antusias untuk mengisinya, sehingga dalam penelitian ini, banyak 

responden yang berjenis kelamin laki-laki daripada perempuannya. 

4.3.3. Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan  identifikasi  menurut  pendidikan  terakhir  responden dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 9 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Terakhir 
No Usia Jumlah Persentase 

1. SMP/MTs 61 29% 

2. SMA/MA 112 53% 

3. D3 0 0% 

4. S1-S3 38 18% 

5. Total 211 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  mayortias pendidikan 

terakhir responden dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki 

pendidikan terakhir   SMA/SMK  sebesar 112 atau 53%.Sedanhkan SMP/MTs 
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sebanyak 61 responden 29%.Pendidikan responden S1-S3 sebanyak 38 

responden dengan persentase 18%. 

4.3.4. Identifikasi Responden Berdasarkan Lama Usaha 

Berdasarkan  identifikasi  menurut lama usaha  responden dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 10 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha 
No Lama Usaha Jumlah Persentase 

1. < 2 tahun 12 6% 

2. 3-5 tahun 27 13% 

3. > 5 tahun 172 82% 

5. Total 211 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  mayortias lama usaha 

responden dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki lama usaha  <2 

tahun  sebesar 12 atau 6%.Sedanhkan 3-5 tahun sebanyak 27 responden 

13%.Lama usaha  responden >5 tahun sebanyak 172 responden dengan 

persentase 82%. 

4.3.5. Identifikasi Responden Berdasarkan Penghasilan 

Berdasarkan  identifikasi  menurut  penghasilan  responden dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 11 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan 
No Usia Jumlah Persentase 

1. < 1 juta 6 3% 

2. 2-5 juta 17 8% 

3. 6-10 juta 76 36% 

4. > 11 juta 112 53% 
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5. Total 211 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  mayortias penghasilan 

dari responden dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki penghasilan 

2-5 juta adalah sebesar 17 atau 8%.Sedanhkan penghasilan antara 6-10 adalah  

sebanyak 76 responden 36%.Penghasilan di atas 11 juta sebanyak 112 responden 

dengan persentase 53%. 

4.4. Deskripsi Variabel 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner 

dengan skala likert, untuk mengetahui data dari masing-masing variabel dapat 

dilihat pada deskripsi variabel berikut: 

4.4.1. Deskripsi Jawaban Responden Tentang Promosi (X1) 

Jawaban responden berdasarkan indikator-indikator pada variabel 

Promosiyang disebarkan melalui kuesioner dapat diketahui adapun hasil jawaban 

responden tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 12 Distribusi Frekuensi Variabel Promosi(X1) 

Item 

Pernyataan 

STS TS RR S SS 
∑ Skor Mean 

F % F % F % F % F % 

X1.1 0 0 0 0 29 14 136 64 46 22 861 4,1 

X1.2 0 0 4 2 47 22 150 71 14 7 807 3,8 

X1.3 0 0 0 0 31 15 142 67 38 18 851 4,0 

X1.4 0 0 0 0 37 18 151 72 23 11 830 3,9 

X1.5 0 0 108 51 50 24 46 22 7 3 585 2,8 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan disribusi frekuensi variabel Promosipada tabel  di atas, 

maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Promosi tenun troso dilakukan secara offline dan online 



83 

 

 

 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 1 (X1) adalah setuju, 

sebanyak 136 responden dengan persentase sebesar 64%, jawaban dari 

responden menunjukkan responden setuju bahwaPromosi tenun troso 

dilakukan secara offline dan online. 

2. Pembeli kerajinan tenun troso langsung bertemu pengrajin tenun troso 

langsung 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 2 (X1) adalah setuju, 

sebanyak 150 responden dengan persentase sebesar 71%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju Pembeli kerajinan tenun 

troso langsung bertemu pengrajin tenun troso langsung. 

3. Kerajinan tenun troso dipromosikan secara luas baik diwilayah jepara dan 

luar jepara 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 3 (X1) adalah setuju, 

sebanyak 142 responden dengan persentase sebesar 67%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju Kerajinan tenun troso 

dipromosikan secara luas baik diwilayah jepara dan luar jepara. 

4. Pengrajin dan marketing selalu bersatu dalam mempromosikan kerajinan 

tenun troso supaya cepat terjual 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 4 (X1) adalah setuju, 

sebanyak 151 responden dengan persentase sebesar 72%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju Pengrajin dan marketing 

selalu bersatu dalam mempromosikan kerajinan tenun troso supaya cepat 

terjual 
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5. Pengrajin tenun troso selalu melakukan promosi secara individual dan 

secara intens kepada tiap individu 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 5 (X1) adalah tidak 

nsetuju, sebanyak 108 responden dengan persentase sebesar 51%, jawaban 

dari responden menunjukkan bahwa responden tidak setuju Pengrajin tenun 

troso selalu melakukan promosi secara individual dan secara intens kepada 

tiap individu. 

