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ABSTRAK 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahawa Pengaruh 
sauran dsitribusi terhadap peningkatan volume 
penjualan dianalisis secara kuantitatif melalui 
analisis regresi, koefesien korelasi, dan 
koefesien koefesien determinasi memiliki 
hubungan yang sangat kuat dan uji hipotesa dua 
variable yang disimpulkan koefsin korelasi 
antara variable biaya saluran distribusi dan 
volume penjualan 0,98 adalah signifikan. Dari 
analisis regresi dapat di tarik kesimpulan bahwa 
ada hubungan antara biaya saluran distribusi 
dengan volume penjulan yang linear Y = 27,724 
+ 3,57X. Dengan koefesin korelasi sebesar 0,98 
taksirannya hasil positif berkorelasi, berarti 
terhadap biaya distribusi dengan penjalan 
hubungan positif dengan interprestasi nilai 
korelasi hubungan X dan Y sangat tinggi dan 
mempunyai hubungan searah (jika X naik, maka 
Y naik ). Sedangkan koefesien determinasi di 
peroleh sebesar 0, 9604  atau 96 %. Berarti 96 % 
volume penjualan disebabkan oleh biaya 
distribusi, selebihnya 4 % merupakan pengaruh 
variabel dan faktor lainnya terhadap penjualan. 
 
Key words: Saluran Distribusi. 

 
PENDAHULUAN 

 
Dimasa persaingan yang sangat kompetitif 

ini, antara perusahaan saling membutuhkan 
kerja sama untuk memasarkan produk yang 
dibutuhkan dalam hal ini adalah menjalin kerja 
sama untuk menata saluran distribusi dan 
perusahaan membutuhkan kerja sama untuk 
memasarkan produk yang dibutuhkan saluran 
distribusi terdiri dari lembaga, badan, atau 
perorangan untuk dapat bekerja sama agar 
produk dapat mudah samapai dan diperoleh 
oleh konsumen dan dapat dibutuhkan tepat 
pada waktunya kerja sama ini akan 
mempengaruhi kerja perusahaan untuk 
mengatur kendali produk.  

Penentuan saluran distribusi merupakan 
suatu keputusan yang penting dalam 
pemasaran, karena saluran distribusi yang 
dipilih akan sangat mempenaruhi keputusan 
lain yang akan mendukung dalam pemasaran 
misalnya harga jual, karena dengan adanya 
kerja sama ini akan menghemat yang 
selanjutnya akan mempengaruhi harga jual 

produk. Kegiatan saluran distribusi ini sangat 
berpengaruh terhadap kepentingan, juga 
keputusan manjemen untuk mempromosikan 
juga dipengaruhi oleh kerja sama dengan 
penyalur atau perantara. 

 
METODE PENELITIAN 

  
Dalam penyusunan skripsi ini penulis 
menggunakan metode pengumpulan data 
diskriptif dan induktif. Metode deskriptif adalah 
metode yang bertujuan untuk menggambarkan 
sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat 
riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari 
suatu gejala terentu. Berdasarkan fakta dan 
data yang dikumpulkan, kemudian di susun 
secara sisitematis selanjutnya di analisis untuk 
memperoleh kesimpulan. Analisis induktif 
adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 
menganalisis data dengan cara pengujian 
hipotesa penelitian khususnya yang ada 
hubungan dengan masalah yang akan dibahas 
untuk mendapatkan kesimpulan.  
Pengolahan dan analisa data 
Untuk menganalisa hubungan antara penerapan 
positioning produk dengan volume penjualan 
yaitu dengan menggunakan perhitungan statistik 
diantaranya adalah : 
1.  Analisa regresi 

Regresi dapat menjelaskan bagaimana suatu 
variabel dihubungkan dengan yang lain. 
Hubungan tersebut dinyatakan dengan bentuk 
persamaan dimana nilai dari suatu variabel atau 
yang di ketahui dapat digunakan untuk menduga 
nilai dari variabel lain yang diketahui 
rumus regresi 
Y=a + b(x) 
Dimana : 
a = konstanta 
b = koefesin regresi 
Keterangan : 
Nilai a dan niali b dapat dicari dengan rumus 

a =


Y  - b 


X  


Y  = 
n
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X  = 
n
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2.  Analisis korelasi  
Metode korelasi ini dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut : 

r  =  
2222 )(.)(.

