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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu  

Studi empiris yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu mengenai 

strategi promosi untuk meningkatkan volume penjualan batik dapat dilihat pada 

tabel 2.1 dibawah ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Metode Penelitian Hasil 
1 Pentingnya Strategi 

Promosi Dan 
Pengaruh Pada 
Volume Penjualan 
Pada CV. Meco 
Surabaya 

Kuantitatif 
 

Bahwa perusahaan dalam 
memproduksi suatu produknya 
akan selalu berorentasi pada 
target penjualan, dimana target 
penjualan selalu tergantung 
pada aktifitas marketingnya, 
khususnya aktifitas perusahaan 
dalam mempengaruhi 
permintaan pasar terhadap 
produknya 

2 Analisis 
Implementasi 
Strategi promosi 
pada PT. Layang 
Mega Scurites 
Galeri Efek Malang 

 

Kualitatif Bahwa strategi promosi yang 
diterapkan yaitu advertising, 
personal selling, promosi 
penjualan dan public relation. 
Untuk advertising perusahaan 
mengarah promosi melalui 
brosur-brosur untuk menghemat 
biaya, sedangkan personal 
selling lebih akan meningkatkan 
lagi melalui kunjungan langsung 
ke instansi-instansi yang 
berorentasi pada bisnis, untuk 
sales promotion perusahaan 
memberikan diskon dan public 
relation diterapkan untuk 
memperoleh kepercayaan dari 
para nasabah  
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3 Pelaksanaan 
Promosi Dan 
Kebijaksanaan 
Harga Untuk 
Meningkatkan 
Volume Penjualan 
pada perusahaan 

 

Kualitatif Bahwa pelaksanaan promosi 
dan kebijakan harga merupakan 
suatu kegiatan untuk 
meningkatkan volume penjualan 
sehingga perusahaan dapat 
mencapai tujuan yang ingin 
dicapai, yaitu meningkatkan 
jumlah volume penjualan pada 
perusahaan dengan efektif dan 
efisien 

 

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian yang berjudul Pentingnya 

Strategi Promosi Dan Pengaruh Pada Volume Penjualan Pada CV. Meco 

Surabaya. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif. Peneliti menyimpulkan bahwa perusahaan dalam 

memproduksi suatu produknya akan selalu berorentasi pada target penjualan, 

dimana target penjualan selalu tergantung pada aktifitas marketingnya, 

khususnya aktifitas perusahaan dalam mempengaruhi permintaan pasar 

terhadap produknya. Selanjutnya peneliti menyarankan bahwa variabel 

advertising, personal selling adalah variabel promosi yang paling efektif untuk 

meningkatkan volume penjualan sehingga dapat mencapai suatu keuntungan.  

Pada hasil penelitian, yang berjudul Analisis Implementasi Strategi 

promosi pada PT. Layang Mega Scurites Galeri Efek Malang, jenis penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menyimpulkan bahwa promosi 

mempunyai peran yang sangat vital dalam merealisasikan strategi pemasaran. 

Strategi promosi yang diterapkan yaitu advertising, personal selling, promosi 

penjualan dan public relation. Untuk advertising perusahaan mengarah 

promosi melalui brosur-brosur untuk menghemat biaya, sedangkan personal 
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selling perusahaan lebih akan meningkatkan lagi melalui kunjungan langsung 

ke instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang berorentasi pada bisnis, untuk 

sales promotion perusahaan memberikan diskon atau keringanan pembebanan 

free dan public relation diterapkan untuk memperoleh kepercayaan dan nama 

baik dari para nasabah dan masyarakat melalui penerimaan kunjungan dengan 

memberikan informasi pasar modal dan profil perusahaan. 