4.4.2. Deskripsi Jawaban Responden Tentang Distribusi (X2) 

Jawaban responden berdasarkan indikator-indikator pada variabel 

Distribusiyang disebarkan melalui kuesioner dapat diketahui adapun hasil 

jawaban responden tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 13 Distribusi Frekuensi OrientasiDistribusi(X2) 

Item 

Pernyataan 

STS TS RR S SS 
∑ Skor 

F % F % F % F % F % 

X2.1 0 0 0 0 16 20 55 67 11 13 323 

X2.2 0 0 0 0 15 18 65 79 2 2 315 

X2.3 0 0 0 0 16 20 50 61 16 20 328 

X2.4 0 0 0 0 18 22 61 74 3 4 313 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

1. Saya selalu membeli tenun troso di industri sentral tenun troso jepara 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 1 (X2) adalah setuju, 

sebanyak 55 responden dengan persentase sebesar 67%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju JikaSaya selalu membeli 

tenun troso di industri sentral tenun troso jepara 

2. Saya selalu mempertimbangan pengrajin tenun troso yang saya beli 
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Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 2 (X2) adalah setuju, 

sebanyak 65responden dengan persentase sebesar 79%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju jika Saya selalu 

mempertimbangan pengrajin tenun troso yang saya beli. 

3. Saya selalu mempertimbangkan jika ada marketing yang menawari produk 

kerjainan tenun troso 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 3 (X2) adalah setuju, 

sebanyak 50 responden dengan persentase sebesar 61%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju jika Saya selalu 

mempertimbangkan jika ada marketing yang menawari produk kerjainan 

tenun troso 

4. Saya selalu mengutamakan pengrajin yang detail dalam hal menjelaskan 

kulitas produk tenun troso yang akan saya beliJawaban responden terbanyak 

dari item pernyataan 3 (X2) adalah setuju, sebanyak 61 responden dengan 

persentase sebesar 74%, jawaban dari responden menunjukkan bahwa 

responden setuju jika Saya selalu mengutamakan pengrajin yang detail 

dalam hal menjelaskan kulitas produk tenun troso yang akan saya beli 

4.4.3. Deskripsi Jawaban Responden TentangKualitas Desain(X3) 

Jawaban responden berdasarkan indikator-indikator pada Kualitas 

Desainyang disebarkan melalui kuesioner dapat diketahui adapun hasil jawaban 

responden tersebut adalah sebagai berikut : 
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Tabel 14Distribusi Frekuensi Jawaban Kualitas Desain(X3) 

Item 

Pernyataan 

STS TS RR S SS 
∑ Skor Mean 

F % F % F % F % F % 

X3.1 0 0 0 0 16 8 147 70 47 22 875 4,1 

X3.2 0 0 4 2 54 26 128 61 29 14 815 3,9 

X3.3 0 0 0 0 19 9 141 67 51 24 876 4,2 

X3.4 0 0 0 0 73 35 121 57 17 8 788 3,7 

X3.5 0 0 108 51 33 16 153 73 5 2 836 4,0 

X3.6 0 0 0 0 16 8 147 70 47 22 875 4,1 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

1. Tenun troso merupakan ciri khas batik dari jepara. 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 1 (X3) adalah setuju, 

sebanyak 147 responden dengan persentase sebesar 70%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju jika Tenun troso 

merupakan ciri khas batik dari jepara. 

2. Tenun troso asli hanya dijual hanya dikawasan sentra industri troso. 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 2 (X3) adalah ragu-ragu, 

sebanyak 128 responden dengan persentase sebesar 61%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden ragu-ragu jika Tenun troso asli 

hanya dijual hanya dikawasan sentra industri troso. 

3. Tenun troso punya desain yang unik dan modern disetiap perkembangannya 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 3 (X3) adalah setuju, 

sebanyak 141 responden dengan persentase sebesar 67%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju jika Tenun troso punya 

desain yang unik dan modern disetiap perkembangannya 

4. Satu kain tenun troso bisa diproduksi sampai satu minggu 
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Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 4 (X) adalah setuju, 

sebanyak 153 responden dengan persentase sebesar 73%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju jika Satu kain tenun troso 

bisa diproduksi sampai satu minggu 

5. Kusamnya kain troso asli bisa mencapai waktu hampir 10 tahun 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 5 (X) adalah setuju, 

sebanyak 53 responden dengan persentase sebesar 65%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju jika Kusamnya kain troso 

asli bisa mencapai waktu hampir 10 tahun 

6. Tenun troso diterima disemua kalangan baik anak muda sampai orang 

dewasa 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 6 (X3) adalah setuju, 

sebanyak 147 responden dengan persentase sebesar 70%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju jika Tenun troso diterima 

disemua kalangan baik anak muda sampai orang dewasa. 