)()(..

YYnXXn

YXYXn




 

dimana :  
r = koefisien korelasi sederhana 
n = jumlah data 
X = biaya distribusi 
Y = volume penjualan 
pada hakekatnya nilai r dapat bervariasi yaitu 
dari -1 melalui 0 hingga +1 bila r=0 atau 
mendekati 0 maka hubungan antara variabel 
sangat lemah atau tidak ada hubungan . bila r 
mendekati 1 atau r=1 maka korelasi antara 
kedua variabel dikatakan sangat kuat, berbeda 
jika r mendekati -1 atau r= -1 maka korelasinya 
sangat kuat tetapi negatif. 
a.  Koefesien determinasi 
 KD = r² x 100% 
b.  rumus T hitung 

Th =  
)1(

2
2r

nr



  

c.  Pengujian uji hipotesa 
Uji hipotesa adalah untuk mengetahui 
apakah diantara variabel x dan y terdapat 
hubungan yang berarti atau tidak. adapun 
hipotesa yang dilakukan adalah : 
Ho : µ = 0 tidak ada hubungan antara biaya 
distribusi dengan volume pejualan 
Ha : µ ≠ 0 ada hubungan antara distribusi 
dengan voleme penjualan 
Dengan menggunakan level of signifikasi 5 % 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

    
A. Pengaruh saluran diatribusi terhadap 

volume penjualan produk PT. WINNER 
GARMENTS 

     
Setiap mempunyai berbagai macam cara 

untuk mendapatkan laba yang besar untuk 
mencapai tujuan tersebut perusahaan harus 
memperhatikan beberapa hal antara lain : 
kualitas atau mutu produk, harga barang dan 
sebagainya. Yang paling mendasar dalam 
perusahaan bagaimana cara untuk memasarkan 
produknya hingga sampai ditangan konsumen 
yang dituju. Hal ini sangat erat hubungannya 
dengan saluran distribusi yang digunakan, 
perusahaan yang telah memiliki dan 
menggunakan kebijakan penjualan melalui 
saluran distribusi, baik distribusi langsung 
maupun tidak langsung, tentunya sudah 
mempertimbangkan pengaruh yang diambil 
terhadap proses pemasaran produknya. 

Pengaruh strategi distribusi yang dilakukan 
bisa berdampak pada dua alternatif yaitu 
apakah saluran distribusi yang diterapkan 
berdampak pada peningkatan volume penjualan 

produknya atau mungkin penurunan. 
Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh 
beberapa hal diantaranya tidak berfungsinya 
saluran distribusi yang dipakai sehingga 
penjualan tidak berjalan dengan lancar. 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
saluran distribusi terhadap volume penjualan di 
dalam perusahaan, penulis akan menganalisa 
dengan perhitungan statistic. Berikut ini biaya 
distribusi yang dikeluarkan oleh perusahan dan 
volume penjualan yang didapatkan oleh 
perusahaan adalah sebagai berikut : 

 
Tabel  1.  

Total biaya distribusi yang dikeluarkan 
periode 1999 -2000 

 
Tahun Biaya Dastribusi 

(X) 
Perubahan 

1999 Rp.17.000.000 - 
2000 Rp. 22.000.000 Rp. 5.000.000 
2001 Rp. 25. 000.000 Rp. 3.000.000 
2002 Rp. 30.000.000 Rp. 5.000.000 
2003 Rp. 32.000.000 Rp. 2.000.000 

 
Dari table diatas terlihat bahwa biaya 

distribusi yang dikeluarkan oleh PT. WINNER 
GARMENTS  selama periode 1999 – 2003 
cederung naik. 