Penelitian tentang Pelaksanaan Promosi Dan Kebijaksanaan Harga Untuk 

Meningkatkan Volume Penjualan pada perusahaan. Penelitian tersebut 

menggunakan metodelogi analisis data kualitatif yang merupakan penjelasan 

atau penjabaran dari definisi operasional variabel, agar memperoleh gambaran 

yang jelas dari keadaan atau kejadian yang diteliti. Adapun alat analisis yang 

digunakan oleh peneliti yaitu analisis diskriptif. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa pelaksanaan promosi dan kebijakan harga merupakan suatu 

kegiatan untuk meningkatkan volume penjualan sehingga perusahaan dapat 

mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan jumlah volume 

penjualan pada perusahaan dengan efektif dan efisien. 

Dari hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa promosi mempunyai 

peranan yang cukup besar dalam pemasaran terutama untuk pengenalan produk 

atau jasa kepada para konsumen, serta membujuk dan mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan transaksi pembelian. Untuk strategi promosi 

diterapkan untuk mengkombinasikan variabel-variabel yang ada dalam bauran 

promosi untuk saling menopang kebijakan yang lain serta untuk memperluas 

pengenalan pasar dalam meningkatkan volume penjualan. 
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2.2 Tinjauan Teori 

Dalam analisa ini pembahasannya dititik beratkan pada teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan, hal ini 

penting dimaksudkan bahwa teori ini dikemukakan sebagai acuan dalam 

menentukan masalah yang erat hubungannya dengan masalah yang peneliti 

ajukan mengenai strategi promosi untuk meningkatkan volume penjualan. 

2.2.1 Strategi Promosi 

2.2.1.1 Pengertian Strategi Promosi 

Promosi merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai 

oleh pemasar. Sebagai salah satu elemen bauran promosi, promosi penjualan 

merupakan unsur penting dalam kegiatan promosi produk. Menurut 

American Marketing Association: “Sales promotion is media and non media 

marketing pressure applied for a predetermined, limited period of time in 

order to stimulate trial, increase consumer demand, or improve product 

quality”. Definisi di atas menunjukkan bahwa promosi merupakan upaya 

pemasaran yang bersifat media dan non media untuk merangsang konsumen, 

atau untuk memperbaiki kualitas produk. (Sustina, 2003)  

Dalam peranan strategisnya, promosi mencakup setiap usaha untuk 

mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya dalam rangka 

mencari pemecahan atas masalah penentuan dua pertimbangan pokok, yaitu 

(Fandy, 2007:6) : 

a. Bisnis ada yang digeluti perusahaan pada saat ini dan jenis bisnis apa yang 

dapat dimasuki di masa mendatang. 
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b. Bagaimana bisnis yang telah dipilih tersebut dapat dijalankan dengan 

sukses dalam lingkungan yang kompetitif atas dasar perspektif produk, 

harga promosi dan distribusi (bauran pemasaran) untuk melayani pasar 

sasaran. 

Menurut Rambat Lupiyoadi (2006:25), promosi merupakan salah satu 

variable dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja 

berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, 

melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan 

pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 

Sedangkan strategi promosi terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang mendasari 

manajemen untuk mencapai tujuan bisnis dan pemasarannya dalam sebuah 

pasar sasaran, strategi promosi mengandung keputusan dasar tentang 

pemasaran, bauran pemasaran, bauran pemasaran dan alokasi pemasaran. 

(Kotler, 2008; 92) 

Dari pengertian di atas struktur manajemen promosi strategis 

menggambarkan masukan yang digunakan perusahaan untuk 

mengidentifikasi dan memilih strategi. Masukan tersebut diperoleh melalui 

analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kekuatan-kekuatan 

lingkungan makro yang utama meliputi :demografi, teknologi, politik, hukum 

dan sosial budaya yang mempengaruhi bisnis. Disamping itu perlu selalu 

memonitor pelaku-pelaku lingkungan mikro yang utama yaitu: pelanggan 

pesaing, saluran distribusi, pemasok, pendatang baru dan produk pengganti 
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yang akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba 

dipasar sasaran. 

