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II. LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

(Monicha, 2015) berisi tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

nilai penjualan tepung tapioka pada CV.Srikandi digaya baru Lampung Selatan. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu analisis data kualitatif yang 

digunakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari pemecahan dalam 

menganalisa faktor apa saja yang mempengaruhi nilai penjualan suatu perusahaan 

dengan pendekatan bauran pemasaran dan analisis data kuantitatif. Alat yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus-rumus linier regresi 

berganda yang fungsinya untuk melihat sejauh mana besarnya pengaruh harga jual 

tepung tapioka cap srikandi terhadap peningkatan nilai penjualan tepung tapioka. 

Hasil dari penelitian ini yaitu terrdapat pengaruh antara harga jual perusahaan, 

harga jual pesaing, biaya distribusi dan biaya promosi terhadap nilai penjualan 

tepung tapioka pada CV. Srikandi. 

(Jaya, 2015) membahas tentang pengaruh biaya promosi dan harga jual 

terhadap volume penjualan dupa pada putra mas di desa bulian tahun 2010-2014. 

Penelitian ini menggunakan metode teknik statistikanalisis reresi linier berganda 

tujuannya untuk mengetahui besarnya pengaruh seecara simultan atau paarsial dari 

biaya promosi dan harga jualterdapa volume penjualan dupa pada UD. Dupa puta 

mas. Hasil dari penelitian ini yaitu ada pengaruh secara parsial antara biaya promosi 

terhadap volume penjualan, ada pengaruh secara parsial antara harga jual tehadap 

volume penjualan, ada pengaruh secara simultan antara biaya promosi dan harga 

jual terhadap volume penjualan. 
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(Sinaga, 2014). Membahas tentang pengaruh biaya promosi dan biaya 

distribusi terhadap penjualan (studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor 

makanna dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2009-2014). 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu biaya promosi berpengaruh signifikan 

terhadap penjualan pada perusahaan, biaya distribusi berpengaruh signifikan 

terhadap penjualan pada perrusahaan. 

(Halawa, 2015) membahas tentang pengaruh biaya promosi dan biaya 

distribusi terhadap volume penjualan pocari sweat. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif dan metode analisis regresi linier 

berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh parsial antara biaya 

promosi dan biaya distribusi terhadap volume penjualan. Secara parsial terdapat 

pengaruh yang signifikan antara biaya distribusi dan biaya promosi terhadap 

volume penjualan. 

(Ganda, 2017) dengan judul penelitian pengaruh biaya promosi terhadap 

peningkatan volume penjualan pada CV. Susu Ceria Kids di Kota Depok. Metode 

yang digunakan dalam peneitian ini yaitu metode analisa deskriptif, koefisien 

korelasi sederhana, koefisen determinasi dan regresi linier sederhana. Hasil dari 

penelitian ini yaitu: 1. Biaya promosi pada CV. Susu Ceria Kids di Kota Depok. 

Mengalami peningkatan dalam setiap tahunya. 2. Penjualan pada CV. Susu Ceria 

Kids di Kota Depok. Mengalami peningkatan dalam setiap tahunya. 3. Biaya 

promosi berpengaruh terhadap volume penjualan pada CV. Susu Ceria Kids di Kota 

Depok. 
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2.2 Madu  

Lebah madu yaitu merupakan sumber bahan makanan alami , dengan hasil 

utama madu. Madu yaitu bahan makanan istimewa yang mengandung gula-gula 

sederhana yang dapat segera dimanfaatkan tubuh untuk sumber energi. Madu 

mengandung garam, mineral, dan bahan- bahan lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh 

dan hanya madu bahan makanan gula yang tidak perlu diolah untuk dimanfaatkan 

oleh manusia. Lebah madu termasuk hewan serangga yang mengumpulkan dan 

megolah nektar dari tumbuhan (Sihombing, 2005). 