Dibawah ini adalah grafik perubahan biaya 
distribusi dalam persent : 

1999 – 2000 = 
000.000.22
000.000.17  X 100 = 0,77 % 

2000 – 2001 = 
000.000.25
000.000.22  X 100 = 88 % 

2001 – 2002 = 
000.000.30
000.000.25  X 100 = 83 % 

2002 – 2003 = 
000.000.32
000.000.30  X 100 = 94 % 

 
Tabel  2 

Total hasil penjualan yang di dapat periode 
1999 - 2003 

 
Dari table diatas terlihat bahwa volume 

penjualan yang dikeluarkan oleh PT. WINNER 
GARMENTS  selama periode 1999 – 2003 
cederung naik. 

Dibawah ini adalah grafik perubahan volume 
penjulan dalam persent : 

1999 – 2000 = 
000.140.110
000.730.88  X 100 = 80,56 % 

Tahun Volume Penjualan 
(Y ) 

Perubahan 

1999 Rp. 88.730.000 - 
2000 Rp. 110.140.000 Rp. 21.410.000 
2001 Rp. 111.450.000 Rp.   1.310.000 
2002 Rp. 132.260.000 Rp.20.810.000 
2003 Rp. 145.860.000 Rp. 1.360.000 
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2000 – 2001 = 
000.450.111
000.140.110  X 100 = 98,82 % 

2001 – 2002 = 
000.260.132
000.450.111  X 100 = 84,26 % 

2002 – 2003 = 
000.860.145
000.260.132  X 100 = 90,68 % 

 
Tabel.  3 

Perhitungan biaya distribusi dengan volume penjualan 
peride 1999-2000 ( jutaan ) 

 
TAHUN BIAYA 

DISTRIBUSI 
(X) 

VOLUME 
PENJULAAN 

(Y) X² Y² XY 
1999 17 88,73 289 7873,0129 1508,41 
2000 22 110,14 484 12130,8196 2.403,08 
2001 25 111,45 625 12421,1025 2786,25 
2002 30 132,26 900 17492,7076 3967,80 
2003 32 145,86 1024 21275,1396 4667,52 

∑ 126 588,44 3322 71192,7822 15353,06 
 

b =   
   22 
 

xxn
yxxyn  

b = 
2)126()223.3(5

)44,588)(126()06,353.15(5


  

b = 
876.15610.16

44,143.743,765.76

  

b = 
734

86,621.2  

b = 3,57 

a =


Y  - b 


X  


Y  = 
n
Y  = 

5
44,588  = 117,688 



X  = 
n
X  = 

5
126  = 25,2 

a = 117,688 – 3,57 (25,2 ) 
   = 27,724 
 
1.  Refresi 

 
Berdasarkan perhitungan diatas jika 

dimasukan kedalam persamaan regresi adalah 
sebagai berikut : 
Y = 27,724 + 3,57 (x) 
Dapat diambil kesimpulan apabila biaya 
distribusi dikeluarkan sebesar Rp. 0 (x = 0) maka 
volume penjualan akan didapat 27,724 dan 
apabila biaya distribusi dikeluarkan sebesar Rp. 
1 (x= 1) maka volume penjualan akan didapat 
31,294 ( Y = 27,724 = 3,57 ) 
 
2. Korelasi 

r  =  
2222 )(.)(.

)()(..

YYnXXn

YXYXn




 

r = 
22 )44,588)(7288,192.71(5)126()322.3(5

)44,588)(126(06,353.15(5



  

r = 
6336,261.346911,963.355876.15610.16

44,143.743,763765



  

r = 
50,98.09,27

86,621.2  

r = 0,98 
Nilai koefesien ini dapat diartikan bahwa 

antara biaya distribusi dengan volume penjualan 
adalah sangat kuat serta besifat searah dengan 
kenaikan dan penurunan volume penjualan. Hal 
ini menunjukan bahwa biaya distribusi yang 
dikeluarkan dan volume penjulan mempunyai 
nilai korelasi yang positif yaitu sebesar 0,98. 