2.2.1.2 Sarana Promosi 

Menurut Kotler dan Amstrong, (2008:117) sarana promosi dapat 

dilakukan dengan beberapa hal, di antaranya adalah: 

1) Periklanan (Advertising) 

Periklanan merupakan promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan 

atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam spanduk, brosur, 

billboard, koran, majalah, TV atau radio. Dengan membaca atau melihat 

Advertising itu diharapkan para konsumen atau calon konsumen akan 

terpengaruh lalu tertarik untuk membeli produk yang diiklankan tersebut, 

oleh karena itu iklan ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga menarik 

perhatian para pembacanya. 

2) Promosi penjualan (Sales Promotion) 

Promosi Penjualan merupakan promosi yang digunakan untuk 

meningkatkan penjualan melalui potongan harga atau hadiah pada waktu 

tertentu terhadap barang-barang tertentu pula. 

3) Publisitas (Publicity) 

Publisitas merupakan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan citra 

batik di depan para calon pembeli batikmelalui kegiatan sponsorship 

terhadap suatu kegiatan sosial. 
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4) Penjualan pribadi (Personal Selling) 

Penjualan Pribadi merupakan promosi yang dilakukan melalui pribadi-

pribadi karyawan home industri dalam melayani serta ikut mempengaruhi 

pelanggan. 

2.2.1.3 Tujuan Promosi 

Menurut Kotler (2009) tujuan utama promosi adalah untuk membujuk, 

mempengaruhi, dan mengundang orang untuk menggunakan atau 

meningkatkan penggunaan suatu produk yang telah dibuat kepada 

masyarakat luas, dengan harapan mereka dapat mengetahui dan memahami, 

sehingga dapat memanfaatkan produk yang akan dikenalkan.  

1) Menginformasikan (Informing), dapat berupa: 

a) Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru. 

b) Menjelaskan cara kerja suatu produk. 

c) Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk. 

d) Menyampaikan perubahan harga kepada pasar. 

e) Menginformasikan jasa-jasa yang di sediakan oleh perusahaan 

f) Meluruskan kesan yang keliru. 

g) Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli. 

h) Membangun citra perusahaan 

2) Membujuk pelanggan sasaran (Persuading), untuk: 

a) Membentuk pilihan merk. 

b) Mengalihkan pilihan ke merk tertentu. 

c) Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. 
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d) Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga. 

e) Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga (Salesmen). 

3) Mengingatkan (Reminding), terdiri atas: 

a) Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan 

dalam waktu dekat. 

b) Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual perusahaan. 

c) Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan 

produk tersebut. 

d) Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan 

tersebut.  

2.2.1.4 Unsur-unsur strategi promosi 

Sebaik apapun mutu sebuah produk, semenarik apapun bentuk rupanya 

atau sebesar apapun manfaatnya, jika tidak ada orang yang mengetahui 

tentang keberadaannya, maka mustahil produk tersebut dibeli. Produk yang 

sudah bagus dengan harga yang sudah bagus itu tidak dapat dikenal oleh 

konsumen maka produk tersebut tidak akan berhasil di pasar. Sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan secara efektif agar informasi mengenai hadirnya 

sebuah produk, dapat sampai kepada masyarakat atau konsumen. Upaya untuk 

mengenalkan produk itu kepada konsumen merupakan awal dari kegiatan 

promosi. (Swasta, 2003) 

Menurut Tjiptono (2007), promosi pada hakekatnya adalah suatu 

komunikasi pemasaran, artinya aktifitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan 
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pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, 

membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan. 

Sumber-sumber yang mendasari tekanan pemasaran ini memperlihatkan 

kekuatan dan kelemahan perusahaan yang penting dan menghidupkan 

posisinya dalam industri, menegaskan bidang-bidang dimana perusahaan 

strategi dapat menghasilkan manfaat terbesar, serta menyoroti bidang-bidang 

dimana kecenderungan industri menjanjikan adanya peluang dan ancaman 

yang besar. Untuk dapat menentukan strategi dalam melakukan suatu promosi, 

terlebih dahulu mempertimbangkan empat faktor utama yang dapat dicapai 

perusahaan itu meliputi faktor intern dan faktor ekstern. 

a. Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal dilakukan evaluasi secara periodic kekuatan 

dan kelemahan untuk variabel-variabel yang ada dalam bidang pemasaran 

yang meliputi ; produk; harga; promosi dan distribusi. 

