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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh promosi, distribusi dan 

kualitas desain terhadap volume penjualan dengan mengambil sampel responden 

pada pelaku usaha atau pemilik usaha sentra kain tenun Desa Troso Kecamatan 

Pecangaan Kabupaten Jepara. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa: 

1. Pengujian promosi (X1) terhadap terhadap variable dependen volume 

penjualan (Y1) diperoleh  thitung sebesar 2,356 sedangkan ttabel (α=0,05 ; df 

regresi = 3 residual = 208) adalah 1.9719 dengan nilai signifikansinya 

sebesar 0,019 < 0,05. Perhitungan ini membuktikan bahwa thitung lebih besar 

daripada ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

(promosi) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen 

(volume penjualan). 

2. Pengujian distribusi (X2) terhadap variable dependen volume penjualan(Y1) 

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

3 residual = 208) adalah 1.9719 dengan nilai signifikansinya 0,001< 0,05. 

Perhitungan ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar daripada ttabel, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (distribusi) 

berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen (volume 

penjualan)

3. Pengujian kualitas desain (X3) terhadap variabel dependen volume 

penjualan(Y1) diperoleh  thitung sebesar 4,338 sedangkan ttabel (α=0,05 ; df 

regresi = 3 residual = 208) adalah 1.9719 dengan angka signifikansinya 
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sebesar 0,000> 0,05. Perhitungan ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar 

daripada ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

(kuwalitas desain) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 

dependen (volume penjualan). 

4. Secara simultan atau serempak promosi, dsitribusi, dan kuwalitas 

desainhasil Fhitung sebesar 11,938 sedangkan 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 (serempak promosi, dsitribusi, dan kuwalitas desain) secara 

bersama-sama memberikan pengaruh signifkan terhadap variabel dependen 

(volume penjualan). 

5. Hasil dari analisis korelasi (serempak promosi, dsitribusi, dan kuwalitas 

desain) terhadap volume penjualanmemiliki nilai Adjusted R Square sebesar 

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

promosi, dsitribusi, dan kuwalitas desain) sebesar 87,6%, sedangkan sisanya 

12,4% dijelaskan oleh variable lainya di luar model regresi penelitian ini. 

5.2. Saran 

Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh secara 

parsial maupun simultan antara serempak promosi, dsitribusi, dan kuwalitas 

desainterhadap volume penjualan. Namun demikian, sudah selayaknya bagi 

pelaku usaha untuk terus malakukan peningkatan volume penjualannya demi 

menunjang dan menambah nilai usahanya dengan melakukan serempak promosi, 

dsitribusi, dan kuwalitas desain. 
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Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai 

berikut: 

1. Pemilik usaha sentra kain tenun Desa Troso Kecamatan Pecangaan 

Kabupaten Jepara sebaiknya lebih memperhatikan kualitas desain, karena 

kualitas desain adalah faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan 

volume penjualan, selain promosi dan distribusi. Faktor-faktor seperti daya 

tarik model terbaru, estetika desain, daya tarik desain produk, daya tarik 

warna dan stripping serta fungsi dan kenyamanan sebaiknya ditingkatkan 

untuk mendukung kualitas desain dari produk yang dijual. Disamping itu 

distribusi dan promosi tetap harus dilakukan untuk mengenalkan produk-

produknya agar dapat diterima oleh konsumen dengan baik. 

2. Peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar menambahkan 

variabel lainnya yang berhubungan dengan volume penjualan. Sehingga 

dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang 

mempengaruhi volume penjualan selain serempak promosi, dsitribusi, dan 

kualitas desain. 
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