 
3. Uji hipotesa 
 
langkah - langkah hipotesa  
a.  Ho : µ = 0 maka kegiatan distribusi tidak 

mempengaruhi kegiatan penjualan atau tidak 
ada hubungan antara biaya distribusi dengan 
volume penjualan 

    Ha : µ ≠ 0 maka kegiatan distribusi 
mempengaruhi kegiatan penjualan atau  ada 
hubungan antara biaya distribusi dengan 
volume penjualan 

b.  Taraf signifikasi atau sering disebut taraf 
nyata 5 % berarti bahwa dalam setiap 
kesimpulan yang kita ambil masih ada 
kesalahan sebesar 5% 

c.  Statistik uji   

 t = 
21

2

r

nr



  

 t = 
298,01
2598,0


  

 t = 
2,0

73,1.98,0  

 t = 8,477 
Harga t hitung tersebut dibandingkan dengan 
harha t tabel untuk kesalahan 5% uji dua pihak 
dan dk = n – 2 = 3, maka diperoleh t tabel = 
3,182. Hal ini dapat di gambarkan sebagai 
berikut : 
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Gambar 2 

  

      

 

 

  

 
Berdasarkan perhitungan dan yang 

ditunjukan oleh gambar, maka dinyatakan 
bahwa t hitung jatuh pada daerah penolakan Ho 
maka dapat dinyatakan hipotesis nol yang 
menyatakan tidak ada hubungan antara biaya 
distribusi dengan volume penjulan ditolak dan 
hipotesis alternative diterima. Jadi kesimpulan 
koefesien korelasi antara biaya distribusi dan 
volume penjualan sebesar 0,98 adalah signifikan 

Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar 
peranan distribusi dalam menunjang volume 
penjualan maka penulis akan mencari koefesien 
determinasi dalam persen adalah sebagai 
berikut :  
Kd = r2 x 100 % 
Kd = 0,982 x 100% 
Kd = 96,04 % 
Berdasarkan nilai koefesien determinasi diatas 
sebesar 96,04 % atau dibulatkan menjadi 96% 
berati volume penjualan produk di sebabkan 
oleh biaya distribusi selebihnya yakni 4% 
merupakan pengaruh variable lain dan factor 
lainnya terhadap penjualan.  
 
B. Hambatan – hambatan yang dialami PT. 

WINNER GARMENTS  dalam pelaksanaan 
saluran distribusi yang dilakukan. 
  
PT. WINNER GARMENTS sebagai suatu 

perusahaan yang selalu berproduksi sering 
mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi 
jumlah dari hasil penjualan. Adapun hambatan-
hambatan tersebut terbagi menjadi 2 bagian  
diantaranya adalah : 
1. Faktor interen ( dalam perusahaan ) 

a. Sumber daya manusia  
Yaitu kualitas manusia atau karyawan 
dari perusahaan ini dalam mengambil 
keputusan untuk melakukan atau 
melaksanakan pendistribusian yang baik 
agar dapat menaikan jumlah penjualan 
produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

b. Produk garments yang di hasilkan 
Bagaimana produk garments yang 
dihasilkan apakah mengalami penurunan 
mutu atau tidak. Kualitas adalah suatu 
yang menjadi jaminan perusahaan 
terhadap produk yang dihasilkan, 
penggunaan sumber daya manusia yang 
berkualitas akan membuat suatu hasil 

produk yang baik, kegagalan dalam 
proses produksi harus menjadi perhatian 
utama. 

c. Teknologoi mesin  
Kurangnya mesin-mesin baru dan masih 
memakai beberapa mesin lama. 
Kegunaan mesin baru sangat di butuhkan 
untuk menghasilakan produk garments 
yang berkulitas.  

d. Ketepatan waktu 
Dalam pengiriman produk pada konsumen 
PT. WINNER GARMENTS mengalami 
kendala dalam permintaan pada 
ketepatan waktu pengiriman. 