1) Produk 

Kebijakan produk meliputi perencanaan dan pengembangan produk. 

Kegiatan ini penting terutama dalam lingkungan yang berubah-ubah oleh 

karenanya perusahaan dituntut untuk menghasilkan dan menawarkan 

produk yang bernilai dan sesuai dengan selera konsumen. Produk 

berdasarkan tujuan pemakaiannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

barang konsumsi dan barang industri. Produk yang dihasilkan oleh setiap 

perusahaan memiliki ciri-ciri khusus yang disesuaikan dengan kondisi 
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masing-masing perusahaan. Sedangkan selera konsumen setiap saat 

dapat berubah, sehingga bauran produk (product mix) harus bersifat 

dinamis. 

2) Harga 

Harga suatu produk dapat dikatakan sebagai alat pemasaran yang cukup 

penting, dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya. Hal ini 

disebabkan, misalnya karena perubahan harga suatu produk akan 

mengakibatkan perubahan kebijakan saluran distribusi dan promosi. 

Meskipun tidak disangkal bahwa suatu tingkat harga harus dapat 

menutup biaya bauran pemasaran. Tinggi atau rendahnya harga suatu 

produk akan tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut : (Kotler, 

2004 :256) 

a) Permintaan 

Apabila permintaan konsumen terhadap produk tinggi biasanya 

merupakan indikator bahwa daya beli konsumen tinggi. Dengan 

kondisi demikian maka harga akan dapat ditetapkan secara maksimal. 

b) Biaya 

Penetapan harga secara minimal sebatas tingkat biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan termasuk memperhatikan juga kondisi 

perekonomiannya. 

c) Persaingan 

Faktor ini dapat menyebabkan tingkat harga berada diantara dua 

ekstrem yaitu pada tingkat eksterm terendah ( eksterm minimal) dan 
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pada tingkat harga tertinggi (eksterm maximal). Jika pada suatu 

kondisi daya beli mesyarakat tetap tinggi, tetapi perusahaan 

dihadapkan pada persaingan maka perusahaan tesebut harus 

menyesuaikan terhadap kondisi persaingan yang dihadapi. 

d) Kebijakan Pemerintah 

Faktor ini sering menjadi kendala dalam penetapan harga standar. 

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah adalah faktor tanggung jawab 

sosial perusahaan. Pemerintah mengambil kebijakan dalam 

mengendalikan harga dari perusahaan dengan alasan utama dalam 

bauran pemasaran yang menghasilkan penjualan. Oleh sebab itu 

penetapan harga perlu tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. 

3) Promosi 

Usaha untuk mendorong peningkatan volume penjualan yang tampak 

paling agresif adalah dengan cara promosi. Dasar pengembangan 

promosi adalah komunikasi. Menurut Swastha dan Irawan (2002:249) 

promosi adalah :  

a) arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

sesesorang atau organis asi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran.  

b) semua jenis kegiatan pemasaran ditujukan untuk mendorong 

permintaan.  
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Dari pengertian tersebut maka promosi merupakan usaha penciptaan 

pertukaran atau dorongan permintaan. Promosi dapat dilakukan melalui 

metode, promosi penjualan, petugas penjualan dan publisitas. 

a) Periklanan 

Periklanan merupakan bentuk komunikasi bukan pribadi yang 

dijalankan melalui media yang dibayar atas usaha. Periklanan 

mempunyai banyak kegunaan, antara lain : pembentukan citra 

organisasi yang panjang, pembentukan merk, penyebaran informasi, 

pelayanan tertentu, anjuran atas suatu maksud. Periklanan bersifat 

membujuk atau mengajak masyarakat agar mau membeli barang atau 

jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang melakukan pengiklanan 

tersebut, sehingga pengiklanan merupakan suatu proses, yaitu suatu 

proses kegiatan untuk mempersiapkan berita dan menyebarkan 

kepada pasar, sementara iklan adalah beritanya itu sendiri. Selain itu, 

iklan juga berfungsi sebagai alat persuasi, menciptakan kesan, 

memuaskan keinginan dan alat komunikasi. 

b) Promosi Penjualan 

Promosi penjualan merupakan satu bagian dari kegiatan promosi. 

