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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon 
masyarakat terhadap kebijakan produk yang dilakukan 
oleh bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. 
Diambil secara purposif, objek penelitian pada BRI 
Cabang Bogor, dengan jumlah responden 45 orang. 
Data yang dikumpulkan terdiri atas 2 aspek, yakni 
tingkat kinerja dan tingkat kepentingan dari 10 peubah, 
yakni: (a) keamanan, (b) ATM, (c) suku bunga, (d) 
prosedur menabung, (e) pelayanan, (f) promosi, (g) 
lokasi, (h) kantor cabang, (i) akses transportasi dan (j) 
keamanan lokasi. Pengukuran data dilakukan dengan 
menggunakan Skala Likert (1 s/d 5). 
Alat analisis yang digunakan adalah Boston Consulting 
Group Model yang membagi tanggapan responden dalam 
4 kuadran. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keung-gulan BRI 
adalah pada peubah: (a) Keamanan dan (g) Lokasi 
strategis dan hal ini perlu diper-tahankan. Sedangkan 
peubah yang menjadi prioritas adalah (c) upaya 
meningkatkan tingkat suku bunga, (b) memperbanyak 
jumlah ATM, (f) meningkatkan promosi dan (i) 
meningkatkan akses transportasi. 
 
Kata Kunci: Kebijakan produk. 
 

ABSTRACT 

The purpose of the research was to understand 
consumer’s responses to product policy taken by Bank 
Rakyat Indonesia Cabang Bogor in collecting fund from 
society. Samples were determined purposively which the 
number was 45 respondents. 
Data collected comprises 2 aspects, i.e. level of 
performance and level of importance, from 10 variables 
namely: (a) security, (b) ATM, (c) interst rate, (d) saving 
procedures, (e) services, (f) promotion, (g) strategic 
location, (h) branch offices, (i) accessibility, and (j) 
location security. The measurements of the data used 
LikertScale (1-5). The data was analysed using Boston 
Consulting Group Model which divides responses into 4 
quadrants. 
The result of the research shows that the following 
variables are BRI’s strength points, namely: (a) security, 
and (g) strategic location. They need to maintain. 
Meanwhile, prioritized variables are: (c) to increase 
interest rate, (b) to increase the umber of ATM, (f) to 
enhance promotion and (i) to improve transportation 
access. 

 
Keyword: Product policy. 
 

PENDAHULUAN 

Ukuran yang sering digunakan untuk menilai sukses 
tidaknya suatu perusahaan adalah laba yang diperoleh 
perusahaan tersebut, sedangkan laba sangat dipengaruhi 
tiga faktor yang mempunyai hubungan timbal balik satu 
sama lain, yaitu biaya, volume produksi, dan harga. 
Secara sederhana, perencanaan laba merupakan taksiran 
mengenai penghasilan, biaya dan laba yang dalam 
penyusunannya didasarkan pada analisa-analisa terhadap 
penghasilan dan biaya perusahaan di masa yang lalu 
dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang 
akan terjadi dimasa yang akan datang. Laba terbentuk 
setelah mempertemukan antara penghasilan dengan 
biaya yang diperlukan untuk memperoleh penghasilan 
tersebut.  

Pimpinan perusahaan sering dihadapkan pada suatu 
masalah dalam mengambil suatu keputusan yang 
kaitannya dengan pencapaian laba perusahaan.  Sebelum 
keputusan tersebut ditetapkan, maka berbagai faktor 
yang memepengaruhi dan beberapa alternatif pilihan 
harus dirumuskan sebagai dasar pertimbangan. Untuk itu 
pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan harus 
mampu menentukan prioritas dari sejumlah pilihan 
dengan menggunakan kebijaksanaan yang relevan dan 
yang rasional serta sistematis.  

Pengaruh pimpinan yang tidak terlampau sulit, 
namun dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan 
adalah melalui pengaruh penetapan harga. Dengan 
pengaruh penetapan harga akan memberikan gambaran 
pada batas tertentu dari hasil penjualan yang dapat 
memberikan keuntungan yang optimal. Dalam 
melaksanakan kegiatannya, perusahaan akan 
mengeluarkan berbagai biaya produksi, mulai dari biaya 
bahan, biaya upah dan biaya pengepakan serta biaya 
produksi tak langsung lainnya.  Berdasarkan jumlah biaya 
produksi tersebut, maka dapat ditetapkan mengenai 
penetapan harga jualnya .  