4.4.4. Deskripsi Jawaban Responden Tentang Volume Penjualan (Y) 

Untuk mengetahui jawaban responden tentang Volume Penjualan dapat 

dilihat distribusi frekuensi data pada tabel berikut: 

Tabel 15Distribusi Jawaban Responden tentang Volume Penjualan(Y) 

Item 

Pernyataan 

STS TS RR S SS 
∑ Skor 

F % F % F % F % F % 

Y1.1 0 0 0 0 53 25 132 63 26 12 817 

Y1.2 0 0 4 2 40 19 139 66 32 15 826 

Y1.3 0 0 0 0 46 22 145 69 20 9 818 

Y1.4 0 0 0 0 41 19 141 67 29 14 832 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 
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Interpretasi dari masing-masing indikator variabel Volume Penjualan (Y) 

dapat dilihat melalui penjelasan berikut: 

1. Saya selalu melihat produk hasil kerajinan Tenun troso setiap 

waktu.Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 1 (Y) adalah 

sangat setuju, sebanyak 132 responden dengan persentase sebesar 63%, 

jawaban dari responden menunjukkan bahwa responden setuju jika Saya 

selalu melihat produk hasil kerajinan Tenun troso setiap waktu. 

2. Saya selalu melihat hasil produk di galeri instagram atau facebook diakun 

pengrajin kerajinan tenun troso setiap waktu 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 2(Y) adalah sangat 

setuju, sebanyak 139 responden dengan persentase sebesar 66%, jawaban 

dari responden menunjukkan bahwa responden setuju jika Saya selalu 

melihat hasil produk di galeri instagram atau facebook diakun pengrajin 

kerajinan tenun troso setiap waktu 

3. Saya selalu membandingan produk kerajinan tenun troso dari pengrajin satu 

dengan pengrajin lainnya 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 3 ((Y) adalah setuju, 

sebanyak 145 responden dengan persentase sebesar 69%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju jika Saya selalu 

membandingan produk kerajinan tenun troso dari pengrajin satu dengan 

pengrajin lainnya 

4. Saya selalu membandingan produk kerajinan tenun troso dari pengrajin satu 

dengan pengrajin lainnya 
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Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 4(Y) adalah setuju, 

sebanyak 141 responden dengan persentase sebesar 67%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju jika Saya selalu 

membandingan produk kerajinan tenun troso dari pengrajin satu dengan 

pengrajin lainnya 

4.5. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai data sampel serta memberikan deskripsi tentang variabel penelitian ini. 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan rata-rata, median, modus, 

standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimal, dan jumlah data penelitian. 

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi rerata mean  (M), 

maksimal(Max), minimal (Min), standar deviasi (SD). Berikut adalah statistik 

deskriptif dari variable penelitian ini: 

Tabel 16 Statistik Deskriptif Variabel Dependen Terhadap Independen 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Promosi 211 15,00 23,00 18,6445 1,35285 

Distribusi 211 13,00 18,00 15,8389 ,99647 

Kualitas Desain 211 16,00 23,00 19,8768 1,32880 

Volume Penjualan 211 9,00 18,00 14,3081 2,18760 

Valid N (listwise) 211     

Sumber: Data Primerdiolah, 2019 

Berdasarkan statistik deskripstif dari 211 responden yang dipilih, diperoleh 

Meanpromosi sebesar 18,64, distribusi sebesar 15,83,kuwalitas desain sebesar 

19,87, dan  volume penjualan 14,30. Std. Deviation untuk variabel promosi 

sebesar 1,35, distribusi sebesar 0,99,kuwalitas desain sebesar 1,32, dan  volume 

penjualan 2,18. NilaiMinimum dari variabel promosi sebesar 15, distribusi sebesar 
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13,kuwalitas desain sebesar 16, dan  volume penjualan 9. Sedangkan nilai 

maximum dari variabel promosi sebesar 23, distribusi sebesar 18,kuwalitas desain 

sebesar 23, dan  volume penjualan 18. 