Madu yaitu zat manis alami yang sihasilkan oleh lebah dengan bahan baku 

nektar bunga. Perubahan nektar menjadi madu dimulai dari ketika lebah pekerja 

membawa nektar kesarangnya. Nektar yang berhasil dibawa oleh pekerja diberikan 

kepada lebah perkerja yang lain untuk dicampur dengan air liur kemudian 

dihilangkan airnya dan dikunyah-kunyah selama 20 menit dengan menambah 

amilase dan invertase, yang kemudian bahan tersebut diolah menajdi madu. Madu 

yang disimpan dalam se-sel sarang setetes demi setetes dan sebagian kadar airnya 

diuapkan lagi dengan kipasan sayap seebelum inti sel sarang ditutup. Selanjutnya 

madu disimpan dalam bilik penyimpanan, dimana penyimpanan madu tersebut 

merupakan pakan cadangan bagi anak lebah (Sarwono, 2001).  

Berdasarkan sumber nektar madu dibagi menjadi beberapa jenis yaitu: madu 

flora, madu ekstraflora. Madu flora merupakan madu yang dihasilkan dari nektar 

bunga. Madu ekstra flora yaitu madu yang dihasilkan dari nektar yang terdapat 

diluar bunga yaitu seperti daun, cabang atau ranting tanaman.  
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Menurut (Sarwono, 2001) kegiatan perlebahan menghasilkan berbagai 

produk yaitu, madu, propolis, pollen, royal jelly, malam dan apitoxin. Madu yaitu 

merupakan produk utama dari lebah madu selain beberapa produk sebagai berikut:  

a. Madu sebagai produk utama berasal dari nektar bunga yaitu merupakan 

makanan yang sangat berguna bagi kesehatan, kosmetik, dan farmasi. 

b. Royal jelly dimanfaatkan untuk stamina dan penyembuhan penyakit, dan 

sebagai bahan obat-obatan. 

c. Pollen (Tepung sari) dimanfaatkan untuk campuran bahan obat-obatan atau 

farmasi. 

d. Lilin lebah (Malam) dimanfaatkan untuk industri farmasi dan kosmetik. 

e. Propolis (Perekat lebah) Yaitu Bahan Rekat Atau Dempul Yang Bersifat 

Resin Yang Diku (Sarwono, 2001) 

 Pemasaran   

Pemasaran yaitu proses dimana sebuah perusahaan menciptakan nilai bagi 

seorang pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan sebagai 

imbalan (Saputra, 2013). Menurut (Herawati, 2014) pemasaran ialah suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, 

menensukan suatu harga, mempromosikan suatu produk dan mendistribusikan 

suatu barang dan jasa yang tujuannya untuk memuaskan kebutuhan 

pembeli.Pemasaran dimulai dengan cara memuaskan kebutuhan dan keinginan 

manusia yang kemudian bertumbuh menjadi kenginan manusia. Proses dalam 

terpenuhinya kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep sebuah 

pemasaran. Dimana mulai dari terpenuhinya suatu prooduk (product), penetapan 
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harga suatu produk (price), pengiriman suatu barang (place), dan mempromosikan 

suatu barang (promotion). Seseorang yang memiliki pekerjaan dibidang pemasaran 

disebut pemasar.(Saputra, 2013) Seorang pemasar sebaiknya mepunyai 

pengetahuan dalam mengkonsep dan mengatur suatu prinsip pemasaran sehingga 

kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia 

atau konsumen. 

Strategi pemasaran yaitu merupakan sebuah rencana bagaimana sebuah 

perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk 

mencapai suatu tujuan pemasaran dalam sebuah perusahaan. Strategi pemasaran 

yaitu: 1. Melakukan seleksi dan evaluasi pasar sasaran. Pasar sasaran yaitu 

merupakan suatu kelompok orang yang dijadikan sasaran dari semua usaha 

pemasaran sebuah perusahaan. Dalam menentukan pasar sasaran perusahaan perlu 

memmpertimbangkan pengaruh pasar sasaran terhadap tingkat penjualan sebuah 

perusahaan, yaitu mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan laba yang 

diperoleh oleh perusahaan tersebut 2. Merancang dan membuat susunan bauran 

pemasaran (Marketing Mix).  