2. Faktor ekstern ( luar perusahaan ) 
a. Perantara  

Apabila pelantara ini masih bisa 
dipercaya untuk mendistribusikan, 
karena produsen lebih cenderung 
menggunakan penyalur yang tidak 
menjual barang saingan lainya tetapi 
dapat membawa produknya dalam 
persaingan dan bersedia  menerima 
menerima resiko yang dibebankan oleh 
perusahaan, misalnya resiko turunnya 
harga . 

b. Angkutan  
Apabila bahan bakar naik, mau tidak mau 
produk yang dihasilkan akan ikut naik 
dan mempengaruhi penjualan. 
Penggunaan trasportasi adalah biaya-
biaya distribusi fisik sehingga harus 
dilakukan dengan baik agar pengeluaran 
biaya oleh perusahaan sesuai dengan 
biaya untuk transportasi supaya harga 
jual tidak terlalu tinggi diterima 
konsumen.     

c. Pesaing ( Perusahaan sejenis ) 
Dalam penjualan produk kepada kepada 
agen dan agen langsung kepada 
konsumen, perusahaan juga mempunyai 
pesaing yang mana para pesaing 
memberikan harga yang lebih rendah 
dengan harga yang diberikan oleh 
perusahaan, para pesaing cukup banyak 
dan mempunyai pangsa pasar tersendiri, 
hanya mereka kalah dalam segi jenis 
kulitas produk garments. Untuk 
keterangan para pesaing untuk barang 
yang sejenis adalah sebagai berikut : 
 PT. MUARA KRAKATAU 
 PT. BUSANA PERKASA GARMENTS 
 PT. EVER SINTEX 
 PT. GREAT LIVER 

Perusahaan juga mengalami kendala dalam 
proses peyaluran produk. Dalam 
mendistribusikan garments PT. WINNER 
GARMENTS kepada agen-agen, perusahaan 
mengalami masalah sebagai berikut :  
1. Masalah harga yang tidak merata  

Penolakan Ho 

OH  

Penolakan Ho Penerimaan 

-8,477 -3,182 3,182 8,477 



MUNAWAR DAN MARPAUNG, Pengaruh Biaya Saluran Distribusi terhadap Tingkat Volume Penjualan  
 

Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 1 Volume 10, April 2008 17 
 

Dalam memasarkan produk, distributor tidak 
sama dalam penjualan maksudnya distributor 
besar dapat menjual lebih murah di 
bandingkan dengan distributor kecil karena 
distributor besar mempunyai persedian lebih 
banyak sehingga dapat mengambil dari 
penjualan menyeluruh. Lainya halnya dengan 
distributor kecil tidak bisa menjual seperti 
yang diharargakan oleh distributor. Untuk 
mengatasi hal tersebut PT. WINNER 
GARMENTS membuat program penjualan 
dengan meninjau langsung pada distributor 
besar dalam mempermaikan / standarisasi 
harga pasaran. 

2. Terjadi inflansi 
Keuntungan sangat dipenagruhi oteh tekanan 
harga pasar lokal serta tingginya biaya bahan 
baku yang tidak dapat diimbangi dengan 
kenaikan harga jual.  Hal ini sangatlah 
berpengaruh pada harga jual yang dapat 
merugikan para distributor itu sendiri.  
Dalam mengatsi hal ini dilakukan peninjauan 
langsung untuk mencegah penumpukan 
barang pada masing-masing distributor. 

3. Permintaan dan Penawaran tidak sama 
Karena banyaknya permintaan agen atau 
distributor terhadap salah satu jenis produk 
dan pihak PT. WINNER GARMENTS tidak dapat 
memenuhi permintaan seluruhnya karena 
pihak perusahaan dalam memproduksi jenis-
jenis garments mempunyai standart yang 
telah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk 
mengantisipasi  dengan cara membuat 
rencana penjualan sebelumnya, hal ini untuk 
mengetahui jumlah permintaan pasar 
sehingga nantinya permintaan sama dengan 
penawaran. 

