
PENGARUH BIAYA PENGEMBANGAN PRODUK T E R H A D A P 
HASIL PENJUALAN PADA C V , J A T I K A R Y A 

P A L E M B A N G 

SKRIPSI 

U N I V E R S I T A S M U H A M M A D I Y A H P A L E M B A N G 
FAKULTAS EKONOMI 

2009 



PENGARUH B I A Y A PENGEMBANGAN PRODUK T E R H A D A P 
H A S I L PENJUALAN PADA C V . J A T I K A R Y A 

P A L E M B A N G 

SKIUPSI 

Uatuk Mcmeauhi Saliili Satv Persyarfttaa 
Mempcrolch Gdar Sarjaaa Ekonomi 

O L E H : 

N A M A : A H M A D S A N ! 

N I M : 21 2004 127 

U N I V E R S I T A S M U H A M M A D I Y A H P A L E M B A N G 
F A K U L T A S E K O N O M I 

2009 



PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nanta Ahmad Sani 

Nim 21 2004 127 

Jurusan Manajemen 

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh 

dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. 

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pcrnyataan ini tidak benar, maka 

saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan scgala 

konsekuensi. 

Palcmbang, Februari 2009 

Penulis 

(Ahmad Sani) 

ii 



Fakultas Ekonomi 
Univcrsitas Muhammailiyab 

Palcmbang 

T A N D A P E N G E S A H A N S K R I P S I 

JUDUL PENGARUH BIAYA PENGEMBANGAN 
PRODUK TERHADAP HASIL PENJUALAN 
PADA CV. JATI KARYA PALEMBANG 

NAMA 
NIM 
Fakultas 
Jurusan 
Mata Kuliah Pokok 

AHMAD SANI 
21 2004 127 
Ekonomi 
Manajemen 
Manajemen Pemasaran 

Diterima dan Disyahkan 
Pada tanggal 

Pern biro bin g, 

(Hj. Ztthiiyah, SE., M.Si) 

Mengetahui 
lekan 

KetUa Jurusan Manajemen 

awati, S.E/MM) 

i l l 



y jauganiafi ^Lngfigu memperftatif^gn sesuatu yang ^Eiiglgu sendiri 

(emafi untu^ meCa^fignnya, fienda({fafi ^ngigu memperSai^ 

sesuatu yang (Eng^u tnampu memperSai/finya 

> Jangaidah ^gmu Serdu^ terRadap sesuatu yang sudah fuput 

darimu dan janganfah tertafu gemSira terhadap suhyes yang hgtnu 

capai J^Qafi tidah^ mettyuhgi orang yang somSong (agi 

memSanggafgn diri 

(flC-lKadtd: 23) 

IfjtpersemBafUign %fpadd: 

Q %fdua Orang 7ual{u 

Q yldi^adii^ 

Q Seseorangyang l^lali^menjadi maf{viuinl{u 

£ 9 SaftaBat-sahaBatliu 

C 9 Jlbnamatetig 

IV 



PRAKATA 

Alhamduliilahi Rabbil * Alamin 

Alhamduliliahirobbil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua 

orang tuaku (Suparni dan Hayani) yang telah mendidik, membiayai, mcndoakan 

dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga 

mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Zuhriyah, SE., M.Si yang lelah banyak 

meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan saran serta nasehatnya untuk 

membantu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa 

juga penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Bapak H. M. Idris, S E. M. Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 

Palembang. 

2. Bapak H. Rosyadi, S E. M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Palembang. 

3. Ibu Amiza Nilawati, S.E. M M dan Ibu EiA'ita Savitri, S.E.,M.Si Selaku Ketua 

dan Sekretaris Jurusan Manajemen EE Universitas Muhammadiyah 

Palembang. 

4. Ibu Hj. Choiriyah, SE., M.Si, selaku Pembimbing Akademik. 

V 



5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang 

yang tidak dapat penulis sebulkan satu - persatu. 

6. Pimpinan beserta seluruh karyawan CV. Jati Karya Palembang yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian 

7. Adik-adikku yang tersayang dan tercinta (Beni Saputra dan Yuni Oktarina) 

terima kasih atas kasih sayangnya. 

8. Bibikku yang tercinta Hj. Suhaibah, Yaimad, Usin, Dedek dan seluruh 

keluarga besarku, terima kasih atas semua perhatian, doa, dan dorongannya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

9. Spesial buat bidadanku Ajeng Juli dan Mbak Anggi, terima kasih atas 

perhatian, doa dan scmangatnya, tanpa kalian mungkin penulis tidak 

bersemangal untuk menyelesaikan skripsi ini. 

10. Feman-temanku pakel 04 : Marta, Resi, Sisharyadi, Ulik, Lia dan Widi terima 

kasih atas bantuannya. 

1 i . Teman-tcman scpeijuangan Angkatan 2004 : Hairil, Juliadi, Irwan, Finnan, 

Eka, Muiyadi, Rico, Arif, Hairul, Yudi, lodi, Rahmad, Very, Dedek, Arwan, 

Aconk, Weny, Amrina, Oesti, Rosiah, Itpi. P, Hpi be, Epi. S, Fitri, Susi, Ana, 

Valent dan yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terima kasih atas 

semangat dan bantuannya. 

12. Teman-teman KKN Posko 224 Desa Rantau Durian I ( Teteh Lila, Dinda Aya, 

Pak Wo Rahmad, Akang Heri, Kanda Retno dll) terima kasih atas memorinya, 

Rantau Durian adalah desa yang terindah waktu kita KKN dulu, he.... 

VI 



13. Buat Pak Nasrudin dan Keluarga, terima kasih atas bantuannya yang telah 

memberikan tempat tinggal waktu KKN, mcnjaga dan mcndoakan saya, terima 

kasih atas semuanya semoga Allah SWT membalas budi baik Bapak. Amin. 

Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

menyelesaikan skripsi Ini, semoga Allah SWT membalaas budi baik kalian. 

Palembang, Februari 2009 

AHMAD SANI 

vii 



DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL i 

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ii 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv 

HALAMAN PRAKATA v 

HALAMAN DAFTAR ISI viii 

HALAMAN DAFTAR TABEL x 

HALAMAN DAFTAR GAMBAR xi 

ABSTRAK xii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. [4itar Beiakang Masalah 1 

B. Rumusan Masalah 5 

C. l ujuan Penelitian 5 

D. Manfaat Penelitian 5 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Sebeiumnya 7 

B. Landasan Tcori 9 

1. Pengertian Produk 9 

2. Daur Hidup Produk 13 

3. Pengembangan Produk I 7 

4. Tahap-tahap Pengembangan Produk 24 

5. Biaya Pengembangan Produk 29 



6. Pengertian Penjualan 30 

C. Hipotesis 30 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jcnis Penelitian 31 

B. Tempat Penelitian 31 

C. Operasionalisasi Variabel 31 

D. Data yang Oiperlukan 32 

E. Teknik Pengumpulan Data 32 

F. Analisis Data dan Teknik Analisis 32 

1. Analisis Data 32 

2. Teknik Analisis 33 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 37 

1. Gambaran Umum CV. Jati Karya Palcmbang 37 

2. Aktivitas Perusahaan 38 

3. Biaya Pengembangan Produk 46 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 47 

BAB V SIMPIJLAN DAN SARAN 

A. Simpulan 56 

B. Saran 57 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

ix 



DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel IV. 1 : Jumlah Pegawai CV. Jati Karya Palembang 39 

Tabel IV. 2 : Volume Produksi CV. Jati Karya Palembang 43 

Tabel IV. 3 : Realisasi Harga Jual Produk CV. Jati Karya Palembang 

Tahun 2003 - 2007 44 

Tabel IV. 4 Realisasi Hasil Penjualan CV. Jati Karya Palembang 

Tahun 2003 - 2007 45 

Tabel IV. 5 Realisasi Baiya Pengembangan Produk dan Hasil Penjualan 

pada CV. Jati Karya Palembang Tahun 2003 - 2007 47 

Tabel IV. 6 Analisis Biaya Pengembangan Produk dan Hasil Penjualan 

CV. Jati Karya Palembang Tahun 2003 - 2007 49 

X 



DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambarll. 1 Siklus Kehidupan Produk 13 

Gambar IV. I Skema Proses Produksi CV. Jati Karya Palembang 42 

Gambar IV.2 Daerah Pcnerimaan dan Pcnolakan dalam 

Pengujian Hipotesis 54 

xi 



ABSTRAK 

Ahmad Sani/21.2004.127/2008/Pengaruh Biaya Pengembangan Produk 
Terhadap Hasil Penjualan Pada CV. Jati Karya Palembang/Manajemen 
Pemasaran. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh 
biaya pengembangna produk terhadap hasil penjualan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh biaya pengembangan produk 
terhadap hasil penjualan. 

Penelitian ini dilakukan pada CV. Jati Karya Palembang yang beralamat di 
Jalan Sosial No. 102 KM 5 Palembang. Operasionalisasi variabelnya adalah biaya 
pengembangan produk selama lima tahun yaitu dari tahun 2003 - 2007 dan hasil 
penjualan dari tahun 2003-2007. Data yang digunakan adalah data sekunder. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan teknik analisis regresi 
sederhana, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi uji t. 