Untuk mengetahui hasil dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti 

melakukan uji coba instrument yang telah disebar pada responden di sentra 

industri Tenun Troso Pecangaan Jepara. Tujuan uji coba instrumen ini adalah 

untuk menguji apakah kuesioner yang digunakan lolos persyaratan validitas dan 

reliabilitas sehingga dapat digunakan sebagai alat dalam penelitian ini. Teknik 

yang digunakan untuk uji coba instrumen adalah teknik uji coba terpakai, artinya 

data hasil dari uji coba akan dipakai untuk penelitian jika  kalau instrumen 

penelitian terbukti valid seluruhnya. Namun, jika terdapat satu saja instrumen 

penelitian tidak valid maka instrumen tersebut akan dihilangkan. 

4.6. Analisis Data 

4.6.1. Uji Validitas 

Hasil uji validitas dengan IBM SPSS Statistics 23, untuk variabel orientasi 

pasar adalah sebagai berikut: 

Tabel 17 Ditribusi Hasil Uji Validitas Instrumen  Promosi 

Nomor  Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

1 0,309 0,138 Valid 

2 0,374 0,138 Valid 

3 0,391 0,138 Valid 

4 0,305 0,138 Valid 

5 0,635 0,138 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Tabel  diatas menunjukan hasil uji validitas pada instrumen variabel 

promosi dari total 5 pertanyaan, masing masing item dapat dinyatakan valid 

dengan nilai Product Moment (r hitung) lebih besar dari r tabel dengan n=211 
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yaitu 0,138 (taraf signifikansi 5%). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

data yang ada dalam variabelpromosidapat digunakan sebagai data penelitian. 

Untuk mengetahui viliditas instrument distribusi, maka peneliti melakukan 

uji validitas instrumen tersebut dengan menggunakan software SPPS 23. Hasil uji 

validitas dengan IBM SPSS Statistics 23, untuk variabel distribusiadalah sebagai 

berikut:  

Tabel 18 Ditribusi Hasil Uji Validitas Instrumen  Distribusi 

Nomor  Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1 0,484 0,138 Valid 

2 0,383 0,138 Valid 

3 0,546 0,138 Valid 

4 0,388 0,138 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Tabel diatas  menunjukanhasil ujivaliditaspada instrumenvariabel distribusi 

dari total 4 pertanyaan, masing-masing item dapat dinyatakan valid dengan nilai 

Product Moment (rhitung) lebih besar dari r tabel dengan n=211 yaitu 0,138(taraf 

signifikansi 5%). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang ada dalam 

variabel distribusi dapat digunakan sebagai data penelitian. 

Selanjutnya peneliti melakukan uji validitas pada variabelkuwalitas desain 

yang  hasilnya dapat disajikan pada tabel  berikut: 

Tabel 19 Ditribusi Hasil Uji Validitas Instrumen Kuwalitas Desain 

Nomor  Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1 0,454 0,138 Valid 

2 0,534 0,138 Valid 

3 0,366 0,138 Valid 

4 0,540 0,138 Valid 

5 0,444 0,138 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 
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Tabel  diatas menunjukan hasil uji validitas pada instrumen variabel 

Kywalitas Desain dari total 5 pertanyaan, masing masing item dapat dinyatakan 

valid dengan nilai Product Moment (r hitung) lebih besar dari r tabel dengan 

n=211 yaitu 0,138(taraf signifikansi 5%). Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa data yang ada dalam variabel kuwalitas desain dapat digunakan sebagai 

data penelitian. 

Uji validitas yang selanjutnya adalah variabel terikat yakni, volume 

penjualan dengan hasil uji SPPS  23 yang dapat disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 20 Ditribusi Hasil Uji Validitas Instrumen  Volume Penjualan 

Nomor  Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1 0,872 0,138 Valid 

2 0,832 0,138 Valid 

3 0,828 0,138 Valid 

4 0,836 0,138 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Tabel diatas  menunjukan hasil uji validitas pada instrumen variabel 

volume penjualandari total 4 pertanyaan, masing masing item dapat dinyatakan 

valid dengan nilai Product Moment (rhitung) lebih besar dari r tabel dengan 

n=211 yaitu 0,138(taraf signifikansi 5%). Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa data yang ada dalam variabel volume penjualandapat digunakan sebagai 

data penelitian. 

4.6.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan uji keandalan alat ukur yang akan digunakan  

dalam  penelitian.  Apabila  suatu  alat  ukur  memberi  hasil yang stabil maka 

alat ukur tersebut dapat dikatakan andal. Keandalan alat ukur merupakan hal 
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yang penting karena data yang tidak andal atau bias akan menghasilkan 

kesimpulan yang bias.  