4. Transportasi 
Hal inipun dapat mempengaruhi pengiriman 
kepada para agen atau distributor apalagi 
pada saat hari besar.  Pada saat ini banyak 
para karyawan yang tidak bekerja khususnya 
bagian pengiriman. Oleh karena itu 
pendistribusian produk garments ini agak 
terlambat atau mengalami pengurangan 
dalam pengiriman.   
  

C. Cara mengarasi kendala yang di alami oleh 
perusahaan 

 
Adapun upaya yang dilakukan PT. Winner 

Garments untuk mengatsi kendala-kendala 
tersebut yaitu : 
a. Untuk meningkatkan sumber daya manusia 

diberikan pendidikan dan pelatihan, PT. 
WINNER GARMENTS mengadakan pelatihan 
kepada karyawan yang berkualitas untuk 
dberikan pelatihan di luar negeri agar dapat 
pengalaman dan penambahan skill  individu, 
dengan cara ini maka karyawan yang 
berkualitas untuk mendapatkan hasil yang 

baik. Dengan mengawasi sumber daya 
manusia secara intensif maka kegagalan 
proses produksi teratasi. Untuk para manajer 
pemasaran agar dapat lebih memahami 
keinginan pasar serta dapat lebih 
berpengalaman dalam mengambil keputusan 
yang terbaik dalam pendistribusian produk 
agar dapat meningkatkan volume penjualan 
produk itu sendiri. 

b. Dengan meningkatkan kulitas yang dihasilkan 
agar konsumen tidak kecewa dalam 
pemakaiannya, walaupun harga bahan untuk 
pembuatan garments naik. Oleh karena itu 
penggunaan teknologi mesin yang baru.  Pada 
saat ini perusahaan mendapat tambahan 
teknologi mesin yang baru dan dengan 
menggunakan mesin baru tersebut maka 
kualitas produk yang dihasilkan akan 
terjamin dan konsumen tidak akan kecewa. 
Dengan melakukan berbagai inovasi baru 
yang lebih bervariasi agar para konsumen 
dapat memilih jenis produk yang  mereka 
konsumsi. 

c. Dengan memperkecil jumlah perantara atau 
agen akan dengan mudah ditinjau 
pendistribusiannya dan tentu saja 
menggunakan perantara atau agen yang 
tetap dan mau bekerja sama atau menerima 
kebijaksanaan dari perusahaan. Maksudnya 
dengan penempatan agen ditempat strategis 
maka akan mempermudah konsumen dalam 
memperoleh produk perusahaan, penggunaan 
strategi distribusi eksklusif dirasakan sangat 
perlu pasar/ konsumen pada suatu daerah 
strategis dapat cepat menerima produk 
tersebut. 

d. Dengan adanya kaenaikan bahan bakar 
minyak untuk menjalankan angkutan 
pendistribusian, perusahaan berusaha untuk 
memperkecil jumlah kenaikan harga produk 
garments.  Perusahaan harus benar-benar 
memperhatikan jasa angkutan untuk 
transportasi kepada agen dan agen kepada 
konsumen, agar biaya transportasi dapat 
ditekan supaya biaya-biaya yang dikeluarkan 
perusahaan untuk transportasi tidak 
membuat harga jual tidak terlalu tinggi. 
Pada PT. WINNER GARMENTS seorang 
manajer pemasran harus dapat mengkalkulasi 
biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan 
untuk transportasi sehingga dapat 
memperkecil harga jual. 