Hasil analisis regresi sederhana diperoleh persamaan Y = 370,036 + 
5,493 X dari persamaan didapat nilai a dan b, a = 370. 036 adalah bilangan 
konstanta yang artinya bahwa bila tidak ada kegiatan pengembangna produk hasil 
penjualan yang dapat dicapai adalah Rp. 370,036, b = 5,493 artinya biaya 
pengembangan produk berpenaruh positif terhadap meningkatkanya hasil 
penjualan. Hasil analisis koefisien korelasi diperoleh r = 0,992. Hal ini 
menunjukkan bahwa antara biaya pengembangan produk dengan hasil penjualan 
mempunyai hubungan yang sangat erat, dan positif. Sedangkan analisis koefisien 
deteimintasi R = 98,4%. Hasil uji hipotesis diperoleh t-hitung > t-tabel yaitu 
13,63 > 2,776 maka dapat disimpulkan bahw Ho ditolak dan Ha di terima ini 
berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara biaya pengembangan produk 
dengan hasil penjualan. 

Kata kunci: Biaya pengembangan produk dan hasil penjualan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Beiakang Masalah 

Setiap kegiatan perekonomian, manusia seringkali dihadapkan pada 

permasalahan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan keinginan terhadap 

suatu barang atau jasa yang ditawarkan dipasar. Didalam memenuhi 

kebutuhan konsumen tersebut, maka produsen mempunyai kesempatan untuk 

memasarkan produknya ke masyarakat. Kegiatan ini disebut Kegiatan 

Pemasaran yang merupakan jalur penghubung antara produsen dan konsumen. 

Suatu perusahaan baik itu yang memproduksi barang dan jasa, dalam 

usahanya untuk meningkatkan hasil penjualan harus melakukan kegiatan 

pemasaran karena kegiatan pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok 

yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang di inginkan. 

Saiah satu bentuk kesempatan dari kegiatan pemasaran tersebut dapat 

diwujudkan pada sektor industri. Fembangunan sektor industri diharapkan 

dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha untuk 

lebih meningkatkan produksi serta perbaikan mutu. Sehingga dengan 

perkembangan industri tersebut maka para pengusaha dapat memasarkan hasil 

produksinya secara lebih maksimal. 

Pada masa sekarang ini dapat dikatakan bahwa perkembangan dunia 

usaha menunjukkan adanya gejala-gejala pcrsaingan yang semakin meningkat 

menuju kearah penguasaan pasar secara luas, dimana perusahaan yang kecil 
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maupun yang besar saling berpacu unluk merebut daerah kekuasaan. Setiap 

perusahaan selalu berusaha untuk dapat hidup, berkembang dan mampu 

bersaing dengan produk yang sejenis sehingga dalam situasi seperti inilah 

perusahaan harus berusaha agar produk yang dijual, disenangi oleh konsumen 

dan produk tersebut dapat bersaing dengan produk lainnya. 

Perusahaan yang ingin maju berkembang harus memahami dan 

mengerti bidang pemasaran serta didukung oleh sumber daya manusia yang 

berkuaiitas serta memiliki keterampilan. Didalam melakukan penjualan 

produknya perusahaan perlu memahami pentingnya kesesuaian produk yang 

dibutuhkan konsumen dan harus berusaha membedakan produknya dari 

produk-produk saingannya. 

Kegiatan pemasaran tidak hanya diarahkan kepada usaha untuk 

merebut pasar, tetapi diarahkan juga kepada usaha untuk mencapai tingkat 

penjualan yang menguntungkan. Oleh karena itu, Perusahaan perlu melakukan 

pengembangan produk agar dapat mencapai hasil penjualan yang maksimal. 

Pengembangan produk yang dimaksud berhubungan dengan 

penganekaragaman produk, rekayasa produk dan peningkatan desain, serla 

kualitas produk. 

Peranan pengembangan produk sangatlah penting bagi perusahaan, 

dimana adanya perubahan yang cepat dalam sclera dan persaingan, 

menyebabkan perusahaan dituntut untuk mampu bersaing dan menciptakan 

produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Keinginan 

dan kebutuhan konsumcn merupakan sumber yang paling utama dalam proses 
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pengembangan produk kerena keinginan konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan di pasar selalu berubah. Keinginan konsumen yang selalu berubah-

ubah menuntut para manajemen pemasaran untuk terus aktif dan melakukan 

pemantauan terhadap jenis produk yang bagaimana yang sedang di gemari 

oleh konsumen. 

Salah satu usaha yang cukup berpotensi sekarang ini adalah industri 

furniture, usaha ini dapat dikatakan memiliki aspek yang cukup baik dimana 

tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah. CV. Jati Karya 

Palembang merupakan salah satu perusahaan industri yang bergerak dibidang 

industri fiimiture dan aktivitas perusahaan ini menghasilkan meja, kursi, 

lemari, dan Iain-Iain. CV. Jati Katya Palembang mengelolah produknya secara 

massa, bahan baku utamanya adalah kayu jati. 

CV. Jati Karya yang beralamat di Jalan Sosial No. 103 Km. 5 

Palembang ini merupakan salah satu perusahaan furniture yang berusaha 

untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil penjualan, yaitu dengan cara 

pengembangan produk. Hal ini menuntut perusahaan untuk melakukan 

pengembangan produk yang tepat dikarenakan pada saat Ini persaingan 

semakin ketat. Apabila perusahaan kurang kreatif dalam upaya 

pengembangan, bukan tidak mungkin perusahaan tidak dapat bertahan. Agar 

perusahaan dapat bertahan maka perusahaan harus melakukan pengembangan 

produk yang baik. 

Setiap pengembangan produk perusahaan perlu mengeluarkan biaya 

guna menghasilkan produk yang berbeda dari pesaing. Pengembangan produk 
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Berdasarkan latar beiakang tersebut diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ^Pengaruh Biaya Pengembangan 

Produk Terhadap Hasil Penjualan Pada CV. Jati Karya PalembangY 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar beiakang yang ada maka perumusan masalah 

penelitian ini adalah : Seberapa besar pengaruh biaya pengembangan produk 

terhadap hasi! penjualan pada CV. Jati Karya Palembang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh biaya pengembangan produk terhadap hasil penjualan pada CV. Jati 

Karya Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan bagi penulis terutama dalam bidang manajemen 

pemasaran dan untuk mencrapkan ilmu-ilmu ekonomi yang telah didapat 

selama perkuliahan. 

2. Bagi Tempat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

CV. Jati Karya dalam memccahkan permasalahan yang ada. 
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3. Bagi Almamater 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

bagi yang berminat mengadakan penelitian terhadap masalah yang sama 

dan dapat pula digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Pustaka 

1. Penelitian Sebeiumnya 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Wahyudi 

(2005) dengan judul Pengaruh Biaya Pengembangan Produk Terhadap 

Hasil Penjualan Pada PT.Cahaya Mumi Sriwindo Palembang. Rumusan 

masalah yang diangkat dalam pc nelitian ini adalah mengetahui bagaimana 

hubungan dan pengaruh biaya pengembangan terhadap hasil penjualan 

pada PT.Cahaya Mumi Sriwindo Palembang. 

Unit penelitian adalah PI . Cahaya Mumi Sriwindo Palembang 

yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin No.70 RT.03 Sako Kenten 

Palcmbang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

Dokumentasi dan Observasi. Penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif dan kualitatif, dimana analisis kuantitatif mcnggunakan analisis 

data dengan rumus statistik regresi linicr sederhana, korelasi (r)dan 

koefisien determinasi serta melakukan uji hipotesis dengan uji t. 

Hasil perhitungan regresi yang didapat adalah Y = 2.223.537,6 + 

22,56X,nilai konstan (a) adalah 2.223.537,6 dan nilai (b) pada persamaan 

menunjukkan adanya tingkat pertambahan biaya pengembangan dengan 

nilai positif (22,56). Nilai korelasi r sebesar 0,96 atau rnendekali 1 

menunjukkan bahwa hubungan biaya pengembangan produk dengan hasil 

7 
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penjualan sangat erat. Dilihat dari perhitungan koefisien determinasi (kp) 

= 0,92 menunjukkan bahwa 92% hasil penjualan dipengaruhi oleh biaya 

pengembangan produk sisanya dipengaruhi yang lain. 

Hipotesis uji diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel (5,93 > 

1,638), maka Ho ditolak dan Hi diterima ini berarti adanya pengaruh yang 

signifikan antara biaya pengembangan produk (X) dengan hasil penjualan 

(Y). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat 

pengembangan produk mempunyai pengaruh yang positif bagi 

perkembangan perusahaan dan bcrpengaruh nyata pada hasil penjualan 

yang diperoleh. 

Sedangk£ui menurut hasil penelitian sebeiumnya yang dilakukan 

Achmad Adiansyah (2003) dengan judul Pengaruh Biaya Pengembangan 

Produk Terhadap Volume Penjualan Pada CV. Champion Palembang. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh biaya 

pengembangan produk terhadap volume penjualan pada CV. Champion 

Palembang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh biaya 

pengembangan produk terhadap volume penjualan pada CV. Champion 

Palembang. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang didapat dari suatu organisasi atau perusahaan dalam 

bentuk yang sudah jadi. Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi 

yaitu penulis melakukan pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-

keterangan dari sumber internal maupun ekstcmal perusahaan. Metode 
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analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan 

kuantitatif deskriplif. 

Operasional variabel penelitian ini adalah biaya pengembangan 

produk yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

mengembangkan jenis dan model yang dihasilkan oleh perusahaan untuk 

ditawarkan pada setiap periode dalam satuan unit dengan tujuan 

meningkatkan volume penjualan yang diukur berdasarkan realisa volume 

penjualan dalam satuan unit. 