Pemasaran memiliki tujuan yaitu: 1. Bagaimana  seorang konsumen dapat 

mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat 

menyediakan semua permintaan dari konsumen atas sebuah produk atau jasa yang 

dihasilkan oleh sebuah perusahaan. 2. Bagaimana sebuah perusahaan dapat 

menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. 

Kegiatan pemasaran ini yaitu meliputi berbagai kegiatan mulai dari penjelasan 

mengenai produk yang dimiliki, desain kemasan produk, pengiklanan produk, 
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komunikasi dengan konsumen, dan sampai dengan pengiriman produk agar sampai 

ke tangan konsumen secara cepat dan tepat. 3. Bagaimana mengenal dan memahami 

konsumen sedemikian rupa sehingga produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan  

cocok dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga dapat terjual dengan 

sendirinya. 

 Marketing mix (Bauran pemasaran).    

Pengertian “bauran pemasaran (marketing mix) yaitu serangkain dari variabel 

pemasaran yang dapat dikuasai oleh sebuah perusahaan dan digunakan untuk 

mencapai tujuan dalam pasar sasaran”.(Jaya, 2015). Pengertian marketing mix yaitu 

kombinasi dari empat variabel atau suatu yang merupakan suatu inti dari kegiatan 

pemasaran sebuah perusahaan yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi dan 

sistem distribusi. Definisi para ahi diatas dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran yaitu merupakan inti dari suatu sistem pemasaran suatu perusahaan 

yaitu: produk, harga, kegiatan promosi, dan istem distribusi yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pasar sasaran.  

1. Produk (Product)   

Produk yaitu merupakan suatu keseluruhan dari konsep objek atau proses 

yang memberikan sejumlah nilai yang bermanfaat kepada konsumen. Produk yang 

dapat berupa dari makanan, minuman, servis, atmosfer, dan kenyamanan yang 

dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen yang 

dapat menciptakan kesan yang tidak terlupakan oleh manusia atau konsumen yang 

mengkonsumsinya. 
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2. Lokasi atau Distribusi (Place) 

Distribusi yaitu merupakan sebuah tempat penyaluran barang dari produsen  

sampai kepada tangan konsumen, yang dimana semakin luas pendistribusian maka 

akan mempengaruhi terhadap tingkat penjualan suatu perusahaan. Pemilihan lokasi  

atau tempat yaitu sebuah nilai investasi yang paling mahal, hal ini dikarenakan 

lokasi dapat menentukan ramai atau tidaknya pengunjung yang datang. Lokasi 

usaha yang berada ditempat yang strategis dapat cukup menarik pengunjung untuk 

sekedar mampir atau mencoba hidangan dan konsep yang telah ditawarkan oleh 

pejual atau produsen. 

3. Promosi (Promotion) 

Promosi yaitu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan untuk menciptakan permintaan dan pertukaran barang dengan 

konsumen, yang dimana setelah adanya pomosi, para konsumen tergerak hatinya 

untuk mencoba produk yang dihasilkan suatu perusahaan. 

Langkah kecil yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yaitu dengan berbagai 

cara atau stategi untuk meraih target pemasaran yang belum tercapai. Tujuan 

promosi yaitu meningkatkan konsumen untuk membeli produk kita, menarik 

pembeli pertama atau memberi kesan pertama dalam membeli produk kita, 

mencapai presentase yang lebih tinggi untuk konsumen yang berulang atau 

menjadikan kosumen menjadi pelanggan tetap, menciptakan loyalitas terhadap 

merek produk, meningkatkan penjualan pada produk tertentu atau waktu-waktu 

khusus dan memperkenalkan jenis produk baru. Cara promosi yang dapat dilakukan 

anatara lain yaitu dengan cara mengikuti sebuah  even-even tertentu, mengadakan 
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diskon khusus pada waktu tertentu, memberi member card pada konsumen 

pelanggan dan dapat juga dilakukan melalui promosi seperti reklame, koran, 

majalah, dan media massa  seperti fb, ig, twiteer dan lain  sebagainya. 