e. Perusahaan memberikan sangsi kepada agen 
yang melanggar rayon, adalah daerah pasar 
yang sudah menjadi daerah penguasaan suatu 
agen tidak boleh diambil oleh agen lainnya, 
misalnya agen yang di Jakarta tidak boleh 
menguasai pasar yang ada di Bandung 
walaupun harga jual agen di Jakarta lebih 
murah dari harga jual di Bandung. Masalah 
harga yang tidak rata menjadi pemicu untuk 
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mencari produk lain yang lebih murah pada 
agen, dengan demikian perusahaan harus 
melakukan pengawasan kepada agen, agen 
harus konsisten pada langganannya walaupun 
demikian agen harus dapat mencari 
konsumen sebanyak-banyaknya pada daerah 
lokasi pemasarannya. 

f. Apabila terjadi inflasi perusahaan harus 
melaksanakan peninjauan kepada agen 
minimal 1 bulan sekali maksimal 3 kali dalam 
sebulan, karena bila ada tekanan harga jual 
dari para pesaing, agen dapat menghindari 
adanya penumpukan barang dan tentunya 
akan merugikan perusahaan dengan 
mengurangi  volume penjualan. Hal ini harus 
benar-benar diperhatikan pada seriap agan 
dengan melakukan promosi dan disini 
peranan seorang manajer pemasaran pada 
perusahaan harus bisa mengatasi masalah 
harga jual dengan memberikan inovasi-
inovasi agar perusahaan tidak merugi. 

g. Perusahaan ini melakukan pengawasan 
apabila terjadi permintaan dan penawaran 
yang tidak sama dengan mengetahui terlebih 
dahulu perencanaan penjualan agen pada 
konsumen dengan demikian ramalan 
penjualan sudah dapat diperkirakan sehingga 
antara permintaan dan penawaran dapat 
seimbang. 

h. Perusahaan ini dalam menghadapi masalah 
keterambalan akibat masalah tranportasi dan 
karyawan menghadapi masalah hari libur 
besar yaitu dengan memberikan libur kepada 
karyawan yang sedang hari besar dan 
memberi tahu konsumen bahwa barang yang 
akan dikirim akan mengalami keterlambatan 
karena karyawan sedang libur hari besar jadi 
mengefektifkan karyawan yang ada. 

i. Pada para pesaing perusahaan mereka hanya 
memproduksi dalam kualitas dan mutu yang 
sangat berbeda dengan kualitas dan mutu PT. 
WINNER GARMENTS karena itu perusahaan 
mereka kurang memperhatikan kualitas 
tetapi harga yang paling murah. Mengatasi 
hal itu dengan selalu memperbaharui kualitas 
dan mutu oleh karena itu perusahaan 
memiliki konsumen tersendiri yang lebih 
mementingkan kulitas produk dibandingkan 
harga.         

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

 
Berdasarkan data yang diperoleh penulis dan 

hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumya, 
maka penulis dapat menarik beberapa 
kesimpulan, yaitu sebagai berikut : 
1. Kegiatan PT. WINNER GARMENTS dalam 

menjual produknya yaitu pakaian jadi 
berupa celana panjang dan jaket jeans  

2. PT. WINNER GARMENTS mengunakan metode 
dalam pendistribusikan yaitu : 
Melalui agen yang berada di dalam negeri 
dan luar negeri penggunaan agen dirasakan 
lebih efektif karena akan mempermudah 
kinerja perusahaan dengan tidak terjun 
langsung dalam pemasaran dalam 
pemasaran dan mengunakan biaya banyak 
dengan menjual produk kepada konsumen 
kecuali biaya distribusi fisik dan lokasi 
penjualan yang akan menetapkan harga 
jual. 

3. PT WINNER GARMENTS memakai saluran 
distribusi eksklusif untuk penempatkan 
beberapa pedagang besar diberapapa kota 
tertentu unntuk meningkatkan volume 
penjualan dan mempemudah pengawasan 
pada agen-agen agar tidak terjadi 
penyimpangan-penyimpangan dalam 
penjualan produk. Dengan mengunakan 
saluran distrubusi ini dianggap 
menguntungkan karenan dapat mengurangi 
jumlah perantara yang banyak dalam suatu 
daerah penjualan.  