Hasil analisis diperoleh bahwa pengembangan produk pada CV. 

Champion Palembang mempunyai pengaruh posistif terhadap volume 

penjualan. Pemyataan ini berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan 

yaitu dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai F-hitung 74,45 lebih 

besar dari tabel F 0,05 (1)(3)= 9,1. Hal ini memberikan pengertian bahwa 

pengembangan produk yang dilakukan oleh CV.Champion Palcmbang 

mempunyai pengaruh yang nyata terhadap peningkatan volume penjualan. 

2. Landasan Teori 

a. Pengertian Produk 

Menurut Kotler (2002 : 212), bahwa yang dimaksud dengan 

produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan pasar untuk 

diperhalikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan. 
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Menurut Basu Swasta dan Irawan (2001 ; 94) produk adalah sifat 

yang kompleks yang dapat diraba tennasuk bungkus, wama, harga, 

prestise perusahaan dan pengecer untuk memuaskan keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 

Menurut Kotler (2002 ; 212-214), dalam merencanakan produk 

atau apa yang hendak ditawarkan kepasar, para, pemasar perlu berpikir 

melalui lima tingkatan produk yaitu : 

1. Manfaat Inti 

Yang dimaksud dengan manfaat inti yaitu jasa atau manfaat 

fundamental yang benar-benar dibeli oleh pelanggan 

2. Produk Generik 

Produk generik adalah produk yang mencerminkan versi dasar dari 

suatu produk 

3. Produk yang diharapkan 

Produk yang diharapkan yaitu sekumpulan atribut dan kondisi yang 

biasanya diharapkan dan disetujui oleh pembeli tatkala mereka 

membeli produk tersebut. 

4. Produk yang dilengkapi 

Pemasar mempersiapkan produk yang dilengkapi dengan layanan 

dan manfaat tambahan yang membedakan penawaran perusahaan 

dari penawaran pesaing. 
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5. Produk Potensial 

Produk potensial yaitu semua tambahan dan transportasi yang 

kemungkinan akan dilakukan pada produk dikemudian hari. 

Menurut Kotler (2002 : 214) bahwa setiap produk terkait dengan 

produk tertentu yang lain. Ada tujuh tingkatan dari hierarki produk 

yaitu: 

1. Rumpun Kebutuhan {Need Family) 

kebutuhan inti yang mendasari kebutuhan produk. Contoh : rasa 

aman 

2. Rumpun Produk {Product Family) 

Semua kelas produk yang dapat memuaskan kebutuhan inti dengan 

keefektifan yang wajar. Contoh : tabungan dan pendapatan 

3. Kelas Produk {Product Class) 

Sekelompok produk dalam rumpun produk yang dikenali memiliki 

hubungan fungsional tertentu. Contoh ; instrumen finansial 

4. Lini Produk {Product Lini) 

Sekelompok produk dalam sebuah kelas produk yang berhubungan 

erat karena berfungsi dalam cara yang sama atau dijual kepada 

keiompok pclanggan yang sama atau dipasarkan melalui lempat 

penjualan yang sejenis atau dijual pada kisaran harga yang sama. 

Contoh : asuransi jiwa. 
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5. Jenis Produk {Product Type) 

Berbagai item dalam sebuah lini product yang memiliki satu 

kesamaan dari beberapa kemungkinan bentuk produk. Contoh : 

term life 

6. Merek {Brand) 

Nama yang diasosiasikan dengan satu atau lebih item dalam lini 

produk yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya atau 

karakter dari item tersebut. 

Sebuah unit dalam merek atau lini produk tertentu yang dapat 

dibedakan menurut ukuran, harga, tampilan fisik, atau beberapa 

atribut lainnva. 

Menurut Kotler (2002 : 215), berdasarkan daya tahan dan 

kewuiudannva produk dapat dikelompokkan meniadi tiga keiompok 

yaitu: 

1. Barang tidak tahan lama 

Barang tidak tahan lama adalah barang yang berwujud yang 

biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa penggunaan. 

Contohnya : sabun dan garam 

2. Barang tahan lama 

Barang tahan lama adalah barang berwujud yang umumnya dapat 

digunakan cukup lama. Contohnya pakaian dan lemari es 

7. Item 
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3. Jasa 

Jasa adalah serangkaian aktivitas, manfaat atau kepuasan yang 

ditawarkan untuk dijual. Contohnya Jasa pangkas rambut dan 

reparasi. 

b. Daur Hidup Produk 

Menurut Kotler (2002 : 88) daur hidup produk adalah konsep 

yang penting dalam pemasaran yang memberikan wawasan tentang 

dinamika kompetitif suatu produk. 

Gambar I L I 

Siklus Kehidupan Produk 

Penjualan 

Perkenalan Pertumbuhan Kedewasaan Penurunan 

Sumber : Manajemen Pemasaran (Kotler, 2002 : 90) 

Daur hidup produk dibagi menjadi empat tahap yaitu : 

I . Perkenalan 

Suatu periodc pertumbuhan penjualan yang lambat ketika produk 

tersebut diperkenalkan dipasar. Tidak ada laba pada tahap ini 

karena mahalnya biaya perkenalan produk. 
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2. Pertumbuhan 

Suatu periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba 

yang substansial. 

3. Kedewasaan 

Suatu periode penurunan dalam pertumbuhan pasar karena produk 

telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Laba stabil 

atau menurun karena peningkatan pengeluaran pemasaran untuk 

mempertahankan produk melawan persaingan. 

4. Penurunan 

Periode ketika penjualan menunjukkan penurunan dan keuntungan 

berkurang 

Menurut Basu Swasta dan Irawan (2001 : 223), Daur hidup 

produk ditandai empat tahap yaitu : 

1) Tahap Perkenalan 

Tahap ini di tandai dengan pertumbuhan penjualan yang lambat. 

Pertumbuhan yang lambat ini disebabkan oleh : 

a) Kelambatan dalam peluasan kapasitas produksi 

b) Masalah teknis 

c) Kelambatan dalam penyediaan produk tersebut untuk 

konsumen, terutama dibidang distribusi melalui pengecer 

d) Keseganan konsumen untuk mengubah pola kebiasaan yang 

sudah berjalan. 
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2) Tahap Pertumbuhan 

Pada tahap pertumbuhan ditandai dengan : 

a) Adanya pesaing baru yang memasuki pasar. 

b) Perusahaan mulai mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap 

produknya ataupun menambah kelengkapan segi produk yang 

ada. 

c) Harga produk tersebut cenderung untuk tetap. 

d) Kegiatan promosi terutama periklanan dikurangi. 

e) Penjualan segera meningkat cepat. 

3) Tahap Kedewasaan 

Tahap kedewasaan dapat diuji menjadi tiga tahap yaitu : 

a) . Tahap kedewasaan yang meningkat 

Pada tahap ini penjualan total meningkat dengan lambat. 

Kelambatan ini disebabkan karena sebagian permintaan berasal 

dari langganan (pembeli lama), sedangkan pembeli baru yang 

masuk sedikit. 

b) . Tahap kedewasaan yang stabil 

Tahap kedewasaan yang stabil ini disebut pula tahap 

kejenuhan. Sekarang pada tahap ini volume penjualannya 

sudah tidak meningkat lagi tetapi konstan. 

c) . Tahap kedewasaan yang menurun 

Tahap ini penjualan secara absolute mulai menuran disebabkan 

beberapa langganan sudah mulai meninggalkan produk-produk 
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perusahaan dengan membeli produk lain, jadi sebagian 

langganan sudah tidak berminat lagi terhadap produk 

perusahaan. 

4) Tahap Penurunan 

Periode saat penjualan menunjukkan ke arah yang menurun dan 

laba yang meninggi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu 

perubahan dalam sclera konsumen, perubahan kegiatan pesaing 

dan kebijaksanaan meninggalkan produk oleh perusahaan. Dalam 

tahap penurunan ini penjualannya menunjukkan arah yang semakin 

menurun. Ada kemungkinan bahwa penurunan tersebut berjalan 

dengan cepat, tetapi juga dapat berjalan dengan lambat. 

Menurut Kotler (2002 : 90) bahwa suatu produk mempunyai daur 

hidup berarti menegaskan empat hal : 

1. Produk mempunyai waktu hidup yang terbatas 

2. Penjualan produk melewati tahap-tahap yang berbeda, setiap tahap 

memberikan tantangan yang berbeda bagi pcnjual. 

3. Laba naik dan turun pada tahap-tahap daur liidup yang bebeda 

4. Produk membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, 

pemanufakturan, pembeiian dan personalia yang berbeda dalam 

setiap tahap daur hidup mereka. 
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c. Pengembangan Produk 

Menurut Kotler (2000 : 87) menyatakan bahwa pengembangan 

produk merupakan suatu cara yang ditempuh perusahaan dan dinyatakan 

untuk meningkatkan pertumbuhan. 

Menurut Sofjan Assauri (2002 : 199) pengembangan produk 

merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam menghadapi 

kemungkinan perubahan suatu produk kearah yang lebih baik, sehingga 

dapat memberikan daya guna maupun daya pemuas yang lebih besar. 

Pengembangan produk ini menyangkut penawaran produk baru 

atau produk yang diperbaiki/disempumakan untuk pasar yang telah 

tersedia. Dengan mengadakan pengembangan produk, perusahaan telah 

dapat memahami kebutuhan dan keinginan pasar, serta telah melihat 

kemungkinan penambahan atau perubahan ciri-ciri khusus/tertentu dari 

produk, menciptakan beberapa tingkat kualitas/mutu, atau menambah tipe 

maupun ukuran untuk lebih dapat memuaskan pasar yang telah tersedia. 