Demikian pentingnya penetapan harga jual ini hingga 
disemua disiplin ilmu manajemen marketing, manajemen 
akuntansi, manajemen produksi, manajemen keuangan, 
anggaran perusahaan dan sebagainya mendapat 
perhatian yang cukup besar. Adapun dalam situasi 
sekarang ini perusahaan tidak hanya menghadapi masalah 
biaya dalam kelangsungan hidup perusahaan, tetapi 
perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan-
perusahaan lain dengan produk yang sejenis.  

Rumusan masalah pada penelitian ini difokuskan 
pada   : 
1. Faktor-faktor apa saja yang menjadikan dasar 

pertimbangan dalam penetapan harga pada CV Tri 
Angel ? 



PUSPITASARI DAN SOELEHAN, Meningkatkan Volume Penjualan Melalaui Strategi Penetapan Harga 
 

Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 2 Volume 9, Oktober 2007     51 

2. Bagaimana pengaruh penetapan harga terhadap 
tingkat volume penjualan produk pada CV Tri Angel? 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh CV.  
Tri Angel  dalam menetapkan harga  dan bagaimana 
cara mengatasinya ? 

 
 

METODE PENELITIAN  

A. Ruang Lingkup Penelitian  
Penelitian dilakukan secara langsung ke tempat yang 

dijadikan objek penelitian untuk dapat mengetahui 
keadaan perusahaan yang sesungguhnya 

B. Jenis dan Sumber Data  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Data Primer, yaitu:  data yang diperoleh dari 
perusahaan dengan melakukan observasi dan 
wawancara langsung. 
Data Sekunder, yaitu: data yang diperoleh dari 
literature-literatur yang berhubungan dengan masalah 
isi melalui bahan bacaan dengan cara membaca dan 
mempelajarinya. 

C. Teknik Pengumpulan Data  
Data Penelitian diperoleh melalui : 

1. Riset Lapangan (Field Reaseach) 
a. Wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang 

dan ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 
b. Observasi atas data hasil kegiatan selama tahun 

1999 sampai dengan tahun 2003. 
2. Penelitian Pustaka (Library Reseach) 

D. Teknik Pengolahan dan Penganalisaan Data  
Data Penelitian diolah dan dianalisa dengan : 

1. Penetapan Harga jual perusahaan dengan 
menggunakan metode harga Cost plus. 
Rumusnya : 
Harga Jual =  Biaya Produk + Laba 

Biaya Produk + (% Laba yang diinginkan) 
2. Perhitungan Persentase Kenaikan Harga sesudah Cost 

Plus dan volume penjualan yang dihitung pada setiap 
tahunnya. 
Rumusnya :  

  
3. Analisis Statistik yang terdiri dari : 

a. Korelasi Spearman Rank 
Adalah korelasi yang bekerja dengan data 
berjenjang dan bebas distribusi sumber data yang 
dikorelasikan adalah data ordinal variable x dan 
variable y dari sumber yang berbeda. 
Rumusnya : 

 
b.  Koefisien Penentu ( Coefisien Determination ) 

adalah kuadrat dari koefisien korelasi ( r ) ² 
Rumusnya : 

KP = r² X 100 % 
c.  Uji Hipotesa. 

Digunakan untuk menguji apakah benar antara 
variable x dan variable y memiliki hubungan yang 
kuat dan positif.  Untuk menginterpretasikan 
angka dari r. Taraf nyata yang biasanya digunakan 
adalah taraf nyata 5% maupun 1% kemudian dapat 
disimpulkan apakah menolak atau menerima Ho. 

E. Asumsi  
 Kondisi politik tidak mempengaruhi penetapan 

harga 
 Struktur organisasi tidak mempengaruhi 

penetapan harga 
 Kualitas produk sudah dikenal pangsa pasarnya. 