4. Harga (price) 

Harga yaitu satuan moneter atau ukuran lainnya termasuk barang dan jasa 

lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau pengguna suatu 

barang dan jasa (Rachmawati, 2011). Harga jual juga merupakan jumlah nominal 

tertentu yang akan dibayarkan oleh seorang konsumen terhadap barang dan jasa 

yang diterima atau yang dibeli. Harga jual produk dan jasa akan mempengaruhi 

besarnya volume penjualan terhadap produk dan jasa yang bersangkutan. Penetapan 

harga sebuah produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan merupakan salah satu 

usaha seorang produsen atau sebuah perusahaan untuk menarik seorang konsumen 

agar tertarik membeli produk yang ditawarkan atau dihasilkan dalam jumlah yang 

lebih banyak agar tujuan atau target perusahaan yang telah ditetapkan tercapai. 

Keputusan tentang penetapan harga jual memiliki implikasi yang cukup luas dalam 

sebuah perusahaan maupun konsumen. Harga yang terlalu tinggi juga dapat 

menimbulkan kemungkinan menurunnya daya saing. Sebaliknya jika harga suatu 

produk rendah maka dapat menyebabkan kerugian oleh perusahaan, khususnya bila 

biaya meningkat. Hal ini terutama akan menjadi masalah bagi ssbuah perusahaan 

yang baru berdiri. Tuajuan akan sangat berpengaruh pada tingkat harga jual yang 

akan ditetapkan oleh suatu perusahaan. 
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 Penjualan  

A. Pengertian Penjualan 

Penjualan yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam 

menciptakan atau mendapatkan keuntungan. Penjualan yaitu merupakan ilmu dan 

seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh seorang penjual untuk mengajak 

orang atau konsumen lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang telah 

ditawarkan (Ramadhan, 2016). Pendapat ilmuan lain penjualan yaitu suatu interaksi 

antara individu saling bertemu muka yang ditunjukan untuk menciptakan, 

memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga 

menguntungkan bagi pihak lain. Penjualan yaitu meliputi banyaknya aktivitas 

pemasaran pemasaran seperti pmasangan iklan, promosi penjualan, publikasi, 

penjualan perorangan maupun distributor, manajer tenaga penjualan dan hubungan 

konsumen. Aktivitas-aktivitas ini sangat penting ketika sebuah perusahaan 

menjalankan suatu strategi penetrasi pasar. Konsep penjualan beranggapan bahwa 

konsumen dan bisnis jika dibiarkan tidak akan membeli cukup banyak produk dari 

sebuah perusahaan karenanya perusahaan tersebut harus melalukan upaya 

penjualan dan promosi yang tepat, efektif, dan efisien. 

B. Tujuan penjualan  

Umumnya, sebuah perusahaan didirikan mempunyai tujuan yaitu untuk 

memperoleh keuntungan atau laba tertentu, mempertahankan dan meningkatkan 

untuk dalam jangka panjang. Tujuan dalam penjualan yaitu sebagai berikut: 
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1. Mencapai volume penjualan tertentu  

Ketika sebuah perusahaan telah memproduksi suatu barang maka penjualan 

akan dilaksanakan agar peusahaan tersebut mampu memenuhi target penjualan 

yang telah ditetapkan atau ditargetkan sebelumnya. 

2. Mendapatkan keuntungan tertentu 

Tujuan lain dari penjualan yaitu agar seebuah perusahaan bisa mendapatkan 

keuntungan tertentu atau laba yang diinginkan dari penjualan produk yang telah 

laku dipasar dan sampai ditangan konsumen 

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan 

Tujuan lain dari penjualan yaitu menunjang pertumbuhan dan perkembangan 

sebuah perusahaan, dengan adanya penjualan produk maka perusahaan bisa tumbuh 

dan berkembang sesuai visi dan misi perusahaan yang telah di tetapkan. 

C. Fungsi penjualan  

Penjualan selain mempunyai tujuan juga mmpunyai fungsi yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis pasar  

Menganalisis pasar yaiitu mengadakan peramalan terhadap penjualan pada 

masa yang akan datang, meengetahui, mengawasi para pesaing, memperhatikan 

lingkungan sosial dan perekonomian. 