Dalam pengembangan produk, penyempumaan dan perbaikan yang 

dapat dilakukan atas produk yang dihasilkan meliputi bidang mutu, corak, 

penampilan, dan lain sebagainya. Pada umumnya kegiatan pengembangan 

produk mempunyai hubungan erat dengan kegiatan inovasi, sehingga 

unsur-unsur teknoiogi memegang peranan yang cukup menentukan dalam 

kegiatan pengembangan produk. 

Pengembangan produk merupakan suatu usaha yang ditempuh • 

perusahaan untuk mencapai tujuan untuk kelangsungan hidup perusahaan 
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dan diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya, 

yang tercermin pada tingkat penjualan dan laba perusahaan. 

Pengembangan produk tidak berarti hanya diperbaharui, disempumakan 

atau menambah variasi saja, tetapi bisa Juga menambah produk yang baru 

sama sekali. 

Marius P. Angipora (2002 : 222) menyatakan tiga kategori produk 

baru : 

1) Produk yang benar-benar inovatif. 

Produk yang inovatif adalah produk yang benar-benar unik, misalnya 

obat menyembuhkan kulit keripul bagi wanita tua menjadi muda 

kembali. Dalam kategori ini kita juga dapat memasukkan produk-

produk yang berbeda dari produk yang lain. 

2) Produk pengganti yang benar-benar berbeda dari produk yang ada. 

Seperti kopi instan menggantikan kopi tubruk dan kopi giling 

diberbagai pasar, tetapi lama kemudian kopi instan juga diganti kopi 

yang dibekukan. 

3) Produk imitatif. 

Merupakan produk bam bagi perusahaan tertentu, tetapi dalam pasar 

produk tersebut bukan merupakan produk baru lagi. 

Menurut Kotler (2002 : 32-33) mengidentifikasikan ada enam 

kategori produk baru dalam hai kebaurannya bagi pemsaliaan dan 

pasamya. Enam kategori tersebut adalah : 

I . Produk yang baru bagi dunia 

Mempakan produk bam yang menciptakan pasar bam ' 
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2. Lini produk baru 

Produk baru yang mengizinkan perusahaan memasuki pasar yang 

sudah ada untuk pertama kalinya 

3. Tambahan pada produk lini yang ada 

Adalah produk baru yang memberikan tambahan lini produk yang 

telah ada diperusahaan 

4. Pengembangan pada perbaikan untuk produk yang ada 

Adalah produk baru yang menyediakan kineija yang diperbaiki atau 

nilai persepsi yang lebih besar dan menggantikan produk yang sudah 

ada 

5. Penetapan kembali posisi 

Produk yang sudah ada ditujukan untuk pasar baru atau segmen pasar 

baru 

6. Pengurangan biaya 

Produk baru yang menyediakan kinerja pada harga yang lebih murah. 

Menurut Boy,Walker,Larreche (2000 : 296) strategi pembangunan 

produk baru dapat di kelompokkan menjadi dua macam yaitu ; 

1. Strategi Reaktif 

Ada beberapa strategi reaktif 

a) . Strategi defensif, menyesuaikan produk yang ada sehingga produk 

itu bisa bersaing melawan produk lain kompetitif yang baru di 

luncurkan. 

b) . Strategi kedua lebih baik, memperbaiki produk pesaing 
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c) . Stategi imitatif,yang dengan cepat meniru produk baru 

d) . Stategi responsive,beraksi terhadap permintaan konsumen untuk 

produk baru atau produk yang sudah di perbaiki. 

2. Strategi Proaktif 

Strategi proaktif dirancang untuk berinisiatif mengubah : 

a) Strategi litbang yang berupaya mengembangkan produk-produk 

tertentu yang unggui. 

b) Strategi pemasaran yang di dasarkan pada menemukan kebutuhan 

konsumen dan kemudian mengembangkan produk untuk 

memenuhinya. 

c) Stategi anuisi dimana perusahaan membeli produk baru untuk 

dipasarkan. 

Menurut Marius P.Angipora (2002 : 224) beberapa faktor yang 

menyebabkan kemungkinan yang mempengaruhi produk baru gagal: 

1. Riset pemasaran yang jelek, yakni terlalu gegabah didalam menilai dan 

mengambil kesimpuian terhadap produk atau produknya dan 

dikehendaki pasar. 

2. Masalah teknis dalam disain produk atau produknya, seperti kualitas 

atau penampilan buruk dari produk secara teknis terlalu rumit, produk 

tidak memiliki kelebihan biladi bandingkan produk saingannya. 

3. Meluncurkan produk kepasar dengan waktu yang kurang tepat. 



21 

4. Praktek manajemen yang buruk, seperti kurangnya strategi 

pengembangan produk baru, kurangnya dukungan dari manajemen 

puncak, organisasi pengembangan produk baru yang tidak efektif. 

Menurut Kotler (2002: 34) beberapa faktor yang menyebabkan 

kemungkinan yang mempengaruhi mengapa produk baru gagal: 

1. Seorang eksekutif tingkat tinggi mungkin memaksakan suatu gagasan 

walau hasil riset pasar negatif. 

2. Ide itu bagus, tetapi perkiraan ukuran pasamya terlalu berlebihan. 

3. Produk aktual itu tidak dirancang dengan baik 

4. Produk Baru itu diposisikan keliru dalam pasar, tidak di iklankan 

secara efektif atau terlalu mahat. 

5. Biaya pengembangan lebih tinggi dari yang diperkirakan 

6. Pesaing membalas lebih gencar dari yang diperkirakan 

Menurut Marius P. Angipora (2002 : 225) produk yang berhasil 

tentunya memiliki karakteristik manajemen dan faktor produk yang 

menyebabkan sukses antara lain: 

1. Produk memuaskan satu atau lebih kebutuhan pasar. 

2. Produk secara teknoiogi hebat dan tentunya memiliki keuntungan 

dalam persaingan. 

3. Produk sesuai dengan kekuatan fungsional didalam pemsahaan, seperti 

bagian penjualan distribusi, promosi dan produksi. 

4. Manajemen puncak mempunyai keterikatan jangka panjang dengan 

pengembangan produk baru. Pengalaman yang dimiliki 
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memungkinkan peningkatan penampilan dalam meluncurkan produk 

baru kepasar. 

5. Strategi produk baru dirancang dengan jelas 

6. Gaya manajemennya baik dan organisasinya efektif. Struktur 

organisasi di bentuk dengan tujuan mempromosikan pengembangan 

produk baru. 

Menurut Kotler (2002 ; 35-36) ada beberapa faktor yang 

menghambat pengembangan produk baru yang berhasil yaitu : 

1. Kurangnya ide produk baru yang penting dalam bidang-bidang tertentu 

hanya ada sedikit cara yang dapat meningkatkan beberapa produk 

dasar seperti baja, sabun cuci dan sebagainya. 

2. Pasar yang terbagi-bagi 

Persaingan yang tajam mengakibatkan terjadinya pembagian pasar, 

perusahaan harus mengarahkan produk barunya pada segmen pasar 

yang lebih kecil, dan itu berarti penjualan dan laba yang lebih rendah 

untuk tiap produknya 

3. Kendala sosial dan pemerintahan 

Produk baru harus memuaskan kriteria masyarakat seperti keselamatan 

konsumen dan keseimbangan konsumen 

4. Mahalnya proses pengembangan produk baru 

Perusahaan biasanya harus menghasilkan banyak ide produk baru agar 

dapat mcmpcroieh beberapa yang baik, lebih jauh lagi, perusahan 
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harus menghadapi naiknya biaya-biaya penelitian dan pengembangan, 

pemanufakturan, dan pemasaran. 

5. Keterbatasan modal 

Beberapa perusahaan dengan ide yang baik tidak dapat memperoleh 

modal yang cukup untuk melakukan penelitian 

6. Waktu pengembangan yang lebih cepat 

Banyak pesaing sepertinya ingin mendapatkan ide yang sama pada saat 

yang sama, dan kemenangan akan diraih oleh pihak yang paling cepat. 

7. Daur hidup produk yang lebih pendek 

Ketika suatu produk baru berhasii, pesaing dengan cepat menirunya 

sehingga daur hidup produk menjadi lebih pendek 

Menurut Sofjan Assauri (2002:200) pengembangan produk 

biasanya dilakukan secara terus- menerus atau kontinyu, dimulai dari 

produk apa yang di hasilkan perusahaan dan yang perlu diadakan, sampai 

kepada keputusan untuk menghilangkan suatu produk tertentu. Dalam 

melakukan pengembangan produk terdapat beberapa faktor yang 

mendorong, baik yang bersifat faktor intern maupun faktor ekstem. 

Faktor intern yang mendorong pengembangan produk terdiri dari : 

1. Terjadinya kelebihan kapasitas dalam perusahaan yang perlu 

diperhatikan, sehingga untuk menghindarinya perlu dilaksanakan 

penganalisaan sebab-sebabnya dan berusaha mencari penyelesaiannva 

dengan pengembangan produk 
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2. Adanya hasil sampingan yang mungkin masih dapat dibuat daiam 

suatu jenis produk lain. 