F. Hipotesa  
a. Hipotesa Penelitian 

Penetapan harga mempunyai hubungan yang erat 
dengan volume penjualan. 

b. Hipotesa Statistik 
Ha ≠ 0 (ada hubungan antara variable x dan 
variable y) 
Ha = 0 (tidak ada kesesuaian antara variable x dan 
variabel y) 

G. Premis 
 Penetapan harga mempngaruhi volume penjualan 
 Penetapan harga menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan 
 Penetapan harga mempengaruhi permintaan dan 

penawaran produk 
 Penetapan harga mempengaruhi kelangsungan 

hidup perusahaan  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Faktor-faktor Pertimbangan Dalam Penetapan 
Harga 

Dalam setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda 
dalam melakukan penetapan harga. Dampak dari 
penetapan harga adalah perusahaan memperoleh 
laba/keuntungan atau sebaliknya mengalami kerugian 
dan tidak dapat melakukan aktivitas bisnisnya lagi.  

Bagi CV. Triangel, faktor yang mempengaruhi 
penetapan harga adalah faktor biaya. Faktor biaya 
merupakan faktor yang sangat penting bagi penetapan 
harga. Apabila ada biaya yang tinggi akan berakibat 
penetapan harga yang tinggi, begitupun sebaliknya 
apabila biayanya rendah maka harga yang akan 
ditetapkan pun menjadi relatif rendah.  Biaya ini harus 
dirundingkan terlebih dahulu dalam suatu rapat, karena 
pimpinan perusahaan yang menetapkan harga bagi CV 
Triangel.  Penetapan harga yang digunakan oleh CV. 
Triangel adalah dengan menggunakan metode cost plus 
pricing, adalah harga untuk satu unit barang yang 
besarnya sama dengan jumlah biaya per unit 
ditambahkan dengan keuntungan yang diharapkan oleh 
peruahaan. Contoh harga jual  pada tahun 1999, sebagai 
berikut : 

 
Biaya Produksi 5.050 
Biaya Tenaga Kerja 5.200 
Biaya Administrasi 5.600 
Biaya Pemasaran 7.150 + 
Total Biaya Penuh           23.000 
Laba yang diharapkan 10 %             2.300 + 
Harga Jual           25.300 

 
Untuk tahun-tahun berikutnya tidak disajikan tetapi 

pada dasarnya cara perhitungannya sama, berikut akan 
ditampilkan tabel biaya selama tahun 1999 sampai 
dengan tahun 2003. 
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Tabel 3  Total Cost (Total Biaya Penuh) 
 

NO TAHUN TOTAL BIAYA PENUH 
1 1999 23.000 
2 2000 23.300 
3 2001 23.500 
4 2002 23.800 
5 2003 24.000 

  
Faktor yang kedua yang mempengaruhi penetapan 

harga adalah elastisitas permintaan, dimana dengan 
adanya perubahan haraga akan menyebabkan terjadinya 
perubahan volume penjualan dalam perbandingan yang 
lebih besar.  Perubahan harga yang terjadi tersebut 
sanagt berhubungan dengan permintaan konsumen. Pada 
CV Triangel permintaan konsumen dapat ditinjau setiap 
bulannya.  Apabila permintaannya cukup baik dan 
mampu memenuhi target penjualan maka perusahaan 
akan tetap dan terus memproduksi untuk bulan 
berikutnya dengan kualitas rasa yang sama, dengan 
adanya kenaikan harga, tetapi bila pertmintaan menjadi 
berkurang perusahaan akan memprtimbangkan kembali 
kualitas rasa dan harganya apakah sesuai dengan 
keinginan konsumen.  Dan apakah perusahaan akan tetap 
memproduksi dengan kualitas yang sama atau mengganti 
kualitas rasa untuk produksi pada bulan-bulan 
berikutnya. 

Dari faktor-faktor di atas secara langsung maupun 
tidak langsung akan mempengaruhi kondisi setiap 
perusahaan.  Bagi CV. Triangel kondisi tersebut sangatlah 
dibutuhkan, karena perusahaan bergerak dalam bidang 
usaha yang memproduksi minuman sari kelapa.  Dengan 
kualitas rasa yang baik  dan harga yang sesuai maka akan 
meningkatkan volume penjualan, sehingga perusahaan 
dapat memperoleh keuntungan dan perusahaan akan 
terus berjalan bahkan dapat mengembangkan usahanya. 

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut,  maka 
harga yang secara tidak langsung ditetapkan oleh 
perusahaan tetap dapat diterima oleh konsumen dan 
peusahaan akan mampu bersaing dengan perusahaan 
yang memproduksi produk yang sejenis dengan kualitas 
yang semakin baik. 