Promosi penjualan mencoba untuk memasuki dan membujuk 

konsumen dengan sarana atau alat serta metode yang diawasi oleh 

perusahaan itu sendiri. Beberapa sarana yang digunakan dalam 

promosi penjualan agar kegiatan tersebut mencapai sasaran yang 

diinginkan antara lain (Kotler,2004:461)  
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(1) sampel, kupon, paket harga, premi dan trading stamps,  

(2) display point of purchase dan deminstrasi,  

(3) promosi dagang;  

(4) konvensi bisnis dan pameran dagang;  

(5) perlombaan, undian dan permainan. 

c) Petugas Penjualan 

Petugas penjualan adalah pemasaran yang mengadakan interaksi antar 

individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, 

memperbaiki, menguasai ataupun mempertahankan hubungan 

pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain (Basu 

Swastha, 2001:260). Pengertian tersebut mengandung maksud, bahwa 

untuk melaksanakan kegiatan petugas penjualan diperlukan tenaga 

manusia yang bayak dan terampil untuk memperkenalkan suatu 

produk, serta menguasai secara detail tentang identitas dan manfaat 

produk yang akan dijual. Tahap-tahap proses bertugas penjualan yang 

perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:  

(1) persiapan sebelum penjualan;  

(2) penentuan lokasi pembeli potensial;  

(3) pendekatan pendahuluan;  

(4) melakukan penjualan;  

(5) pelayanan sesudah penjualan 

 

 



19 
 

 
 

d) Publisitas 

Publisitas merupakan sebagian kecil dari hubungan masyarakat, 

karena publisitas adalah merupakan informasi tentang seseorang, 

barang atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui 

media, dengan tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawasan dari 

sponsor. Bagi perusahaan atau industri yang penting adalah memilih 

metode dan media yang sesuai untuk memberikan informasi kepada 

konsumen, sehingga peningkatan penjualan lebih besar dibandingkan 

dengan biaya yang harus dikeluarkan. Ada beberapa strategi untuk 

promosi, yaitu berikut ini. 

(1) Push strategy yaitu promosi dengan menitikberatkan pada usaha 

petugas penjualan penjualan terhadap semua tingkatan saluran 

distribusi agar dapat menjual lebih banyak. 

(2) Pull strategy yaitu promosi yang memfokuskan pada kegiatan 

iklan yang ditujukan pada konsumen secara intensif dan ekstensif 

agar konsumen termotivasi untu k membeli lebih banyak 

(3) Pull dan push strategy menerapkan kedua cara strategi tersebut 

secara bersama-sama. 

4) Saluran Distribusi 

Pendistribusian produk ke pasar merupakan sebagian dari proses 

pengembangan pemasaran, untuk mencapai pasar sasaran bagi 

perusahaan dan tujuan khususnya yang menyangkut perencanaan 

pemasaran strategis. Jauh sebelum produk selesai, manajemen harus 
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menentukan metode apa yang akan didayagunakan untuk mengantarkan 

produk ke pasar. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh 

produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen atau 

pemakai industri (Basu Swastha, 2001:4)  

Tugas untuk menyalurkan produk ini menyangkut pembentukan strategi 

saluran distribusi dan distribusi fisik produk. Strategi distribusi adalah 

masalah penentuan cara dalam rangka perusahaan menyampaikan 

produknya ke pasar/konsumen. Sedangkan distribusi fisik adalah produk 

apa dan bagaimana yang akan diangkut kepasar/konsumen. Ada 

beberapa saluran distribusi yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan, baik secara langsung maupun 

melalui perantara. Macam-macam saluran distribusi yang paling banyak 

digunakan untuk produk hasil produksi bagi konsumen adalah sebagai 

berikut : (Kotler, 2004: 303). 