Hasil uji realibilitas untuk masing-masing item instrument harus ≥ 60, jika 

kurang dari nilai tersebut maka instrument yang dijadikan sebagai angket 

penelitian tidak reliable. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas dari masing-

masing variabel peneliti akan disajikan hasilnya pada tabel berikut: 

Tabel 21 Ditribusi Hasil Uji Reliabilitas 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Penghitungan SPSS menunjukkan bahwa masing-masing item instrument 

Promosi, Distribusi,Kuwalitas desain, dan Volume penjualanmenunjukkan angka 

≥ 60, hal ini membuktikan bahwa instrument yang disusun memiliki tingkat 

reliabilitas. 

4.6.3. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi berganda (multiple regression) dapat dikatakan model yang 

baik jika model regresi tersebut memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased 

Estimator) (Andriyan S, 2010) 

4.6.3.1.  Uji Multikolinieritas 

Hasil uji multikolinieritas dari dari penghitungan SPSS 23 dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

 

No Variabel Cronbach's Alpha N of Items 

1 Promosi  0,922 5 

2 Distribusi  0,960 4 

3 Kuwalitas desain 0,936 5 

4 Volume penjualan 0,975 4 
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Tabel 22 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Promosi ,998 1,002 

Distribusi ,993 1,007 

Kualitas Desain ,994 1,006 

a. Dependent Variable: Volume Penjualan 

Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

Pada tabel coefficient di atas, bahwa nilai rentangnya sempit, nilai 

tolerance antara variabel bebas dengan promosi sebesar 0,998 dengan nilai VIF 

1,002, distribusi sebesar 0,993 dengan VIF sebesar 1,007 dan kuwalitas desain 

sebesar 0,994 dengan VIF 1,006. Karena rentangnya sempit maka 

multikolinearitas tidak terdeteksi.  

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa ke tiga variabel 

independen tersebut tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF < 10, dan 

nilai tolerance > 0,10, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara 

variabel independen dari ke tiga variabel independen (promosi, distribusi, dan 

kuwalitas desain)  sehingga dapat digunkan untuk memprediksi volume 

penjualan. 

4.6.3.2. Uji Heteroskedatisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain.  

Pada penelitian ini, alat pendeteksi heteroskedastisitas menggunakan grafik 

scatterplot dengan cara mengamati apakah titik-titik menyebar di atas dan di 
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bawah angka 0 (nol) atau sumbu Y, maka tidak terdeteksi adanya 

heteroskedastisitas sedangkan  untuk Uji statistik yang digunakan adalah uji 

Glejser. Berikut adalah grafik scatterplot pada gambar. 

 
Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

Gambar 5 Gambar Hasil Uji Heteroskedatisitas 

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar di atas 

dan di bawah di sekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul pada hanya di atas 

atau di bawah saja, penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang, 

melebar kembali, serta tidak berpola, sehingga data yang digunakan adalah data 

yang terbebas dari heterokesdastisitas. 

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen 

dengan absolut residual > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 



96 

 

 

 

Berikut adalah hasil rangkuman heteroskedastisitas dengan menggunakan uji 

glejser. 

Tabel 23. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,374 1,988  1,194 ,234 

Promosi -,011 ,059 -,013 -,188 ,851 

Distribusi -,080 ,080 -,070 -1,006 ,316 

Kualitas Desain ,043 ,060 ,050 ,716 ,475 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05. Nilai signifikansi variabel promosi adalah sebesar 0,851> 0,05, 

nilai signifikansi variabel distribusi adalah sebesar 0,316> 0,05, nilai variabel 

kuwalitas desainadalah sebesar 0,475> 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.6.3.3. Uji Normalitas 

Suatu data dikatakan terdistribusi dengan normal apabila nilai dari Asymp. 

Sig. (2-tiled) ≥ 0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan 

Kolmogornov Smirnov menunjukkan hasil Asymp. Sig. (2-tiled) lebih dari 0,05, 

yaitu sebesar 0,088. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data 

terdistribusi secara normal. 

Tabel 24 Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 211 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 2,14182012 

Most Extreme Differences 
Absolute ,086 

Positive ,086 
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Negative -,078 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,250 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,088 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

Selain melalui uji Kolmogornov Smirnov, normalitas data juga dapat 

diketahui melalui grafik histogram, jika grafik histogram berimbang 

menunjukkan persebaran data normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tampilan berikut 

 

 
 

Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

Gambar 6 Chart Histogram 

4.6.4. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara 

variabel bebas, yaitu promosi (X1), distribusi (X2), dan kuwalitas desain (X3) 

terhadap variabel terikat yaitu kivolume penjualan (Y1). Persamaan regresi 
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digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Dengan menggunakan bantuan SPSS for windows ver 23.00 didapat 

model  regresi seperti pada Tabel berikut: 

 

Tabel 25 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -7,277 3,656  -1,991 ,048 

Promosi ,245 ,104 ,151 2,356 ,019 

Distribusi ,498 ,141 ,227 3,522 ,001 

Kualitas Desain ,460 ,106 ,279 4,338 ,000 

a. Dependent Variable: Volume Penjualan 

 

Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y =-7,277+ 0,151 (X1) + 0,227 (X2)+ 0,279 (X3) 

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta (a) yang diperoleh sebesar -7,277 yang artinya (Y) 

volume penjualan akan mengalami penurunan (negatif) sebesar -7,277 

tanpa pengaruh model yang di tetapkan yaitu promosi, distribusi dan 

kuwalitas desain. 