Penetapan harga produk barang maupun jasa sering 
merupakan masalah yang sulit bagi sebuah perusahaan. 
Walaupun hampir semua perusahaan menggunakan cara 
yang sama dalam menetapkan harga, tetapi kombinasi-
kombinasi dari penetapan harga yang digunakan akan 
berbeda sesuai dengan sifat produksi yang digunakan, 
kebijakan-kebijakan yang dilakukan, dan tujuan 
perusahaan tersebut. 

Adapun cara perhitungan cost pklus pricing 
menggunakan rumus sebagai berikut : 
Harga Jual  =  Biaya Total  + Laba 
Harga Jual = Biaya Total + (% Laba Yang Diinginkan x Biaya 
Produk) 
Setelah menghitung total biaya penuh  dilanjutkan 
menghitung dengan menggunakan cost plus dengan rumus 
seperti diatas, berikut disajikan analisis harga jual 
selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, dengan 
menggunakan analisis cost plus : 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel  4 
Analisis Cost Plus - Tahun 1999 – 2003 

 
NO TAHUN ANALISIS COST PLUS  
1 1999 23.000 + (10% X 23.000) 23.300 
2 2000 23.300 + (10% X 23.300) 25.630 
3 2001 23.500 + (10% X 23.500) 25.850 
4 2002 23.800 + (10% X 23.800) 26.180 
5 2003 24.000 + (10% X 24.000) 26.400 

 
Untuk mengetahui nilai penjualan sebelum dan sesudah 
cost plus berikut disajikan tabel : 
 
Tabel  5. Nilai Penjualan Sebelum dan Sesudah Cost Plus. 

 

 
TAHUN 

Nilai Penjualan Sebelum Nilai Penjualan Sesudah 

Volume 
Penjualan 

Harga 
(Rp) 

Nilai 
Penjualan 

(Rp) 

Harga 
Jual 

( Rp ) 

Nilai 
Penjualan 

( Rp ) 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

21.108 
21.591 
22.460 
39.519 
41.071 

23.000 
23.300 
23.500 
23.800 
24.000 

485.484.000 
503.070.300 
527.810.000 
940.552.200 
985.704.000 

25.300 
25.630 
25.850 
26.180 
26.400 

534.032.400 
553.377.330 
580.591.000 
1.034607.420 
1.084.274.400 

Sumber data : CV. Triangel 
 

B. Pengaruh Penetapan Harga Terhadap Volume 
Penjualan 

Sebelum penulis melakukan perhitungan statistika 
seperti koefisien spearman rank, koefisien penentu dan 
uji hipotesa, maka penulis akan melakukan terlebih 
dahulu menghitung  perubahan harga dan volume 
penjualan setiap tahunnya.  Dalam hal ini penulis 
melakukan perhitungan yang dinyatakan dalam bentuk 
presentase dan hasilnya dapat disajikan dalam bentuk 
perhitungan dan grafik. 
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Grafik Perubahan Nilai Penjualan Sebelum dan Sesudah 
Cost Plus Pricing 
 

1.  Prosentase Perubahan Harga Sesudah Cost Plus dan 
Volume penjualan 
 
Prosentase Perubahan Harga Selama Tahun 1999 sampai 
dengan 2003 
 

Tahun 1999 – 2000 

 %100
000.23

000.23300.23


  = 1,3 % 

Tahun 2000 – 2001 

 %86,0%100
300.23

300.23500.23
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Tahun 2001 – 2002 

 %28,1%100
500.23

500.23800.23


                    

Tahun 2002 – 2003 

 %84,0%100
800.23

800.23000.24


   

 
Persentase perubahan volume penjualan selama tahun 
1999 sampai  dengan 2003 : 

 
Tahun 1999 – 2000 

%29,2%100
108.21

108.21591.21


  

Tahun 2000 – 2001 

%02,4%100
591.21

591.21460.22


  

Tahun 2001 – 2002 

%95,75%100
460.22

460.22519.39


  

Tahun 2002 – 2003 

%92,3%100
519.39

519.39071.41


  

Tabel  6 
Perubahan Harga dan Volume Penjualan 

Tahun 1999 - 2003 

TAHUN HARGA (%) V0LUME 
PENJUALAN (%) 

1999 – 2000 1,30 2, 29 
2000 – 2001 0, 86 4, 02 
2001 – 2002 1, 28 75,95 
2002 - 2003 0, 84 3, 92 

 
2. Perhitungan Statistika 

Perhitungan Koefisien Korelasi Spearman Rank 
Dalam korelasi spearman rank, sumber data 

untuk kedua variabel x dan y berasal dari sumber 
yang berbeda, jenis data yang dikorelasikan adalah 
data ordinal serta data dari kedua variabel tidaki 
harus membentuk distribusi normal.  Jadi korelasi 
Spearman Rank adalah bekerja dengan data ordinal 
atau berjenjang atau ranking dan bebas distribusi, 
karena korelasi spearman rank bekerja dengan data 
ordinal, maka data tersebut harus diubah dahulu 
menjadi data ordinal dalam bentuk ranking. 