2. Menentukan calon konsumen 

Fungsi dari menentukan calon konsumen antara lain mencari pembeli yang 

potensial, menciptakan pesanan baru dari langganan yang ada dan dapat 

mengetahui keinginan pasar atau konsumen 
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3. Mengadakan pelayanan 

Tujuan dari pengadaan pelayanan ini yaitu memberikan pelayanan yang baik 

kepada konsumen yang dapat diwujudkan dalam bentuk konsultasi yang 

menyangkut keinginan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen. 

D. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penjualan  

Aktivitas penjualan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat 

meningkatkan aktivitas sebuah perusahaan. Adapuun faktor-faktor yang 

mempengaruhi penjualan yaitu sebagai berikut: 

1. Produk  

Salah satu tugas dari seorang manajemen penjualan yaitu mendasain produk. 

Membuat produk menjadi semenarik mungkin sehingga mereka diminta bertindak 

sebagai mata dari perusahaan dan secara konstan dapat memberikan saran 

perbaikan yang diperlukan produk. 

I. Harga  

Yaitu sejumlah nominal uang yang harus dibayarkan oleh seorang konsumen 

untuk mendapatkan suatu produk agar terpenuhinya kebutuhan dan keinginannya. 

Penetapan harga suatu produk yang dihasilkan yaitu salah satu usaha yang 

dilakukan produsen untuk menarik para konsumen agar tertarik membeli produk 

dalam jumlah yang lebih banyak. 
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II. Distribusi  

Yaitu merupakan penyaluran barang dan jasa sampai kepada tangan 

konsumen. Semakin luas penyaluran maka akan semakin berpengaruh pada tingkat 

penjualan sebuah perusahaan. 

III. Promosi 

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan 

tujuan utama yaitu menginformasikan, membujuk, mempengaruhi, dan 

mengingatkan konsumen agar tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan atau 

dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 

E. Volume Penjualan 

Volume penjualan yaitu hasil akhir yang dicapai oleh sebuah perusahaan dari 

hasil produk yang telah terjual oleh perusahaan tersebut. Menurut (Abdullah & 

Syukriadi, 2016) volume penjualan adalah total barang yang terjual oleh sebuah 

perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Semakin besar jumlah penjualan yang 

dihasilkan oleh perusahaan, semakin besar pula kemungkinan laba yang dihasilkan 

oleh perusahaan tersebut. 

1.1.4 Definisi Biaya    

Biaya adalah suatu pengorbanan yang diukur dengan menggunakan satuan 

uang yang kemudian digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Biaya yang timbul 

dari perolehan dan mengolah suatu produk atau jasa akan berpengaruh terhadap 

harga jual produk yang bersangkutan. 

 Ada dua macamarti biaya yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Arti sempit 

yaitu harga pokok (cost), sedangkan arti luas yaitu harga pokok (cost) dan beban 
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(expense). Ongkos (cost) ialah sebagian harga yang diperhitungkan dan melekat 

pada harga pokokm atau beban (Al & Andirfa, 2018) 

Menurut (Rahmanita, 2017) biaya adalah pengeluaran uang atau prestasi 

yang diterima untuk menjalankan perusahaan atau untuk proses produksi yang 

digunakan dalam rangka mendapatkan hasil terbaik. 

1.1.5 Definisi  Promosi  

Promosi adalah salah satu hal yang penting dalam pemasaran. Promosi 

merupakan suatu komunikasi informasi dari penjual kepada pembeli yang bertujuan 

untuk mengubah sikap dan tingkah laku seorang  pembeli. Produk yang baik dengan 

harga jualnya secara tepat, belum dapat menjamin keberhasilan suatu pemasaran 

terhadap produk tersebut. Hal tersebut disebabkan karena apabila produk dan harga 

yang baik tersebut tidak dapat dikenal oleh seorang konsumen yang kemudian 

menyebabkan produk tidak akan berhasil terjual dipasaran. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan promosi 

antara lain yaitu: 1. Harus dapat membuat minat pembeli, 2. Harus dapat membuat 

kesadaran pada pembeli, 3. Harus dapat menimbulkan keinginna konsuumen untuk 

mencoba atau menggunakan barang-barang yang telah ditawarkan, 4. Harus dapat 

menimbulkan keputusan untuk membeli oleh seorang konsumen (Kurniawan, 

2013) 