a) langsung dari produsen kepada konsumen ; 

b) dari produsen kepada konsumen melalui pengecer ; 

c) melalui saluran produsen ke pedagang besar, kemudian kepada 

pengecer dan akhirnya ke konsumen; 

d) produsen kepada agen, kemudian kepada pengecer dan akhirnya 

kepada konsumen ; 

e) produsen kepada agen, pedagang besar kemudian kepada pengecer 

dan akhirnya kepada konsumen. 
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Keputusan distribusi merupakan sasaran bagi usaha pemasaran lainnya. 

Keputusan distribusi mempunyai empat komponen pokok yaitu berikut 

ini. 

a) Strategi distribusi yaitu usaha untuk menentukan arah sebagai dasar 

perusahaan untuk menyalurkan produknya ke pasar, sehingga 

perusahaan perlu memilih perantara yang akan digunakan dalam 

menjual produknya; 

b) Penentuan lokasi, perusahaan memfokuskan pada penentuan jumlah 

dan lokasi tempat penjualan yang diinginkan. Jadi, perusahaan perlu 

mempertimbangkan banyaknya tempat penjualan perlu 

mempertimbangkan banyaknya tempat penjualan maksimal dan lokasi 

yang paling baik yang harus disediakan; 

c) Logistik distribusi yaitu pertimbangan keputusan terbaik bagi 

penyediaan dan penawaran produk kepada penjual perantara atau 

pembeli akhir; 

d) Manajemen distribusi merupakan usaha perusahaan dalam 

mengembangkan, pengelolaan dan pengendalian terhadap bauran 

pemasaran. 

Kebijakan distribusi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (Kotler, 2004; 

309) 

a) distribusi insentif, merupakan kebijakan perusahaan dalam 

menempatkan produknya di setiap saluran yang tersedia. Kebijakan 



22 
 

 
 

ini diarahkan untuk menjangkau tingkat keseringan pembelian yang 

tinggi serta meminimumkan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen; 

b) distribusi selektif, merupakan kebijakan perusahaan dalam 

menempatkan produknya terbatas pada sejumlah saluran distribusi. 

Kebijakan ini ditujukan untuk memasarkan produk konsumen 

bersedia mencarinya. Selain itu kebijakan ini memberikan kemudahan 

perusahaan untuk mengadakan pengawasan; 

c) distribusi eksklusif, merupakan kebijakan perusahaan untuk 

menempatkan produknya lebih terbatas pada penyalur yang eksklusif. 

Kebijakan ini dapat diambil untuk usaha patungan antara seller 

dengan reseller serta lebih bermanfaat bagi perusahaan yang berskala 

besar. 

b. Lingkungan Eksternal 

Untuk membuat atau menentukan tujuan, sasaran dan strategi-strategi 

yang akan diambil, diperlukan suatu analisis mendalam serta menyeluruh 

mengenai lingkungan dimana perusahaan berada. Lingkungan eksternal 

adalah suatu kekuatan yang berada di luar perusahaan dimana perusahaan 

tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya (uncontrolable) 

sehingga perusahaan-perusahaan yang terjadi pada lingkungan ini akan 

mempengaruhi kinerja semua perusahaan dalam industri tersebut 

lingkungan eksternal terdiri dari tiga macam lingkungan (Wahyudi, 2004: 

48) : 
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a) Lingkungan umum (general environment): 

1) naik turunnya perekonomian yang disebabkan oleh siklus bisnis, 

inflasi atau deflasi, kebijakan moneter, kebijkan fiskal, neraca 

pembayaran; 

2) perubahan iklim sosial dan politik ; 

3) perkembangan teknologi ; 

4) kebijakan pemerintah atau Peraturan Pemerintah. 

b) Lingkungan Industri (industri environment) 

1) pelanggan (customer), yaitu identifikasi pembeli atau daya beli 

masyarakat, demografi, geografi, biaya bahan baku; 

2) persaingan (competition), yaitu adanya persaingan antar perusahaan, 

atau pendatang baru serta adanya produk pengganti. 