2. Koefisien regresi dari promosi(X1) menunjukan nilai positif sebesar 

0,151 yang artinya jikapromosi mengalami kenaikan 1% maka volume 

penjualan akanmengalami kenaikan sebesar 0,151. Koefisien positif 

menandakan hubungan positif antara promosi terhadap volume 
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penjualan, semakin tinggi promosi semakin tinggi pula volume penjualan 

dan sebaliknya. 

3. Koefisien regresi dari distribusi (X2) menunjukan nilai positif sebesar 

0,227 yang artinya jika distribusi mengalami kenaikan 1% maka volume 

penjualan akan mengalami kenaikan sebesar 0,227, koefisien positif 

menandakan hubungan positif antara distribusi terhadap volume 

penjualan, semakin tingggi distribusi maka semakin tinggi volume 

penjualan dan sebaliknya. 

4. Koefisien regresi dari kuwalitas desain (X3) menunjukan nilai positif 

sebesar 0,279 yang artinya jika kuwalitas desain mengalami kenaikan 1% 

maka volume penjualan akan mengalami kenaikan sebesar 0,279, 

koefisien positif menandakan hubungan positif antara kuwalitas desain 

terhadap volume penjualan, semakin tinggikuwalitas desain maka 

semakin tinggi volume penjualan dan sebaliknya. 

Berdasarkan interpretasi tersebut dapat diketahui besarnya kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel terikat, antara lain promosisebesar 0,151, 

distribusi sebesar 0,227, dan kuwalitas desain sebesar 0,279. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa promosi,distribusi,dan kuwalitas desain berpengaruh positif 

terhadap volume penjualan  

4.6.5. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi 

Linier berganda (Multiple Regression Analysis Model). teknik analisis ini 

digunakan untuk menguji hipotetesis secara parsial dan simultan yaitu hipotesis 
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pertama, kedua, ketiga dan secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara 

sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Teknik analisis tersebut dilakukan 

dengan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social 

Science) Version 23 For Windows. 

4.6.5.1. Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah 

hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang 

diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signfikan, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut:  

Jika F hitung > F tabel Ho diterima 

Jika F hitung  < F tabel Ho ditolak 

Tabel 26Hasil Uji F (simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 148,229 3 49,410 11,938 ,000b 

Residual 856,748 207 4,139   

Total 1004,976 210    

a. Dependent Variable: Volume Penjualan 

b. Predictors: (Constant), Kualitas Desain, Promosi, Distribusi 

Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

Pada tabel Uji-F di atas, hasil Fhitung sebesar 11,938sedangkan Ftabel 

(α=0,05; df regresi = 3 residual = 208 adalah 2,65. Perhitungan ini 

menunjukkan bahwa Fhitung lebih besar daripada Ftabel, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen (promosi, distribusi dan kuwalitas 
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desain) secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel 

dependen (volume penjualan). 

 

 

 

   

 

Gambar 7 Kurva Uji F 

4.6.5.2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas 

secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka hasilnya 

signifikan dan berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Sedangkan jika t hitung < t 

tabel atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak. Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 26 sebagai 

berikut: 

Tabel 27 Hasil Uji t/Parsial 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -7,277 3,656  -1,991 ,048 

Promosi ,245 ,104 ,151 2,356 ,019 

Distribusi ,498 ,141 ,227 3,522 ,001 

Kualitas Desain ,460 ,106 ,279 4,338 ,000 

a. Dependent Variable: Volume Penjualan 

Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

1. Uji t antara X1 (promosi) dengan Y (volume penjualan) diperoleh  thitung 

sebesar 2,356sedangkan ttabel (α=0,05 ; df regresi = 3 residual = 208) 

Penerimaan H0 
Penolakan H0 

 

2,65 11,938 
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adalah 1,9719, dengan angka signifikansi 0,019< 0,05. Perhitungan ini 

menunjukkan bahwa thitung lebih besar daripada ttabel, dan angka 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen (promosi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel dependen (volume penjualan). 

H 1 : Promosi berpengaruh positif terhadap Volume Penjualan di 

perusahaan Tenun Troso Jepara. Diterima. 