A. Tujuan  Promosi  

Tujuan utama dari promosi adalah memberi informasi, mempengaruhi, 

membujuk serta mengingatkan kepada seorang konsumen tentang perusahaan dan 

bauran pemasaran suatu perusahaan. Tujuan promosi yaitu sebagai berikut: 
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1. Menumbuhkan persepsi kepada seorang konsumen terhadap suatu kebutuhan 

2. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk yag kita 

tawarkan kepada konsumen 

3. Mendorong konsumen untuk memilih produk yang telah kita tawarkan 

4. Membujuk pelanggan agar membeli produk yang kita tawarkan 

B. Definisi  Biaya  Promosi  

Biaya promosi adalah biaya yamg mendukung perusahaan dalam melakukan 

promosi guna meningkatkan pendapatan dan penjualan produk yang diproduksi 

dalam suatu perusahaan. Hal tersebut mengharuskan kepada manajemen pemasaran 

suatu peusahaan memikirkan perencanaan anggaran biaya untuk kebutuhan 

promosi sehngga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Unsur yang terkandung dalam biaya promosi yaitu: 

1. Biaya periklanan, yaitu merupakan sebuah komunikasi non individu dengan 

sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh suatu perusahaan. 

Salah satu contohnya yaitu brosur, pamflet, banner dan lain sebagainnya. 

2. Biaya promosi penjualan yaitu dana yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan 

dalam promosi dengan menggunakan alat seperti peragaan, pameran produk, 

demonstrasi dan lain sebagainnya. 

3. Biaya personal selling yaitu merupakan dan yang dikeluarkan oleh sebuah 

perusahaan untuk memperkenalkan produk melalui komunikasi langsung 

dengan seorang konsumen yang tujuannya agar konsumen tertarik langsung 

untuk membeli produk yang telah ditawarkan. 
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4. Biaya publisitas yaitu merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan dalam 

menginformasikan suatu barang yang telah disebarluaskan melalui media tanpa 

dipungut biaya, atau tanpa pengawasan sponsor. 

5. Biaya promosi yaitu merupakan biaya yang digunakan dalam kegiatan promosi 

yang gunanya dapat mendorong konsumen untuk membeli produk yang 

dihasilkan (Halawa, 2015) 

1.1.6 Definisi Distribusi  

Kata distribusi tidak asing bagi dunia bisnis dan masyarakat, karena pada 

umumnya setiap aktifitas jual-beli yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen, biasanya telah melalui distribusi. Tanpa adanya distribusi maka akan 

sulit untuk mendapatkan barang yang diinginkan di pasar karena harus membelinya 

langsung dari produsen. 

1.1.7 Biaya Distribusi  

Setiap perusahaan yang telah memproduksi suatu barang dan kemudian akan 

menyalurkan barang tersebut kepada pemakai pemakai atau kepada seorang 

konsumen, yang dimana dalam pelaksanaannya akan mengeluarkan sejumlah 

biaya, yang disebut biaya distribusi. Biaya distribusi merupakan biaya yang 

berhubungan dengan semua kegiatan, mulai dari saat barang-barang yang 

dibeli/diproduksi sampai barang-barang tiba ditempat pelanggan atau kosumen. 

Perusahaan mengeluarkan biaya-biaya distribusi memiliki tujuan yaitu agar 

konsumen yang membutuhkan produk tersebut dapat memperolehnya dalam waktu 

yang tepat, jumlah yang tepat, dan dalam tempat yang tepat. (Syukariadi, 2016) 

Biaya distribusi adalah biaya dalam memenuhi pesanan (order-filing cost), yaitu 
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semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar supaya produk sampai ke 

tangan pembeli dan biaya-biaya yang mengumpulkan uang dari pembeli.  