3) pemasok (supplier). 

c) Lingkungan operasional 

1) Keuangan 

2) Pemasaran (luas pasar maupun pertumbuhan pasar) 

3) Sumber Daya Manusia /Tenaga Kerja 

4) Pesaing 

2.2.2 Volume Penjualan 

Pengertian penjualan menurut Sunarto (2005:9) adalah: “usaha yang 

dilakukan oleh manusia untuk menyampaikan barang kebutuhan yang 

dihasilkannya kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang 

menurut harga yang telah disepakati”. Menurut Phlip Kotler yang dialih 



24 
 

 
 

bahasakan oleh Benyamin Molan (2005:21) penjualan adalah: “menjual lebih 

banyak barang kepada lebih banyak orang untuk membeli suatu barang yang 

ditawarkan perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh laba”. Sedangkan 

pengertian penjualan menurut Lim Tanujaya (2004:9) adalah: “suatu konsep 

yang berupaya menyakinkan konsumen untuk membeli suatu produk “. 

Berdasarkan kedua pengertian penjualan di atas dapat diartikan bahwa 

penjualan adalah usaha kegiatan menyampaikan barang kebutuhan yang 

dihasilkan produsen kekonsumen dengan harga yang telah disepakati yang 

bertujuan mengarahkan pembeli untuk membeli produk. 

Sedangkan pengertian volume penjualan menurut Wiens Anorga (2006 

:213) menyatakan bahwa: “Volume Penjualan jumlah yang dipandang dari 

hubungan biaya dalam perusahaan dapat memperkirakan target unit penjualan 

untuk memperoleh laba yang ditentukan”. Sedangkan pengertian penjualan 

menurut Basu Swastha (2008;197) yaitu: “suatu studi mendalam dalam 

penjualan bersih dari laporan rugi laba perusahaan (laporan operasional”. 

pengertian penjualan menurut Winardi (2009;500) adalah “jumlah benda–

benda yang terjual selama jangka waktu tertentu”. 

Dari beberapa pengertian volume penjualan di atas dapat diartikan 

bahwa volume penjualan adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari 

barang yang terjual yang didapat dari penjualan bersih yang didapat dari 

laporan rugi laba perusahaan.  

Pada umumnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

penjualan, menurut Sutanto (2005:21) yaitu sebagai berikut: 
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1. Produsen 

Pihak produsen mempengaruhi penjualan dalam menghasilkan barang dan 

menentukan harga seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan harga. 

2. Pihak konsumen dapat mempengeruhi penjualan yaitu karena: 

-  Daya Beli 

Daya beli mempengaruhi penjualan yaitu karena apabila daya beli 

konsumen meningkat maka penjualan juga akan meningkat. Akan tetapi 

kenaikan daya beli akan menyebabkan perusahaan akan menaikan harga 

barang-barang produksinya karena tenaga kerja perusahaan meminta 

kenaikan upah. Sedangkan apabila daya beli konsumen menurun, maka 

penjualan akan mengalami kenaikan. 

-  Selera Konsumen 

Perubahan selera konsumen dapat mempengaruhi penjualan karena 

apabila selera konsumen berubah kemungkinan konsumen tersebut akan 

pindah kepada produk lain akibatnya penjualan menurun. 

3. Fakfor-faktor diluar Produsen dan Konsumen 

Faktor diluar produsen dan konsumen yang mempengaruhi penjualan: 

- Adanya peraturan pemerintah yang menyangkut perdagangan, perpajakan, 

kebijakan moneter dan sebagainya 

- Peranan pedagang besar, misalnya menimbun barang dalam waktu 

tertentu sehingga mempengaruhi penjualan 

-  Kondisi politik yang tidak stabil, misalnya peperangan, bencana alam, 

dan huru-hara. 
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2.3 Kerangka pikir 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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