 
Gambar 8 Gambar Hipotesis Uji t Promosi 

2. Uji tantara X2 (distribusi) dengan Y(volume penjualan)diperoleh  thitung 

sebesar 3,522sedangkan ttabel (α=0,05 ; df regresi = 3 residual = 208) 

adalah 1,9719, sedangkan angka signifikanisinya adalah 0,001 > 0,05. 

Perhitungan ini menunjukkan bahwa thitungebih besar daripada ttabel, dan 

angka signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen (distribusi) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel dependen (volume penjualan). 

H2 :Distribusi berpengaruh positif terhadap Volume Penjualan di 

perusahaan Tenun Troso Jepara.Diterima. 

1,9719 2,356 
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Gambar 9 Gambar Hipotesis Uji t Distribusi 

 

3. Uji t antara X3 (kuwalitas desain) dengan Y (volume penjualan)diperoleh  

thitung sebesar 4,338 sedangkan ttabel (α=0,05 ; df regresi = 3 residual = 208) 

adalah 1,9719. Perhitungan ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar 

daripada ttabel, sedangkan angka signifikansinya adalah 0.000> 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (kuwalitas desain) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (volume 

penjualan). 

H3 :Kuwalitas desain berpengaruh positif terhadap Volume Penjualan 

di perusahaan Tenun Troso Jepara). Diterima 

 

Gambar 10 Gambar  

 Uji t Kuwalitas Desain 

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualansecara parsial. Dan dari sini 

1,9719 3,522 

1,9719 4,338 
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dapat diketahui bahwa ketiga variabel bebas tersebut memiliki thitung  lebih besar 

dari ttabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

4.6.6. Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas promosi(X1), 

distribusi(X2), dan kuwalitas desain(X3) terhadap variabel terikat volume 

penjualan (Y) digunakan nilai R2 dan R. koefisien determinasi untuk menghitung 

besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabelel terikat. 

Tabel 28 Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,937a ,877 ,876 ,77177 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Desain, Promosi, Distribusi 

Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

Pada tabel  diatas hasil dari analisis korelasi promosi, distribusi, dan 

kuwalitas desain terhadap volume penjualan memiliki nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,876 atau sebesar 87,6%. Hal ini menunjukkan variabel , promosi, 

distribusi, dan kuwalitas desainmempengaruhivolume penjualan sebesar 87,6%, 

sedangkan sisanya 12,4% dijelaskan oleh variable lainya di luar model regresi 

penelitian ini. 

4.7. Pembahasan 

4.7.1. Pengaruh Promosi Terhadap Volume PenjualanIndustri Kain Tenun 

Troso Di Desa Troso Pecangaan Jepara 

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel promosi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap volume penjualan. Pembenaran dari hasil uji ini diperoleh  
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thitung sebesar 2,356 sedangkan ttabel (α=0,05 ; df regresi = 3 residual = 208) adalah 

1.9719, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,019< 0,05. Perhitungan ini 

menunjukkan bahwa thitung> ttabel, sehingga variabel promosi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap volume penjualan . Interpretasi dari hasil penghitungan ini 

adalah semakin sering melakukan promosimaka volume penjualanakan semakin 

meningkat. 

Promosi penjualan tenun Troso memberikan peningkatan kepada volume 

penjualan. peningkatan volume penjualan artinya peningkatan laba. jadi sentra 

industri tenun Troso Pecangaan Jepara perlu menerapkan promosi penjualan yang 

efektif bisa melaui periklanan, pameran, demontrasi serta beberapa usaha lainnya 

yang bertujuan untuk merangsang ketertarikan serta pembelian oleh konsumen 

dan menciptakan efektivitas penyalur yang merupakan bagian dari promosi. 

Salah satu bentuk bauran promosi adalah promosi penjualan. Promosi 

penjualan adalahnsebuah kegiatan atau materi (atau keduanya) yang bertindak 

sebagai ajakan, memberikan nilai tambah atau insentif untuk membeli produk, 

kepada para pengecer, penjualan atau konsumen. 

Promosi penjualan mempunyai dampak terhadap penjualan. Ini dikarenakan 

trend perilaku konsumen Pertama, sensitif terhadap harga namun tetap 

mementingkan kualitas. Intinya promosi penjualan secara efektif dapat memikat 

para konsumen. Hal ini merangsang para produsen dan pedagang eceran serta 

konsumenuntuk membeli suatu produk dan mendorong tenaga penjual agar agresif 

menjual produk tersebut 
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Hasil penelitian ini sekaligus membenarkan penelitian yang dilakukan Sri 

Padmantyo dan Eko  Purnomo (2013) dan Nurjanah (2013)yang menyatakan 

bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume 

penjualan.Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika Lis 

Mariatun (2017)yang menyimpulkan bahwa promosi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap volume penjualan 

4.7.2. Pengaruh Distribusi Terhadap Volume PenjualanIndustri Kain Tenun 

Troso Di Desa Troso Pecangaan Jepara 

Hasil uji hipotesis variabel distribusi berpengaruh positif dan signifikan. 