 
No X Y Xi Yi D D² 
1 39 43 6,5 2 4,5 20,25 
2 41 42 3 3 0 0 
3 34 33 13,5 12 1,5 2,25 
4 38 38 8,5 6,5 2 4 
5 36 37 11,5 8,5 3 9 
6 40 29 4,5 13,5 -9 81 
7 39 46 6,5 1 5,5 30,25 
8 42 39 2 4,5 -2,5 6,25 
9 37 29 10 13,5 -3,5 12,25 
10 38 27 8,5 15 -6,5 42,25 
11 40 38 4,5 6,5 -2 4 
12 44 39 1 -4,5 -3,5 6,25 
13 36 37 11,5  8,5     3 9 
14 33 34 15 11 4 16 
15 34 36 13,5 10 3,5  
     ∑D = 0 ∑D² = 261 

 
 

Perhitungan Spearman Rank : 
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Setelah melakukan perhitungan Rank Spearman 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan koefisien 
korelasi dilakukan sebagai berikut : 
Ho = P > 0 (ada hubungan antara Variabel x dan y) 
Ha = P = 0 (tidak ada hubungan variabel x dan y) 
Ho = P < 0 (ada hubungan negatif) 
Ho = # 0 (ada hubungan) 
X = harga 
Y = Volume Penjualan 

Untuk membuktikan kebenaran hal tersebut 
diatas, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan 
rumus dan perhitungan sebagai berikut : 
Rumus Uji Hipotesa : 

 
)1(
253,0

2r
nto



                

)53,01(
21553,0

2


to  

)28,01(
1353,0


to               

72,0
1353,0

to  

85,0
6,3.53,0

to      
85,0

908,1to     2447,2to  

Dari perhitungan di atas maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
Karena nilai to = 2,2447 dan lebih besar dari nilai t 
tabel = 1,7709, untuk derajat kebebasan n-2 = 15-2 = 
13 dengan taraf 5% sebesar = 1,7709, dengan nilai 
tersebut maka hipotesis nolnya (Ho) ditolak dan 
terima hipotesis alternatif (Ha). 

Dari hasil perhitungan analisis korelasi 
spearman rank di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa hubungan antara kedua variabel yaitu variabel 
x (harga) dan variabel y (volume penjualan ) sebesar 
0,53.   Hasil ini menunjukan bahwa ada hubungan 
yang kuat antara antara harga dan volume penjualan, 
jadi peranan dari korelasi spearman rank adalah 
untuk mengetahui besarnya antara hubungan antara 
harga dan volume penjualan apakah hubungan 
tersebut kuat atau lemah. 

Perhitungan Koefisien Penentu 
Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel x 

(harga) terhadap variabel y (volume penjualan), maka 
penulis melakukan perhitungan koefisien penentu, 
yang perhitungannya adalah sebagai berikut: 
 Kp  =  rs  X 100 % =  0,53 X 100 % =  53 % 
Setelah dilakukan perhitungan ternyata hasil dari 
koefisien penentu adalah 53% yang mempunyai arti 
bahwa besarnya kontribusi penetapan harga terhadap 
tingkat volume penjualan pada CV. Triangel. Jadi 
peranan dari koefisien penentu adalah untuk 
mengetahui besarnya kontribusi penetapan harga 
terhadap tingkat volume penjualan 
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C. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh CV. 
Triangel dalam menetapkan harga dan cara 
mengatasinya. 