3. Adanya usaha untuk menggunakan bahan yang sudah ada dalam 

memproduksi suatu produk yang mempunyai nilai yang tinggi 

Faktor ekstem yang mendorong pengembangan produk terdiri dari: 

1. Adanya persaingan yang dekat dengan suatu produk saingan, dimana 

terlihat produk saingan agak unggui 

2. Adanya usaha menjadi pemimpin dalam suatu jenis produk tertentu 

disamping untuk menaikkan prestise 

3. Adanya kemunduran dalam permintaan terhadap produk yang sudah 

ada, temtama karena adanya perbedaan harga dengan produk lain yang 

lebih murah. akibatnya perlu dilakukan analisa mengapa dengan bahan 

baku yang sama, tetapi produk jadinya mempunyai harga yang lebih 

murah 

d Tahap-Tahap Pengembangan Produk 

Menurut Kotler (2000 : 217) proses pengembangan produk terdiri 

dari delapan tahap : 

1) Pemunculan Gagasan 

Proses pemunculan produk baru berawal dari pencarian gagasan. 

Manajer puncak harus mendefinisikan produk dan pasar yang ingin 

ditekankan dan hams menyatakan tujuan produk tersebut. 
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Teknik-teknik penciptaan gagasan : 

Pendaftaran atribut 

Pendaftaran atribut membuat daftar atribut-atribut utama dari 

produk yang teiah ada dan kemudian memodifikasi tiap atribut 

dalam upaya medapatkan produk yang lebih baik. 

Hubungan yang dipaksakan 

Teknik hubungan yang dipaksakan beberapa objek yang dianggap 

berhubungan satu sama lain untuk menciptakan suatu produk baru. 

Analisis morfologis 

Metode analisis morfologis mengidentifikasikan dimensi-dimensi 

stuktural dari suatu masalah dan meneliti hubungan diantara 

dimensi-dimensi tersebut. 

Identifikasi masalah 

Teknik kreativitas sebeiumnya tidak memerlukan input pelanggan, 

sebaliknya teknik identifikasi masalah berawal dari konsumen. 

Tukar pikiran 

Kreativitas keiompok juga dapat dirangsang melalui teknik tukar 

pikiran. 

Synetic 

Pertcmuan tukar pikiran cenderung menghasilkan solusi terlalu 

cepat, sebetum dikembangkan cukup banyak prespektif. 
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2) Penyaringan Gagasan 

Tujuan penyaringan gagasan adalah membuang gagasan yang buruk 

seawal mungkin. 

3) Pengembangan dan pengujian konsep 

Gagasan yang menarik harus disempumakan menjadi konsep produk 

yang dapat diuji. Kita harus dapat membedakan antara gagasan produk, 

konsep produk, dan citra produk. Gagasan produk adalah suatu 

kemungkinan produk yang pemsahaan tawarkan ke pasar. Konsep 

produk ada versi terinci dari suatu gagasan yang dinyatakan dalam 

istiiah-istilah yang berarti bagi konsumen. Citra produk adalah 

gambaran tertentu yang konsumen peroleh dari suatu produk aktual 

atau potensial. 

4) Pengembangan strategi pemasaran 

Setelah pengujian, manajer puncak hams mengembangkan suatu 

rencana awal strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk baru 

itu kepasar. Strategi pemasaran akan mengalami penyempumaan lebih 

lanjut pada tahap-tahap berikutnya. Rencana strategi pemasaran terdiri 

dari tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan ukuran, struktur, dan 

perilaku pasar sasaran, bagian kedua rencana penentuan posisi produk, 

penjualan, pangsa pasar, bagian ketiga adalah laba yang diinginkan 

dalam beberapa tahun pertama. 
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5) Analisis 

Bila manajemen telah menemukan konsep produk dan strategi 

pemasaran perusahaan bisa menganalisa daya tarik usulan usaha 

tersebut. Manajemen harus menilai penjualan,biaya, dan perkiraan laba 

untuk menentukan apakah mereka telah memenuhi tujuan perusahaan. 

Jika telah memenuhi maka produk bisa bergerak maju kelangkah 

pengembanga produk. 

6) Pengembangan produk 

Bila konsep produk telah lulus ujian analisis, konsep laiu menuju riset 

dan pengembangan atau rekayasa untuk dikembangkan menjadi 

produk fisik. Bagian riset dari konsep produk agar bisa menemukan 

sebuah proto type yang memenuhi sclera konsumen. 

7) Pengujian pasar 

Pengujian pasar adalah keadaan dimana produk program pemasaraan 

diperkenalkan kepada kalangan konsumen yang teiah otcntik untuk 

mengetahui bagaimana konsumen dan penyalur mengolah, memakai 

dan membeli produk tersebut 

8) Komersialisasi 

Pengujian pasar kemungkinan besar memberikan cukup informasi bagi 

manajemen untuk memutuskan dapat tidaknya meluncurkan produk 

baru tersebut. Jika perusahan meneruskan dengan komersialisasi, 

perusahaan itu akan mengalami biaya yang terbesar saat ini. Daiam 

komersialisasi suatu produk baru, penentuan waktu masuk ke pasar 
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sangat penting, misalnya suatu perusahaan hampir menyelesaikan 

pekeijaan pengembangan produk barunya dan mendengar bahwa 

pesaing sedang mendekati akhir perkembangannya. 

Menurut Basu Swasta (2000:184), tahap pengembangan produk 

ada lima tahap, yaitu : 

1. Tahap pemilihan atau penyaringan 

Tahap ini dilakukan setelah berbagai macam ide tentang produk itu 

tersedia, jadi tahap ini merupakan pemilihan sejumlah ide tentang 

berbagai sumber, adapun sumber informasi dan ide dapat berasal dari 

para manajer atau perusahaan, pesaing, pelanggan, para penyalur, para 

ahli termasuk konsultan, langganan atau lembaga-lembaga lainnya. 

2. Tahap analisis bisnis 

Masing-masing ide perlu dianalisis untuk mengetahui sampai seberapa 

jauh kemampuan ide tersebut dianggap lebih menguntungkan 

dibanding yang lainnya. 

3. Tahap pengembangan 

Dari kedua ide yang dianalisis tersebut, misalkan dari beberapa produk 

yang perlu dikembangkan, maka ide tersebut dianggap lebih 

menguntungkan dibanding dengan yang lainnya. 

4. Tahap pengujian 

Pengujian tentang konsep produk. 

Pengujian tentang kesukaan konsumen. 

Penilaian laboratories. 
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Tes penggunaannya. 

- Operasi pabrik percontohan. 

5. Tahap komersialisasi 

Pada tahap ini semua fasilitas sudah disiapkan sedemikian rupa baik 

fasilitas produk maupun pemasaran dan semua kegiatan harus 

dikoordinasi dengan baik agar produk sukses secara komersiai. 

e Biaya Pengembangan Produk 

Menurut Kotler (2000:391) biaya pengembangan terdiri dari tiga 

komponen: 

1) . Biaya Pengembangan Produk, meliputi untuk penelitian, 

pengembangan, dan pengujian produk fisik. 

Produk yang telah melewati pengujian bisnis, maka dilanjutkan ke, 

departemen penelitian dan pengembangan atau bagian teknik untuk 

dikembangkan menjadi produk fisik. Sampai sekarang konsep itu 

hanya berupa penjelasan dalam kata-kata, gambar atau model 

struktural. Tahap tersebut merupakan langkah besar daiam investasi. 

Yang membuat biaya evaluasi ide yang terjadi pada tahap-tahap awal. 

Tahap penelitian ini akan menjawab pertanyaan apakah ide produk 

tersebut dapat dijadikan produk yang layak secara teknis. 

2) . Biaya penelitian pemasaran unluk menyelesaikan program pemasaran 

dan menilai kemungkinan tanggapan pasar. 
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Komponen kedua ini mencakup nama merek, kemasan dan program 

pemasaran awal untuk mengujinya daiam kondisi yang lebih nyata. 

Perusahaan biasanya bekerja sama dengan perusahaan penelitian untuk 

mengatur serangkaian toko yang akan menerima produk baru itu 

dengan imbalan. Perusahaan pemilik produk baru itu menentukan 

jumlah toko atau geografis yang ingin diuji. Perusahaan penelitian 

mengirimkan produk itu ke toko-toko yang ikut serta dan mengatur 

penempatan produk dirak pajangan mereka. Perusahaan akan 

melakukan kampanye iklan dan promosi sepenuhnya dipasar-pasar 

tersebut. 

3). Biaya pengembangan produksi untuk peralatan baru, pabrik baru atau 

direnovasi, dan investasi. 

f. Pengertian Penjualan 

Menurut Basu Swasta (2001 : 9) bahwa penjualan merupakan 

istilah tatap muka yang merupakan interaksi antara individu saling 

bertemu yang ditunjukkan untuk menciptakan, memperbaiki dan 

menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling 

menguntungkan bagi pihak lain. 

B, Hipotesis 

Ada pengaruh antara biaya pengembangan produk terhadap hasil penjualan 

pada CV. Jati Karya Palembang. 



BAB HI 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Asosiatif. 

Penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiono , 1999 : 11) 

B. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada CV. Jati Karya yang berlokasi dijaian sosial 

No. 103 km. 5 Palembang. 

C. Operasionalisasi Variabel 

1 Biaya Pengembangan Produk. 

Biaya pengembangan produk adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

mengembangkan jenis furniture yang dihasilkan oleh CV. Jati Karya 

palembang. Seluruh Biaya yang dikeluarkan oleh CV. Jati Karya 

Palembang unluk pengembangan produk dan tahun 2003 - 2007 

dengan satuan rupiah. 

