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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat berpotensi untuk 

memproduksi aneka ragam produk, baik produk segar maupun olahan dengan 

kekayaan sumber daya yang dimiliki. Kondisi alam di Indonesia yang memiliki 

beragam jenis flora dalam jumlah yang banyak dan iklim yang kondusif (tropis) 

membuat Indonesia sangat cocok menjadi tempat perkembangan pertenakan lebah  

selain itu Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang banyak dan bermanfaat 

yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga budidaya 

lebah madu adalah salah satu kegiatan atau usaha yang sangat banyak manfaatnya. 

Madu memiliki pangsa pasar yang luas dan prospek yang baik, sehingga banyak 

peternak lebah berkompetisi dalam persaingan dibidang usaha ternak lebah. Produk 

hasil lebah (Madu) sangat menjanjikan jika digunakan sebagai peluang usaha. 

Setiap perusahaan didirikan untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu tujuan 

utama didirikannya suatu perusahaan adalah mencapai laba yang sebesar-besarnya, 

dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan volume 

penjualan sehingga ketika volume penjualan meningkat maka keuntungan 

perusahaan tersebut akan meningkat. Upaya dalam meningkatkan volume 

penjualan salah satunya adalah dilakukannya strategi promosi yang tepat dan 

distribusi yang luas. faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil penjualan 

adalah faktor produk, harga, promosi, penjualan dan distribusi. Dalam pengertian 

diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masalah yang timbul adalah tentang 

pengefisien biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan jumlah volume penjualan. 
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Volume penjualan merupakan hasil penjualan yang dihasilkan oleh sebuah 

perusahaan dalam rangka proses pemasaran atau merupakan suatu bagian dari hasil 

pemasaran secara keseluruhan, dalam pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

volume penjualan adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh sebuah perusahaan 

yang mana tingkat volume penjualannya bisa tetap bisa naik turun, dimana naik 

turunya volume penjualan bisa dipengaruhi oleh biaya promosi, biaya distribusi.  

Biaya promosi adalah biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk 

pemasaran produk. Biaya promosi ini dikeluarkan dengan tujuan untuk 

meningkatkan volume penjualan perusahaan. PT Kembang Joyo Sriwijaya adalah 

perusahaan yang bergerak dibidang usaha ternak lebah  yang ada di Karangploso 

Malang, perusahaan ini beternak lebah yang hasil madunya kemuadian dijual, 

dalam sebuah perusahaan pasti menginginkan peningkatan jumlah volume 

penjualan setiap tahunnya yang nantinya berdampak pada peningkatan pendapatan 

sehingga perlu diketahui faktor apa yang paling tepat untuk meningkatkan volume 

penjualan perusahaan maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang. “ Pengaruh 

Biaya Biaya Distribusi dan Promosi Terhadap Volume Penjualan Madu di 

Perusahaan PT Kembang Joyo Sriwijaya, Karangploso, Malang.” 

1.2 Perumusan masalah 

Bedasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan 

1. Apakah biaya distribusi dan promosi berpengaruh terhadap volume penjualan 

madu di perusahaan PT Kembang Joyo Sriwijaya? 

2. Variabel manakah dari biaya distribusi dan Promosi berpengaruh terhadap 

volume penjualan madu di perusahaan PT Kembang Joyo Sriwijaya? 
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1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan permasalahan diatas 

adalah 

1. Untuk meganalisis apakah biaya bistribusi dan promosi berpengaruh 

terhadap volume penjualan madu di perusahaan PT Kembang Joyo 

Sriwijaya 

2. Untuk menanalisis variabel manakah dari biaya distribusi dan promosi yang 

berpengaruh terhadap volume penjualan madu di perusahaan PT Kembang 

Joyo Sriwijaya 

1.3.2 Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah 

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan 

dalam menentukan kebijakan terhadap faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi peningkatan volume penjualan perusahaan 

2. Dapat memberikan masukan referensi materi bagi peneliti lain dibidang yang 

sama dimasa yang akan datang. 

1.3.3  Batasan Istilah 

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Volume penjualan merupakan banyaknya penjualan produk  yang telah di 

capai oleh PT. Kembang Joyo Sriwijaya  
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2. Biaya distribusi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT. Kembang Joyo 

Sriwijaya untuk memasarkan produknya yang meliputi biaya ekspedisi, 

bensin, dan driver. 

3. Biaya promosi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT. Kembang Joyo 

Sriwijaya yang meliputi biaya cetak brosur, pegawai SPG, media sosial,  

endosrs, tester, sponsor yang dimana hal ini dilakukan untuk peningkatan 

jumlah volume penjualan. 

4. Penelitian hanya dilakukan di PT. Kembang Joyo Sriwiya, Karangploso, 

Malang. 

5. Volume penjualan madu dalam satuan juta rupiah per bulan  selama tahun 

2017 sampai dengan 2018 

6. Biaya distribusi madu dalam satuan juta rupiah per bulan selama tahun 2017 

sampai dengan 2018 dalam satuan juta per bulan 

7. Biaya promosi madu dalam satuan juta rupiah per bulan selama tahun 2017 

sampai dengan 2018 dalam satuan juta per bulan 

8. Jenis madu yang digunakan yaitu semua jenis madu di PT. Kembang Joyo 

Sriwijaya. 

9. Varian kemasan yang digunakan yaitu semua jenis kemasan madu di PT. 

Kembang Joyo Sriwiya. 

1.3.4 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Biaya distribusi yang dikeluarkan meliputi, biaya ekspedisi, biaya tenaga, d 

kerja dan driver per bulan selama tahun 2017-2018 dalam satuan juta rupiah 
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2. Biaya promosi yang dikeluarkan meliputi biaya cetak brosur, media sosial,

tester,  endosrs, pameran stand dan publikasi driver per bulan selama tahun

2017-2018 dalam satuan juta rupiah

3. Regresi linier berganda adalah alat statistik yang digunakan untuk

mengukur masing-masing variabel yang dianalisis yaitu pengaruh biaya

distribusi dan promosi terhadap volume penjualan

4. Volume penjualan adalah jumlah penerimaan penjualan madu.