HAMBATAN INTERNAL 
Yaitu hambatan yang berasal dari dalam perusahaan 

dan hal ini merupakan kelemahan bagi perusahaan dalam 
mengidentifikasi lingkungan nya tersebut.  Secara umum 
perusahaan harus memantau organisasi yang 
dilakukannya, beberapa faktor yang menjadi hambatan 
internal bagi CV. Triangel adalah sebagai berikut : 
1. Faktor Pemasaran 

Ada beberapa hambatan yang menjadikan kurang 
maksimalnya pemasaran bagi CV. Triangel adalah sulitnya 
untuk mencari tenaga penjual, lokasi/wilayah pemasaran 
yang begitu luas. 
2. Faktor Keuangan 

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan program 
pembuatan sari kelapa pada CV. Triangel diperlukan dana 
yang cukup, dan sangat sulit untuk mencari para investor 
untuk menanamkan modalnya pada CV. Triangel, serta 
sulitnya melakukan pinjaman pada pihak Bank. 
3. Faktor Sumber Daya Manusia  

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang menjadi 
kunci sukses bagi perusahaan, dalam hal ini banyak 
karyawan yang bekerja pada CV. Triangel merupakan 
lulusan sekolah dasar atau bahkan tidak mengenyam 
pendidikan. 

 
HAMBATAN EKSTERNAL 

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang 
berasal dari luar perusahaan atau dengan kata lain maju 
mundurnya suatu perusahaan juga dapat dipengaruhi 
oleh pihak luar perusahaan. Adapun yang menjadi 
hambatan eksternal bagi CV. Triangel adalah sebagai 
berikut: 
1. Faktor Ekonomi 

Pada saat sekarang ini perekonomian dinegara kita 
sedang mengalami krisis dan mengakibatkan banyak  
perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerja karena 
penjualannya yang tiap bulan atau tahun makin 
menurun. Bahkan mengalami kebangkrutan begitu pun 
bagi CV Triangel dalam keadaan krisis seperti sekarang 
ini. 
2. Faktor Politik 

Keadan politik yang selalu tidak menentu 
berpengaruh pada keputusan-keputusan pemasaran yang 
sangat dipengaruhi oleh faktor politik, kondisi politik 
yang tidak menentu seperti sat sekarang ini merupakan 
suatu ancaman yang paling kuat dan harus segera 
dipulihkan agar produksi dalam negeri dapat berkembang 
baik dan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-
kebijakan baru yang disesuaikan dengan kondisi yang 
terjadi. 
3. Faktor Sosial Budaya 

Setiap perusahaan memiliki faktor sosial budaya 
yang beraneka ragam, dari perubahan tingkah laku 
sampai kepada usaha mengubah penilaian sosial dan 
sikapmelauli hubungan kemasyarakatan. Dengan 
menurunnya pendapatan dan kesejahteraan, maka 
masyarakat atau konsumen akan berpikir untuk membalai 
suatu produk. 
4. Faktor Teknologi 

Faktor ini merupakan faktor yang sangat 
berpengaruh dan akibatnya dalam jangka yang sangat 
panjang yang besar bagi perusahaan. Untuk menghasilkan 
produk yang bermutu dan berkualitas mak perusahaan 

harus menggunakan teknologi tersebut.  Dengan adanya 
teknologi maka perusahaan akan mudah untuk 
meningkatkan hasil produksinya. 
5. Faktor Pesaing 

Banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi 
yang terbaik melaui persaingan perusahan akan 
termotivasi untuk menjadi lebih baik, tapi banyak pula 
perusahaan melakukan cara-cara yang tidak sehat dalam 
melakukan tujuannya guna mendapatkan keuntungan 
belaka. 
 
PEMECAHAN MASALAH 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan 
perusahaan dalam mengatasi hambatan-hambatan 
tersebut, adapun cara yang dilakukan oleh CV Triangle 
adalah : 
1. Faktor Pemasaran 

CV. Triangel melakukan perekrutan dimana 
perekrutan ini dilakukan untuk mencari beberapa tenaga 
penjual, atu dapat juga dengan jalan menilai atau 
menyeleksi  karyawan untuk menjadi tenaga penjual. 
Luasnya wilayah pemasaran juga menjadi hambatan dan 
cara mengatasi masalah ini dengan jalan CV. Triangel 
dalam memasarkan produknya dengan jalan mengambil 
satu daerah sentral atau pusat yang dapat dijadikan 
patokan untuk menasarkan produknya an untuk 
selanjutnya dapat diteruskan ke wilayah-wilayah 
pemasaran yang lain. 
2. Faktor Keuangan 