2. Hasil Penjualan. 

Hasil penjualan adalah banyaknya jumlah furniture yang terjual oleh 

CV. Jati karya Palembang dari lahun 2003 -2007 > ang diukur dengan 

satuan rupiah. 
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D. Data Yaag Digunakan. 

Data yang digunakan adalah data sekunder : 

Menurut Husein Umar (2003 : 130) data sekunder adaiah data yang 

telah dioiah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer 

atau pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini berupa sejarah singkat 

perusahaan, aktivitas perusahaan, dan biaya pengembangan produk. 

E . Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menurut Nan Lin (2000: 116-123) adalah : 

1. Observasi 

Adaiah metode pengumpulan data, peneliti mencatat informasi 

sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. 

2. Dokumentasi 

Adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada 

waktu lalu. 

F. Analisis Data dan Teknik Analisis 

1. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah Analisis Kuantitatif. 

Menurut Soeratno dan Lincolin (2003 : 126) analisis kuantitatif adalah 

analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar 

dan mudah diklasifikasi dalam kategori. 
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2. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Analisis Regresi Sederhana 

Menurut Husein Umar (2003: 114) persamaan analisis regresi 

sederhana yang digunakan adalah : 

Y = a + bx 

dimana : 

Y = Hasil penjualan 

X = Biaya pengembangan produk 

a = Bilangan konstan 

b = Koefisien regresi 

Harga a dihitung dengan rumus : 

Lv-hXx 
a = 

n 
Harga b dihitung dengan rumus : 

b. Analisis Koefisien Korelasi 

Menurut Husein Umar (2003: 133) rumus analisis koefisien 

korelasi adalah : 



34 

Dimana: 

r = koefisien korelasi antara x dan y 

X = biaya pengembangan produk 

y = hasil penjualan 

n = jumlah data 

Nilai koefisien korelasi r berkisar antara -1 sampai +1 yang 

kriteria pemanfaatannya sebagai berikut: 

1) . Jika nilai r > 0 artinya telah terjadi hubungan yang Iinier positif, 

yaitu makin besar nilai variabel x (independen), makin besar pula 

nilai variabel y (dependen) atau makin kecil nilai variabel x 

(independen), makan makin kecil pula nilai variabel y 

(dependen). 

2) . Jika nilai r < 0 artinya telah terjadi hubungan yang Iinier negatif 

yaitu makin kecil nilai variabel x (independen), maka makin 

besar nilai variabel y (dependen) atau makin besar nilai variabel x 

(independen), maka makin kecil pula nilai variabel y (dependen). 

3) . Jika nilai r = 0 artinya tidak ada hubungan sarna sekali antara 

variabel x (independen) dengan variabel y (dependen). 

4) . Jika nilai r = 1 atau r = -1 telah terjadi hubungan Iinier sempuma 

yaitu berupa garis lurus, sedangkan unluk nilai r yang makin 

mengarah ke angka 0 maka garis makin tidak lurus. 
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c. Uji Hipotesis 

1) . Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara biaya pengembangan produk (x) dan hasil 

penjualan (y), dengan rumus : 

R = r^x 100% 

2) . Ujit 

Untuk mengetahui apakah suatu hipotesis itu ditolak atau diterima 

maka akan dilakukan uji hipotesis dengan langkah-iangkah sebagai 

berikut: 

a). Tentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis altematif (HJ 

- Ho ditolak berarti tidak ada pengaruh biaya pengembangan 

produk (variabel bebas) terhadap hasil penjualan (variabel 

terikat). 

- Ha diterima berarti ada pengaruh biaya pengembangan 

produk (variabel bebas) terhadap hasil penjualan 

(variabel terikat). 

b). Hitung harga statistik 

Untuk menghitung harga statistik digunakan rumus : 

.h=YT|: 

Dimana : 

th = Nilai hitung 

r = Koefisien korelasi 

n = Jumlah data 
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c) . Tentukan harga t-tabel dengan taraf signifikan 90 % atau 

a = 0,10. untuk harga t-tabe! dapat dicari dengan rumus 

t-tabel= - d f ( n - l ) 
2 

d) . Tarik kesimpuian 

- Ho ditolak dan Ha diterima apabila t -hitung > t -tabei 

Ho diterima dan Ha ditolak apabila t -wnmg < t -labei 



BAB IV 

HASIL PENELITLAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Pada CV. Jati Karya Palembang 

Perusahaan Jati Karya Fumitur Palembang di dirikan oleh Hj. 

Mursyidah sebagai pemilik dan merangkap sebagai pimpinan. Usaha ini 

dimulai kegiatannya pada tahun 1981 yang memiliki surat izin usaha 

perdagangan dengan Nomor : Siup 060/069/X11/1997. Pada awal 

operasinya hingga sekarang perusahaan ini berlokasi di Jalan Sosia! Lr. 

Keluarga No. 103 KM.5 Palembang. 

Perusahaan Jati Kaiya Furnitur adalah suatu badan usaha yang 

bcrbentuk perusahaan industri yang bergerak di bidang piembuatan meubel. 

Perusahaan menetapkan suatu kebijakan yang dilakukan secara tunai 

maupun kredit di dalam memasarkan produknya kepasaran. 

Pada awal pendiriannya, perusahaan mi masih bersifat mencoba-

coba untuk mengetahui berkembang atau tidaknya pemsahaan ini di 

kemudian hari. Dari perusahaan alat-alat yang sederhana dan sebuah 

gudang, sedangkan jumlah tcnaga kerja pada waktu itu sebanyak 10 orang. 

Sering dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknoiogi, maka 

perusahaan ini pada tahun 1997 membeli alat-alat semi otomatis dan 

tenaga kerja pun bertambah menjadi 15 orang karywan. 

•• •'-\:-.\ 
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Pada mulanya Perusahaan Jati Karya Furniture hanya 

memperoduksi satu jenis dengan bemiacam-macam tipe. Akan tetapi 

seiring dengan perkembangan zaman maka pimpinan mengduarkan 

kebijakan untuk mengembangkan produk. Produk yang dihasilkan adalah 

lemari, kursi, tempat tidur dengan berbagai motif dan corak. Golongan 

usahanya adalah industri menengah dan bentuk usahanya adalah usaha 

perorangan. Adapun alasan pemilihan bentuk usaha ini dikarenakan 

pcndirian perusahaan perorangan tidak ada peraturan tersendiri mengenai 

pendirian perusahaan jenis im, hanya saja harus mendapat izin dari 

pemerintah setempat mengenai lapangan pekerjaan yang dijalani. 

Perusahaan CV. Jati Karya Fumitur selain memasarkan serdiri 

produknya juga menyuplai produknya kepada langganan tetap perusahaan 

sesuai dengan pesanan yang diminta. Pelanggan perusahaan CV. Jati 

Karya Fumitur baik pelanggan baru maupun pelanggan lama berada tidak 

hanya di dalam kota tetapi tersebar di berbagai daerah. 

2. Aktivitas Perusahaan 

Aktivitas perusahaan merupakan segala kegiatan yang di lakukan 

oleh perusahaan dalam rangka proses produksi yang berkaitan dengan 

semua kepuasan, kegiatan, pembatasan, pengendalian dan rencana yang 

memungkinkan berlangsungnya pengubahan masukan menjadi keluaran 

oleh proses produksi. 
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Tenaga kerja bekerja pada masing-masing bagian yang ada, 

melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang ditugaskan oleh bagian 

produksi guna mencapai estimasi dari bagian marketing. Tcnaga kcrja 

yang bekerja pada bagian produksi harus memiliki keterampilan kerja 

daiam mengoperasikan mesin-mesin, peralatan produksi serta dalam 

pemakaian bahan baku. 

CV. Jati Karya mempunyai sejumlah tenaga kerja yang merupakan 

unsur utama dalam menjaiankan kelangsungan hidup perusahaan, dengan 

jumlah karyawan sebanyak 32 orang yang terdiri dan : 

Tabel IV. 1 
Jumlah Pegawai 

CV. Jati Karya Palembang 
Tahun 2003-2007 

No. Keterangan Jumlah 
1. Pimpinan 1 
2. Wakil Pimpinan ! 
J. Bagian Keuangan 1 
4. Bagian Pemasaran 2 
5. Bagian Gudang 1 
6. Bagian Produksi 20 
7. Bagian Pengawasan 3 
8. Bagian Pembeiian 1 
9. Sopir 2 

Jumlah Seluruh Pegawai 32 
Sumber : CV. Jati Karya Palembang, 2008 

Adapun tahap-tahap yang dilakukan perusahaan dalam aktivitasnya 

antara lain sebagai berikut; 

a. Produksi 

1) Bahan baku 

Bahan baku utama dalam pembuatan meubel ini adalah 

kayu jati yang di datangkan iangsung dari kota Jepara (Jawa 
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Timur) karena kayu jati yang dihasilkan dari kota Jepara ini 

memiliki kualias yang baik. 

2) Proses produksi 

Proses produksi adalah suatu cara, metode atau teknik yang 

digunakan untuk menciptakan atau menambah kegunaan sumber 

yang ada. Pada perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian 

yang akan memproses bahan mentah menjadi barang jadi, maka 

perusahaan akan melakukan proses produksi terlebih dahulu, 

demikian juga pada CV. Jati Karya Palembang memproduksi 

meubel yang akan mengalami tahap proses produksi menjadi kursi, 

lemari, meja, tempat tidur dan jam hias. 

