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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh saluran distribusi

dan harga terhadap volume penjualan pada Perusahaan Hendra Jaya Kudus.

Respinden dalam penelitian ini berjumlah 38 karyawan. Berdasarkan hasil

penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditari kesimpulan sebagai berikut

:

1. Hasil pengujian statistik saluran dsitribusi volume penjualan di

perusahaan Rokok Hendra Jaya Kudus menunjukkan nilai thitung 3.740

dengan nilai ttabel 2.030 dan ρ value sebesar 0,01 yang berada dibawah 5%

tingkat signifikansi. Ini berarti nilai thitung lebih besar dari ttabel

(3,740>2.030) maka H0 ditolak dan H1 diterima (terdapat pengaruh yang

signifikan), yang artinya saluran distribusi merupakan variabel bebas

yang benar-benar berpengaruh secara signifikan volume penjualan di

perusahaan Rokok Hendra Jaya Kudus.

2. Hasil pengujian statistik harga terhadap volume penjualan volume

penjualan di perusahaan Rokok Hendra Jaya Kudus menunjukkan nilai

thitung 4.428dengan nilai ttabel 2.030 dan ρ value sebesar 0,00 yang berada

dibawah 5% tingkat signifikansi. Ini berarti nilai thitung lebih besar dari

ttabel (4.428>2.030) maka H0 ditolak dan H2 diterima (terdapat pengaruh

yang signifikan), yang artinya harga merupakan variabel bebas yang

benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan di

perusahaan Rokok Hendra Jaya Kudus.

3. Hasil pengujian statistik saluran distribusi dan harga terhadap volume

penjualan pada Perusahaan Hendra Jaya Kudus menunjukan F hitung

sebesar 89.946 dengan F tabel sebesar 3,27 ini berarti nilai F hitung lebih

besar daripada F tabel (89.946>3.27) dengan tingkat probabilitas 0,00

(signifikansi). Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model

regresi dapat digunakan untuk memprediksi volume penjualan atau dapat
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dikatakan bahwa saluran dsitribusi dan harga, secara bersama-sama

berpengaruh terhadap volume penjualan di perusahaan Rokok Hendra

Jaya Kudus serta besaran pengaruh kedua variabel adalah  82.8%. secara

keseluruhan dapat dilihat pada koefisien determinasi yang disesuaikan

(adjusted R square) yaitu sebesar 0.828 yang menunjukkan bahwa

pengaruh variabel bebas (saluran distribusi dan harga) terhadap

volume penjualan sebesar 82.8% sisanya 17.2% yang dipengaruhi oleh

variabel-variabel lain.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, adapun saran untuk penelitian

salanjutnya meliputi:

1. Bagi Perusahaan Hendra Jaya Kudus.

Diharapkan bagi Perusahaan Hendra Jaya Kudus untuk lebih

memperbaiki serta menambah perantara yang menghubungkan produk

rokok ke konsumen sehingga konsumen bisa mendapatkan produk yang

mereka iginkan dan juga menetapkan harga yang sesuai kondisi

konsumen agar volume penjualan pada Perusahaan Hendra Jaya Kudus

lebih meningkat dibandingkan sebelumnya.

2. Bagi Penelitian selanjutnya.

Untuk penelian-penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan variabel-

variabel lainnya yang dapat mempengaruhi volume penjualan pada

Perusahaan Hendra Jaya Kudus, karena masih banyak variabel yang

berpengaruh terhadap volume penjualan pada Perusahaan Hendra Juya

Kudus.

C. Penutup.

Segala peji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq

dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan skripsi ini. Sholawat teruntuk Rasulullah SAW yang telah

memberikan pelajaran kepada kita semua bagaimana menjadi pebisnis yang
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baik dan di ridhoi Allah SWT, semoga kita semua selalu mengikuti

jejaknya. Amiin

Penulis menyadari sedalam-dalamnya bahwa skripsi ini masih jauh

dari kata sempurna meskipun penlis suah berusaha semaksimal mungkin.

Hal ini disebabkan karena keterbatan dan sangat dangkalnya pengetahuan

yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis dengan rendah hati

mengharapkan kritik dan saran yang membangun pembaca demi

kesempurnaan dalam skripsi ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas keluar dari penulis selain memohon

ampunan kepada Ilahi Robbi, atas segala kekurangan dan kesalahan penulis

dan do’a penulis sendiri dan semua pihak umumnya yang benar-benar

membutuhkannya. Amiin ya robbal alamin.


