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Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Diversifikasi Produk dan Harga Jual terhadap Volume 

Penjualan Pada PT. Jawa Pos Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah (a) Untuk mengetahui 

pengaruh variabel diversifikasi produk dan harga jual berpengaruh terhadap volume penjualan 

pada PT. Jawa Pos Surabaya. (b) Untuk mengetahui besarnya pengaruh diversifikasi produk dan 

harga jual terhadap volume penjualan pada PT. Jawa Pos Surabaya. (c) Untuk mengetahui 

variabel mana yang paling berpengaruh terhadap volume penjualan pada PT. Jawa Pos Surabaya. 

Penelitian ini berlokasi di PT. Jawa Pos Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan explanatory 

(penjelasan). Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer berupa data diversifikasi 

produk dan harga jual. Sedangkan data sekunder berupa data gambaran umum PT. Jawa Pos dan 

volume penjualan. Metode pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. 

Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, Uji f (simultan), Koefisien 

determinasi, dan Uji t (parsial). 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Bahwa variabel diversifikasi 

produk dan harga jual berpengaruh terhadap volume penjualan pada PT. Jawa Pos Surabaya. (2) 

Besarnya pengaruh diversifikasi produk dan harga jual terhadap volume penjualan pada PT. 

Jawa Pos Surabaya adalah sebesar 0,999. (3) Sedangkan variabel yang paling berpengaruh 

terhadap volume penjualan pada PT. Jawa Pos Surabaya adalah diversifikasi produk. Dari hasil 

penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan maka penulis akan memberikan saran sebagai 

bahan pertimbangan sebagai berikut: (1) Hendaknya pihak perusahaan dapat mempertahankan 

diversifikasi produk Jawa Pos yang dilakukan karena telah menjadi faktor yang paling 

berpengaruh dalam meningkatkan volume penjualan serta telah memiliki nilai yang positif. (2) 

Sedangkan harga jual koran Jawa Pos juga mempengaruhi volume penjualan sehingga kebijakan 

harga yang ada perlu sedapat mungkin dipertahankan dan karena variabel ini juga memberikan 

pengaruh positif terhadap volume penjualan. (3) Bagi kalangan akademisi yang berminat untuk 

melanjutkan penelitian ini diharapkan untuk menyempurnakannya yaitu dengan menggunakan 

variabel lain, penambahan jumlah sampel yang diambil atau menggunakan alat analisis yang 

berbeda sehingga penelitian ini dapat lebih berkembang dan memperluas wawasan. 

 