Tahap-tahap proses pembuatan meubel pada CV. Jati Karya 

adalah sebagai berikut: 

a) Persiapan Bahan 

Pada tahap ini dilakukan persiapan dan bahan yang 

telah ditentukan ukuran, bentuk dan desain sesuai dengan jenis 

produk yang akan dihasilkan. 

b) Penyatelan 

Pada tahap ini bahan yang telah disiapkan disetel atau 

dirangkai sesuai dengan ukuran, bentuk dan desain produk 

yang akan dihasilkan. 
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c) WoodPiHer 

Pada tahap ini bahan yang sudah dengan produk yang 

diinginkan, belum rata atau bagian yang dilakukan 

pengamplasan untuk bahar, tersebut dipolitur. 

d) Amplas Kasar 

Tahap ini adalah proses penghalusan pertama dengan 

menggunakan amplas kasar yang bertujuan unluk meratakan 

bagian yang menonjoi. 

e) Penyempumaan 

Tahap sclanjutnya yaitu memasang bahan penolong, 

seperti memasang kaca, kunci, engsel pada leman, busa atau, 

jok pada kursi, dan bahan penolong iainnya. 

f) Amplas Haius 

Setelah bahan penolong dipasang, dihaluskan kembali 

dengan menggunakan amplas halus. 

g) Penyemprotan 

Setelah bahan penolong dipasangkan dan sudah 

dihaluskan kembali, tahap sclanjutnya adalah penyemprotan, 

sehingga menambah daya tarik produk yang dihasilkan 

tersebut. 
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Gambar IV.I 
Skeme Proses Produksi 

C V . Jati Karya Palembang 

Persiapan Bahan 

Penyetelan 

Wood Piller 

Amplas Kasar 

Penyempumaan 

Amplas HaJus 

• 

Penyemprotan 

Sumber: CV. Jati Karya Palembang 2008 

3) . Jenis produksi 

Adapun jenis produksi yang dihasilkan oleh CV. Jati 

Karya Palembang adalah meja, kursi, lemari, tempat tidur dan 

jam hias. 

4) Kualitas produk 

Kualitas produk merupakan strategi yang berperan penting 

dalam mempengaruhi konsumen. Seorang produsen harus 

memperhatikan kualitas produk yang dikembangkan karena 

kualitas produk erat sekah dengan kepuasaan konsumen. 

Kualitas produk mewujudkan kemampuan sebuah produk untuk 
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menjaiankan fungstnya. Kualitas produk yang dimiliki oleh CV. 

Jati Karya Palembang Iangsung didatangkan dari kota Jepara 

(Jawa Timur) sebagai distributor jati yang sangat berkuaiitas di 

Indonesia. 

5) Volume produksi 

Volume produksi yang dihasilkan perusahaan dari tahun 

2003 - 2007 adalah sebagai berikut: 

Tabel IV 2 
Volume Produksi 

CV. Jati Karya Palembang 
Tahun 2003-2007 

(dalam unit) 

Jenis Produk 
Volume Produksi 

Jenis Produk 
2003 2004 2005 2006 2007 

Kursi Tamu 38 45 50 52 57 

Lemari 37 48 40 46 51 

Tempat Tidur 48 53 49 56 58 

Meja 32 40 40 36 33 

Kursi Makan 25 23 36 30 3 i 

Jumlah 180 209 215 220 230 

Sumber : CV. Jati Karya Palembang 2008 

b. Pemasaran 

I . Pesaing 

Pesaing dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan karena 

apabila ada pesaing yang lebih unggui dari pada CV. Jati Karya 

Palembang, maka aktivitas yang dilakukan perusahaan akan 

terhambat karena konsumen lebih tertarik pada pemsahaan 

pesaing. 
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Harga 

Kebijaksanaan perusahaan dalam menetapkan harga jual 

dalam memasarkan hasil produksinya berdasarlran biaya-biaya 

yang dikeluarkan dalam membuat produk tersebut ditanibah 

dengan tingkat laba yang diinginkan perusahaan. Harga jual hasil 

produksi juga mempunyai kaitan erat dengan program pemasaran 

hasil produksi secara keseluruhan. Harga yang bersaing, dapat 

menarik para pedagang, termasuk grosir dan pengecer untuk 

memperdagangkannya. Berikut disajikan daftar harga Jual 

produk yang dihasilkan CV. Jati Karya Palembang. 

Tabel IV 3 
Realisasi Harga Jual Produk 
CV. Jati Karya Palembang 

Tahun 2003 - 2007 
(Dalam Rupiah) 

NO Jenis Produk Harga Jual 

I . Kursi Tamu 5.000.000 s/d 8.000.000 

2. Lemari 1.000.000 s/d 3.500.000 

3. Tempat Tidur 3.000.000 s/d 4.000.000 

4. Meja 2.500.000 s/d 3.000.000 

5. Kursi Makan 3.000.000 s/d 4.000.000 

Sumber : CV. Jati Karya Palembang 2008 

Hasil Penjualan 

Usaha meningkatkan hasil penjualan merupakan kegiatan 

yang mengarah kepada pencapaian tujuan perusahaan. Agar 

hasil penjualan dapat terus meningkat, maka CV. Jati Karya 
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harus dapat menjaiankan fungsi pemasaran dengan baik, seperti 

adanya informasi pasar untuk memperoleh data yang diperlukan. 

Melalui informasi pasar tersebut perusahaan berusaha 

mengetahui kebutuhan konsumen, mulai dari mcningkatnya 

kualitas, menambah variasi dan lain sebagainya. 

Pencapaian hasil penjualan yang maksimal merupakan 

tujuan utama dalam mempertahankan perkembangan 

perusahaan. Perusahaan yang ingin maju dan berkembang harus 

mampu mengimbangi kegiatan lingkungan di luar perusahaan 

guna memperoleh informasi pasar mengenai kebutuhan dan 

sclera konsumen. 

Hasil penjualan yang meningkat dapat menunjang tumbuhnya 

perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Berikut ini data hasi! 

penjualan pada CV. Jati Karya Palembang dan tahun 2003 -

2007 : 

Tabel 4 
Realisasi Hasil Penjualan 

CV. Jati Karya Palembang 
Tahun 2003-2007 

(Dalam Rupiah) 

Tahun Hasil Penjualan Persentase (" o) 

2003 685.200.000 

2004 650.700.000 -5,3 

2005 765.500.000 15 

2006 835.800.000 8,4 

2007 780.600.000 -7,06 

Sumber: CV. Jati Karya Palembang 2008 
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3. Biaya Peogembangan Produk 

Pengembangan produk merupakan kegiatan atau 

aktivitas yang dilakukan dalam menghadapi kemungkinan suatu 

produk ke arah yang iebih baik, sehingga dapat memberikan 

daya pemuas yang lebih besar. 

Pengembangan produk mencakup kegiatan teknis tentang 

pemilihan, pembuatan, dan pendesainan. Pengembangan produk 

ini berarti perubahan produk dari semula menjadi yang lebih 

baik dan disesuaikan dengan daya tank yang dapat diterima oleh 

para konsumcn. Perbaikan yang dibuat perusahaan berupa 

peningkatan mutu, mode serta corak yang merupakan 

pembaharuan terhadap produk. 

Pengembangan produk merupakan suatu usaha yang 

ditempuh CV. Jati Karya Palembang unluk mencapai tujuan 

demi kelangsungan hidup CV. Jati Karŷ a Palembang dan 

diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan kegiatan 

usahanya, yang tercermin pada tingkat penjualan yang diperoleh 

pengembangan produk tidak berarti hanya diperbaharui, 

disempumakan atau menambah variasi saja, tetapi menambah 

produk sama sekali. Daiam melakukan pengembangan produk 

CV. Jati Karya Palembang perlu pembeiian bahan baku, biaya 

peralatan dan pcrlcngkapan, gaji atau upah kary-awan dan biaya 

Iain-Iain selama melakukan proses pengembangan produksi. 
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atau upah karyawan dan biaya Iain-Lain selama melakukan 

proses pengembangan produksi. 

Berikut ini data biaya pengembangan produk pada CV. 

Jati Karya Palembang yang dihubungkan dengan hasi! penjualan 

dari tahun 2003 - 2007 adalah sebagai berikut: 

Tabel IV. 5 
Realisasi Biaya Pengembangan Produk dan Hasil 

Penjualan Pada CV. Jati Karya Palcmbang 
Tahun 2003-2007 

(Dalam Rupiah) 

Tahun 
Biaya 

Pengembangan Produk 
Hasil Penjualan 

2003 60.000.000 685.200.000 

2004 50.000.000 650.700.000 

2005 70.000.000 765.500.000 

2006 85.000.000 835.800.000 

2007 75.000.000 780.600.000 

340.000.000 ^3,717.800.000 

Sumber : CV. Jati Karya Palembang 2008 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Melihat permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 

yaitu mengenai pengaruh biaya pengembangan produk terhadap 

hasil penjualan. Dalam ha! ini yang dilihat adalah seberapa besar 

pengaruh antara biaya pengembangan terhadap hasil penjualan. 