Jenis-jenis biaya distribusi yaitu: 

1. Biaya langsung penjualan yaitu semua biaya penjualan yang dilakukan secara 

langsung yang berhubungan dengan salesman, kantor cabang, dan supervisi 

penjualan atau disebut juga dengan order penjualan. 

2. Biaya promosi penjualan dan advertensi yaitu semua biaya yang dikeluarkan 

untuk  media periklanan, biaya yang berhubungan dengan promosi penjualan. 

3. Biaya transpotasi yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan 

barang sampai ketangan konsumen dan termasuk juga biaya untuk mengelola, 

memelihara fasilitas-fasilitas transpotasi. 

4. Biaya pergudangan dan penyimpanan barang yaitu semua biaya yang 

dikeluarkan untuk pergudangan penyimpanan, penanganan persediaaan, 

pemenuhan order pembukan dan penyiapan gudang. (Halawa, 2015) 

1.1.8 Pengaruh Biaya Promosi terhadap Penjualan  

Menurut (Sinaga, 2014) menyatakan bahwa Promosi adalah : “Suatu 

komunikasi informasi penjual dan pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap dan 

tingkah laku pembeli”. Kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh suatu 

perusahaan, pada dasarnya diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Jumlah dana 

yang tersedia merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan suatu promosi. Perusahaan yang memiliki dana lebih besar, maka 

kegiatan promosinya akan lebih efektif dibandingkan perusahaan yang hanya 

mempunyai sumber dana terbatas untuk promosi. 
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1.1.9 Pengaruh Biaya Distribusi terhadap Penjualan Distribusi  

Yaitu salah satu sistem pemasaran yang sangat penting dalam upaya 

menyampaikan produk pada target pasar atau konsumen pada saat yang tepat. 

Apabila distribusi yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang dituju atau yang 

telah direncanakan oleh perusahaan tersebut maka perusahaan akan mengalami 

keuntungan, jadi hubungan distribusi dengan penjualan saling terkait satu dengan 

yang lain. Dengan demikian hubungan saluran distribusi sangat diperlukan karena 

pendistribusian barang sangat penting dalam peningkatan hasil penjualan. Dalam 

hal tersebut maka dapat dilihat bahwa biaya distribusi berpengaruh terhadap 

penjualan. 

1.1.10 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan didirikan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang 

tujuannya untuk meningkatkan volume penjualan produk yang dihasilkan 

tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari roduk yang 

dihasilkan. Kegiatan distribusi, promosi dan meningkatkan volume penjualan 

merupakan suatu kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.  

Saluran distribusi dilakukan untuk memperlancar suatu kegiatan-kegiatan 

arus barang dan jasa dari tangan seorang produsen sampai dengan ketangan seorang 

konsumen, dimana dengan adanya saluran distribusi diharapkan agar volume 

penjualan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh sebuah 

perusahaan. Volume penjualan yang lebih besar memang mungkin cukup 

mengimbangi tingginya biaya pemasaran, saluran distribusi seperti biaya 

penanganan, biaya transportasi, dan abiaya penyimpanan. Sehingga jika semakin 
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kompleks saluran distribsi yang digunakan oleh sebuah perusahaan maka makin 

banyak biaya distribusi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. 

Promosi adalah suatu sarana atau alat perusahaan untuk memberitahukan 

kepada khalayak ramai atau konsumen mengenai barang dan jasa yag akan 

ditawarkan, dimana dengan melalui kegiatan promosi yang dijalankan oleh 

perusahaan maka semakin banyak pula biaya promosi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Dengan demikian uraian diatas dapat disimpulkan diduga bahwa suatu 

kegiatan distribusi, promosi dan peningkatan volume penjualan saling 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila hal tersebut dilakukan 

semuanya secara tepat maka akan tercapai hasil yang diharapkan oleh perusahaan. 

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran 

2.3 Hipotesis 

Penelitian ini  diajukan hipotesis diduga ada pengaruh, yaitu Pengaruh Biaya 

Promosi dan Biaya Distribusi terhadap Volume Penjualan. 

volume 
penjualan 

Biaya Distribusi

Biaya Promosi