Hasil uji ini diperoleh  thitung sebesar 3,522sedangkan ttabel (α=0,05 ; df regresi 

= 3 residual = 208) adalah 1.9719, sedangkan nilai signifikansinya 0,001> 0,05. 

Perhitungan ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel, sehingga variabel distribusi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel volume penjualan. Hasil ini 

menunjukkan distribusi yang akan dilakukan oleh pelaku usaha 

akanmempengaruhi volume penjualandan signifikan. 

Distribusi merupakan penyaluran barang hasil produksi ke konsumen. 

Distribusi memerlukan biaya-biaya yang disebut biaya distribusi. Biaya biaya 

distribusi dikeluarkan bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan. 

Dalam rangka kegiatan memperlancar arus barang dari produsen ke 

konsumen, maka 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, 
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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 maka hal tersebut mapu menambah nilai volume 

penjualan.  

Dari penghitungan ini membenarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Nurjanah (2013)yang menyatakan bahwa distribusi secara positif dan 

signifikan mempengaruhi volume penjualan. Hasil tersebut berbeda dengan 

penitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Nasution, Muhammad Andi 

Prayogi, dan Satria Mirsya Affandy Nasution (2015) yang menyimpulkan bahwa 

distribusi memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan. Hasil dari penghitungan ini 

menjelaskan bahwa semakin tinggi distribusi makavolume penjualanakan semakin 

tinggi. 

4.7.3. Pengaruh Kuwalitas DesainTerhadap Volume PenjualanIndustri Kain 

Tenun Troso Di Desa Troso Pecangaan Jepara 

Hasil uji hipotesis variabel kuwalitas desainberpengaruh positif dan 

signifikan. Hasil uji ini diperoleh  thitung sebesar 4,338 sedangkan ttabel (α=0,05 ; df 

regresi = 3 residual = 208) adalah 1.9719 sedangkan nilai signifikansinya 0,000< 

0,05. Perhitungan ini menunjukkan bahwa thitung< ttabel, sehingga kuwalitas desain 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel volume penjualan. Hasil dari 
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penghitungan ini menjelaskan bahwa semakin tinggikuwalitas desainmaka 

volume penjualan akan semakin tinggi. 

Aspek Desain dalam kegiatan pemasaran merupakan salah satu pembentuk 

daya tarik terhadap suatu produk. Desain dapat membentuk atau memberikan 

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

produk. Selain desain produk yangbaik, dalam pemasaran juga tidak bisa dabaikan 

pada aspek promosi. Melalui komunikasi yang efektif di dalam toko dan program 

promosi, hal ini akan mempengaruhi pilihan merek yang dibeli konsumen dan 

mendorong keputusan untuk belanja lebih banyak. Aspek Desain dalam kegiatan 

pemasaran merupakan salah satu pembentuk daya tarik terhadap suatu produk. 

Desain dapatmembentuk atau memberikan atribut pada suatu produk, sehingga 

dapat menjadi ciri khas pada merek suatu produk. Ciri khas dari suatu produk 

tersebut pada akhirnya akan dapat membedakannya dengan produk-produk sejenis 

merek lain dari pesaing (Kotler dan Amstrong, 2001).  

Desain produk dapat berupa peningkatan maupun penyederhanaan. 

Peningkatan pada desain produk berupa penambahan fungsi dan kegunaan dari 

suatu produk. Sedangkan penyederhanaan desain produk bertujuan agar 

pemakaian suatu produk menjadi semakin mudah, artinya variabel kuwalitas 

desain adalah faktor paling dominan yang mempengaruhi volume penjualan kain 

tenun Troso Pecangaan Jepara.  

Dari penghitungan ini membenarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Sri  Padmantyo dan Eko  Purnomo (2013)yang menyatakan bahwakuwalitas 

desainsecara positif dan signifikan mempengaruhi volume penjualan. Pengaruh 
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positif dan signifikan dalam penelitian ini artinya adalah semakin tinggi kualitas 

desain yang dilakukan oleh pelaku usaha maka akan menambah volume penjualan 

tersebut. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Joko 

Supriyono, Azis Fathoni, dan Leonardo Budi Hasionaln (2016)yang 

menyimpulkan bahwa variabel kuwalitas desainber pengaruh tidak signifikan 

terhadap volume penjualan. 

  