Untuk faktor ini perusahaan harus mampu memberi 
kepercayaan kepada pihak investor bahwa dengan 
penanaman modal yang diberikan investor mampu 
menambah dan bagi CV Triangel untuk dapat 
mengembangkan usahanya, serta perusahaan mampu 
menunjukan kepada investor bahwa produk yang dibuat 
oleh CV Triangel memiliki kualitas yang baik dan mampu 
bersaing dipasar. 
3. Faktor SDM 

Untuk faktor ini perusahaan mengatasi masalah ini 
dengan cara yang sederhana yaitu engan jalan 
memberikan bimbingan kepada karyawan dan menilainya 
untuk jangka waktu tertentu apakh karyawan tersebut 
mengalami kemajuan atau tidak, dan untuk tahun-tahun 
selanjutnya perusahaan lebih selektif melakukan 
pemilihan karyawan dengan standarisasi yang ditetapkan 
oleh perusahaan. 
4. Faktor Ekonomi 

Dalam menanggapi keadan ekonomi yang tidak 
menentu perusahaan mengatsi hambatan tersebut 
dengan mengurani pengeluaran-pengeluaran yang tidak 
perlu, mengurangi biaya-biaya, melakukan peliburan 
karyawan pada saat produk belum terjual. 
5. Faktor Politik 

Faktor ini sangat sulit untuk ditentukan  kapan 
berakhirnya  karena itu perusahaan tetap melakukan 
usahanya dan menunggu serta berharap keadaan semakin 
baik, tetapi tetap memantau pangsa pasar apakah produk 
tersebut mengalami peningkatan atau penurunan. 
6. Faktor Sosial Budaya 

Faktor ini merupakan faktor dimana masyarakat 
menilai mengenai produk yang dihasilkan oleh CV 
Triangel, dalam kondisi yang seperti ini perusahaan harus 
mampu menjaga kualitas produknya dengan harga yang 
terjangkau. 
7. Faktor Teknologi 

Faktor ini merupakan faktor yang dapat menunjang 
jumlah produksi perusahaan, dengan faktor ini pula suatu 
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pekerjaan menjadi lebih ringan dalam hal ini perusahaan 
membeli berapa mesin baru yang dapat menunjang 
aktivitas perusahaan.  
8. Faktor Pesaing 

Untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan cara 
dalam memasarkan produknya perusahaan menjaga 
kualitas dan mutu produk dan dijual dengan harga yang 
dapat dijangkau oleh masyarakat atau konsumen. 

  
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut. 
1. Dalam melakukan usahanya, CV.Triangel faktor yang 

mempengaruhi penetapan harga adalah faktor biaya 
dan faktor permintaan.  Penetapan harga yang 
dilakukan oleh CV. Triangel adalah penetapan harga 
yang berdasarkan biaya, dengan menggunakan 
metode Cost Plus Pricing. 

2. Dari perhitungan persentase perubahan harga dan 
volume penjualan dapat diketahui bahwa dengan 
dilakukannya kenaikan harga yang dilakukan oleh CV. 
Triangel tetapi tetap tidak mengurangi jumlah 
volume penjualan, tetapi dapat dikatakan terdapat 
adanya peningkatan pada volume penjualan. 

3. Dari perhitungan analisis statistik yang dilakukan 
penulis, maka dapat diketahui hasilnya sebagai 
berikut, untuk korelasi Spearman Rank depoleh hasil 
= 0,53.  Hal ini berarti menunjukan bahwa hubungan 
antara variabel x ( harga ) dan variabel y ( volume 
penjualan )menunjukan angka yang positif dan 
membuktikan ada hubungan yang kuat.  Jadi peranan 
dari korelasi Spearman rank adalah untuk mengetahui 
besarnya hubungan antara harga dengan volume 
penjualan dan menandakan apakah hubungan antara 
penetapan harga dan volume penjualan kuat atau 
lemah. 
Untuk perhitungan dari koefisien penetu diperoleh 
hasil = 53 yang berarti kontribusi besarnya penetapan 
harga terhadap tingkat volume penjualan adalah 53%, 
hal ini pun menandakan bahwa kontribusi penetapan 
harga terhadap tingkat volume penjualan  
dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 47%. Jadi 
peranan koefisien penetu adalah untuk mengetahui 
besarnya kontribusi penetapan harga terhadap 
tingklat voume penjualan. 
Uji hipotesa dapat digunakan untuk mengetahui 
hubungan antara penetapan harga dengan tingkat 
volume penjualan memiliki hubungan yang kuat dan 
positif. Hal ini dapat dilihat dari tabel t yang 
diperoleh dari n-2 = 15-2 = 13 dengan nilai tabel t 
sebesar 5 % = 1,7709 dan dengan nilai CR sebesar 
2,2525. artinya nilai CR menjadi lebih besar daripada 
nilai t tabel. Jadi kesimpulan yang diperoleh adalah 
tolak Ho dan terima Ha.  Jadi peranan dari uji 
hipotesa adalah untuk membuktikan bahwa ada 
hubungan yang kuat antara penetapan harga dengan 
tingkat volume penjualan.  