4. Kendala yang dialami oleh perusahaan 
dalam kegiatan saluran distribusi 
diantaranya sebagai berikut : 
1. Faktor interen 

a. Produk yang dihasilkan celana dan 
jaket jeans harus berkualitas baik, 
penggunaan sumber daya manusia 
yang baik dituntut untuk membuat 
produk yang baik disamping dengan 
teknologi mesin yang harus selalu 
diperbaharui 

b. Dengan banyaknya permintaan maka 
perusahaan kadang mengalami 
keterambatan dalam pengiriman. 

2. Faktor eksteren 
a. Masalah angkuatan apabila harga 

BBM maka harga jual juga ikut naik, 
keputusan ini membuat konsumen 
tidak siap dengan harga yang 
berubah. 

b. Dalam penjualan produk.  
c. Kepada agen dan agen langsung 

kepada konsumen, perusahaan juga 
mempunyai pesaing yang mana para 
pesaing memberikan harga yang 
lebih rendah dengan harga yang 
diberikan oleh perusahaan, para 
pesaing cukup banyak dan 
mempunyai pangsa pasar tersendiri, 
hanya mereka kalah dalam segi jenis 
kulitas produk garments.  

d. Masalah harga yang tidak merata 
karena biaya trasportasi dan loaksi 
penjulan yang jauh yang 
mengakibatkan harga tidak sama 

5. Pengaruh sauran dsitribusi terhadap 
peningkatan volume penjualan dianalisis 



MUNAWAR DAN MARPAUNG, Pengaruh Biaya Saluran Distribusi terhadap Tingkat Volume Penjualan  
 

Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 1 Volume 10, April 2008 19 
 

secara kuantitatif melalui analisis regresi, 
koefesien korelasi, dan koefesien koefesien 
determinasi memiliki hubungan yang sangat 
kuat dan uji hipotesa dua variable yang 
disimpulkan koefsin korelasi antara variable 
biaya saluran distribusi dan volume 
penjualan 0,98 adalah signifikan. Dari 
analisis regresi dapat di tarik kesimpulan 
bahwa ada hubungan antara biaya saluran 
distribusi dengan volume penjulan yang 
linear Y = 27,724 + 3,57X. Dengan koefesin 
korelasi sebesar 0,98 taksirannya hasil 
positif berkorelasi, berarti terhadap biaya 
distribusi dengan penjalan hubungan positif 
dengan interprestasi nilai korelasi hubungan 
X dan Y sangat tinggi dan mempunyai 
hubungan searah (jika X naik, maka Y naik ). 
Sedangkan koefesien determinasi di peroleh 
sebesar 0, 9604  atau 96 %. Berarti 96 % 
volume penjualan disebabkan oleh biaya 
distribusi, selebihnya 4 % merupakan 
pengaruh variabel dan faktor lainnya 
terhadap penjualan. 
 

B. Saran 
Berdasarkan hasil analisa dan juga 

pembahasan pada bab- bab sebelumnya dan 
pengamatan yang penulis lakukan. Berikut ini 
ada beberapa saran dari penulis dintaranya 
sebagai berikut : 
1. Dalam realisasinya produksi kadang 

mengalami kegagalan dalam proses 
produksi. Dengan demikian perlunya 
perusahaan untuk memberikan pengetahuan 
pada sumber daya manusia agar menambah 
keahliannya suapaya dalam proses produksi 
mengurangai jumlah kegagalan proses yang 
akan merugikan perusahaan dan konsumen 
akan rugi dengan kulitas produk yang tidak 
memuaskan. 

2. Untuk meningkatkan volume penjualan 
perlunya kominikasi yang lebih antara 
konsumen dengan pihak perusahaan agar 
tidak ada kesalahaan dalam pemasaran. 

3. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu dalam 
proses pengiriman pada agen yang kadang-
kadang mengalami ketelambatan pengiriman 

dengan demikian perlu pengawasan yang 
intensif dalam proses produksi dan 
menambah stock produk agar dalam 
mengatasi keterlambatan produk yang 
dibutuhkan konsumen.    
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