Untuk mengetahui permasalahan tersebut di atas maka penulis 

menggunakan berbagai macam cara. 

m-fc 
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Dalam hal ini dapal diukur atau di uji dengan menggunakan 

aiat statistik sebagai berikut: 

1. Analisis regresi iinier sederhana 

2. Analisis koefisien korelasi 

3. Analisis Koefisien Determinasi 

4. Uji hipotesis 

Berikut ini akan dibahas hasi! perhitungan pengaruh biaya 

pengembangan produk terhadap hasi! penjualan : 

1. Analisis regresi Iinier sederhana 

Yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

biaya pengembangan produk terhadap hasil penjualan 

Rumus : 

y = a + bx 

Dimana: 

Hy-b.Ix 
a = 

n 
nllxy-lxly 

Keterangan : 

y ^ Hasil penjualan 

X = Biaya pengembangan produk 

a = Bilangan konstanta 

b = Koefisien regresi 

n ^ Jumlah tahun 
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Tabel berikut ini akan disajikan hasil perhitungan biaya 

pengembangan produk dan hasil penjualan ; 

Tabel IV. 6 
Realisasi Biaya Pengembangan Produk dan Hasil 

Penjualan Pada CV. Jati Karya Palembang 
Tabun 2003-2007 

(Dalam Puluhan Rupiah) 

Tahun X y x̂  'J 

y xy 

2003 60 685,2 3600 469499,04 41112 

2004 50 650,7 2500 423410,49 32525 

2005 70 765,5 4900 585990,25 53585 

2006 85 835,8 7225 698561,64 71043 

2007 75 780,6 5625 609336,36 58545 

I 340 3717,8 23850 2786797,78 256820 

Sumber: CV. Jati Carya Palembang 2008 

Penyelesaian : 

Y = a + bx 

Ni lai b di dapat sebagai berikut 

n'Zxy—Ixljy 

b = 5(256820)-(340)(3717,8) 
5 (23850)-(340)' 

1284100-1264052 
119250-115600 

20048 
3650 

5,493 
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Nilai a didapat sebagai berikut : 

"Zy—b.lx 
a = — — 

n 

(3717,8)-5,49 (340) 
a = 

5 

3717,8-1867,62 
a = 

5 
1850,18 

a = — — 

5 

a = 370,036 

Dari hasil perhitungan antara pengaruh biaya pengembangan 

produk terhadap hasil penjualan dengan menggunakan rumus regresi 

Iinier sederhana, diperoleh persamaan sebagai berikut: 

y = a + bx 

y = 370,036 + 5,493x 

Dari persamaan di atas dapat diartikan bahwa : 

Besamya nilai a = 370,036 yang berarti bahwa bila tidak ada 

kegiatan pengembangan produk hasil penjualan yang dapat dicapai 

perusahaan adalah Rp.3 70,036 

Besamya nilai b = 5,493 yang berarti bahwa setiap 

peningkatan Rp.l biaya pengembangan produk maka hastl penjualan 

naik sebesar Rp. 5,493 dan begitu juga sebaliknya. Artinya ada 

peningkatan pertambahan biaya pengembangan produk secara 

marginal dengan nilai positif. Keadaan ini sesuai dengan teori. 
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dimana biaya pengembangan produk akan berpengaruh positif 

terhadap mcningkatnya hasil penjualan, dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kegiatan pengembangan yang dilakukan cukup 

baik. 

2. Analisis Koefisien Korelasi 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan 

yang ada antara variabel yang diteliti. Dalam hal ini yang diteliti 

adalah biaya pengembangan produk dengan hasil penjualan Maka 

untuk mencari koefisien korelasi, rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

Dimana : 

r = Koefisien korelasi antara x dan y 

X = Biaya pengembangan produk 

y = Hasii penjualan 

n = Jumlah tahun 

perhitungan koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 

nljcy-lxly 
r {«I)r-(Sf)-}.{«^--(^)'} 

nLxy-Ixlp 
r 

T 
5(256820)-(340)(37!7,8) 

V{5(23850)-(340)'}.{5(2786797,78)-(3717,8)} 
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1284100-1264052 
-^{119250-115600}. {13933988,9-13822037] 

20048 
r = 

r = 

7(3650).(111951,9) 

20048 

r = 

V408624435 

20048 
20214,46 

r - 0,992 

Menurut perhitungan di atas diperoleh nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,992 hal ini menunjukkan bahwa antara biaya 

pengembangan produk dengan hasi! penjualan mempunyai hubungan 

yang sangat erat dan positif, artinya biaya pengembangan produk 

dengan hasi! penjualan mempunyai hubungan yang positif karena r 

bemilai positif yang mendekati 1 ( r > 0 ) 

3. Analisis Koefisien Determinasi 

Besamya pengaruh yang dilakukan oleh biaya pengembangan 

produk terhadap hasii penjualan dapat dijabarkan oleh analisis 

koefisien determinasi berikut i n i ; 

R - r^x l00% 

R - (0,992)-X 100% 

R =0,984 X 100% 

R =98,4% 
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Dari hasil perhitungan koefisien determinasi dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh biaya pengembangan produk terhadap 

hasil penjualan pada CV. Jati Karya mencapai 98,4 % berarti sebesar 

1,6 % dipengaruhi oleh faktor lain. 

4. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui apakah hipotesis itu diterima atau ditolak 

maka dilakukan uji hipotesis dengan langkah-iangkah sebagai berikut 

a. Menentukan hipotesis nol (Mo) dan hipotesis altematif (Ha) 

1) . Ho adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh antara biaya pengembangan produk terhadap hasil 

penjualan. 

2) . Ha adalah hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh 

antara biaya pengembangan produk terhadap hasil penjualan. 

b. Menghitung harga statistik uji t dengan rumus : 

t-hitung = 

t-hitung = 0.992 7 5 - 2 

l-hitung 

7i - 0,992 ' 

0,992 ds 
71 - 0,984 

t-hitung 0,992 (1,732 ) 
70,016 

t-hitung = 
1,718 

0,126 

t-hitung = 13,63 
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Menentukan harga t-tabel dengan tingkat keyakinan 90 % atau a = 

10% (0,10) dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel x dan y, maka harga t-tabel 

adalah sebagai berikut: 

t-tabel = - d f ( n - l ) 
2 

0,10 df(5-l) 
2 

= 0,05 df4 

didapat nilai t-tabel = 2,776 

Gambar TV. 2 
Daerah penerimaan dan pcnolakan 

Dalam pengujian hipotesis korelasi sederhana 

Daerah pcnolakan 
Daerah pcnolakan 

0,05 

-2,776 2,776 

Sumber: Dioiah dari data analisis uji t, 2008 

d. Kesimpuian statistik 

1) Ho ditolak dan Ha diterima apabila t-hitung > t-tabel 

2) Ho diterima dan Ha ditolak apabila t-hitung < t-tabel 
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Berdasiwkan perhitungan di atas di dapat t-hitung > t-tabei 

yaitu (13,63 > 2,776) maka dapat disimpulkan bahwa Hy di tolak 

dan Ha diterima ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antara biaya pengembangan produk dengan hasil penjualan. 

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebeiumnya dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Judul penelitian ini dengan penelitian sebeiumnya sama yaitu 

pengaruh biaya pembangunan produk terhadap hasil penjualan. 

2. Rumusan masalah penelitian sebeiumnya adalah mengetahui 

bagaimana hubungan dan pengaruh biaya pengembangan produk 

terhadap hasil penjualan sedangkan rumusan masalah penelitian ini 

adalah mengetahui seberapa besar pengaruh biaya pengembangan 

produk terhadap hasil penjualan. 

3. Hasil analisis penelitian sebeiumnya adalah y = 2.223.537,6 + 

22,56x, r = 0,96, R = 0,92 dan hasil uji hipotesis t-hitung > t-tabel 

(5,93 > 1,638) sedangkan hasil analisis penelitian ini adalah y = 

370,036 + 5,493x, r = 0,992, R = 0,984 dan hasil uji hipotesis t-

hitung > t-tabel (13,63 > 2,776). 

4. Hasil kesimpulannya adalah sama yaitu Ho ditolak dan Ha diterima 

yang berarti antara biaya pengembangan pioduk dengan hasii 

penjualan mempunyai pengaruh yang signifikan. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dibahas pada bab-bab 

sebeiumnya, maka dapat ditarik kesimpuian sebagai berikut: 

1. Berdasarkan perhitungan menggunakan analisis regresi Iinier sederhana 

diperoleh persamaan y = 370,036 + 5,493x. Di dapat nilai koefisien regresi 

yang positif yaitu sebesar 5,493, ini berarti antara biaya pengembangan 

produk dengan hasil penjualan mempunyai pengaruh positif. Berdasarkan 

hasil uji hipotesis t-hitung lebih besar dari t-tabel (13,63>2,776) maka 

kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima, ini berarti bahwa ada pengaruh 

antara biaya pengembangan produk terhadap hasii penjualan. 

2. Berdasarkan analisis koefisien korelasi diperoleh hasil r = 0,992 dan ini 

menggambarkan bahwa hubungan antara biaya pengembangan produk dengan 

hasil penjualan sangat erat dan positif. 

3. Berdasarkan analisis koefisien diterminasi diperoleh hasil R = 98,4%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi biaya pengembangan produk 

terhadap hasii penjualan pada CV. Jati Karya adalah sebesar 98,4% dan 

sisanya sebesar 1,6% ditentukan oleh faktor di luar biaya pengembangan 

produk. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpuian di atas, maka saran yang dapat penulis berikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Perubahan dalam melakukan pengembangan produk yang akan datang tetap 

dapat berusaha mempertidiankan dan mengikuti perubahan mode atau bentuk, 

variasi, kualitas sehingga konsumen dapat melakukan pilihan sesuai dengan 

keinginannya. 

2. Sebaiknya CV. Jati Karya harus menggunakan biaya pengembangan seefektif 

mungkin sesuai dengan apa yang ditentukan oieh pimpinan 

3. Sebaiknya CV. Jati Karya juga hams memperhatikan persaingan. 
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