4. Jadi secara keseluruhan penulis dapat mengartikan 
bahwa pengaruh cpenetapan harga terhadap tingkat 
volume penjualan dimana untuk mengetahui metode 
apa yang digunakan oleh perusahaan terutama dalam 
menghitung besarnya nilai penjualan dari besarnya 
volume penjualan yang diperoleh.  Setelah 
menghitung besarnya persentase perubahan harga 

sesudah Cost Plus dan besarnya persentase perubahan 
volume penjualan ternyata terdapat peningkatan 
yang signifikan dimana kenaikan harga yang dilakukan 
oleh CV. Triangel tidak mengurangi jumlah volume 
penjualannya, melainkan terjadi peningkatan volume 
penjualannya. 
 

Rekomendasi  

1. Periklanan 
Melalui media Radio : media ini merupakan suatu 

media yang dapat didengar oleh masyarakat luas, media 
ini dianggap sangat cocok bagi pemasaran CV. Triangel, 
dikernakan produk yang dijual oleh CV.Triangel adalah 
produk minuman dan media ini mampu menggugah 
telinga para pendengarnya untuk merasakan atau 
membeli produk yang dihasilkan oleh CV.Triangel. 

Melaui Selebaran-selebaran :  media ini meiliki tujuan 
bahwa metode yang digunakan melalui selebaran-
selebaran mampu menambah jangkauan pemasaran bagi 
CV.Triangel. 

Spanduk : media yang satu ini memiliki sifat 
memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 
suatu produk, spanduk ini dapat dipasang dimana-mana 
tetapi lebih baik spanduk-spoanduk ini dapat dipasang 
pada tempat-tempat yang strategis. Contoh : Dekat 
perempatan lampu merah sehingga orang mudah 
membaca pada saat kendaraannya berhenti pada lampu 
dalam keadaan merah. 
2. Sales Promotion 

Dengan mengikuti pameran, dimana  secara langsung 
produk tersebut dapat dilihat oleh masyarakat sehingga 
konsumen mampu menilai kualitas produk tersebut dan 
konsumen dapat membandingkan harga dan kualitas 
produk tersebut dengan produk lain yang sejenis, 
sehingga akan mengakibatkan timbulnya kepercayaan 
mengenai produk yang kita hasilkan. Dan akhirnya produk 
yang dihasilakan tersebut dapat dikenal oleh masyarakat 
luas.  Dengan dilakukannya bauran promosi dengan baik 
dan dengan sebagaimana mestinya, maka volume 
penjualan dapat semaksimal mungkin dipeoleh 
perusahaan. 
3. Pemasaran 

Dalam hal ini perusahaan harus memperluas arah 
pemasaran dari produknya yang tadinya hanya sekitar 
wilayah  Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, 
Cirebon, Indramayu bertahap ke daerah-daerah terdekat 
dengan daerah tersebut diatas.  Setidaknya agar volume 
penjualan dapat memperoleh hasil yang maksimal 
perusahaan menambah wilayah pemasarannya. 
4. Persaingan 

CV.Triangel harus mampu menjaga kualitas produk 
yang dibuatnya atau bahkan meningkatkan kualitas 
produk yang dibuat btersebut, sehingga kepercayaan 
konsumen terhadap produk yang dibuat oleh CV. Triangel 
tidak beralih ke produk yang lain. 
5. Bauran Promosi 

Dalam melakukan bauran promosi pada CV. Triangel 
masih dapat dikatakan belum dilaksanakan dengan baik 
sehingga berakibat paa tidak maksimalnya volume 
penjualan pada CV. Triangel. 
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