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Abstract: Increasingly intense in the business world to make every company should be able to improve its strategy to be able 
to compete with other companies. Like other companies, then the PT Combiphar also trying to make the company's strategy in 
an effort to win the competition. This study aims to determine the effect of marketing mix against sales volume. The unit of 
analysis in this study is the customer or agent. Sample This study took 100 agents from the PT. Combiphar Surabaya. Data 
were collected using a questionnaire that is provided to the respondents. Then analyzed using multiple linear regression 
analysis with SPSS tools. The results of data analysis showed that the marketing mix of product, price, place and promotion 
simultaneously significant effect on the volume of sales at PT. Combiphar. The results of data analysis is shown by calculating 
the F value has significance level of less than 0.05. Similarly, based on the results of analysis by the t test is known that the 
marketing mix partially significant effect on sales volume. The magnitude of the coefficient of determination (R2) is equal to 
0.784, which means that the marketing mix is able to explain changes in sales volume by 78.4%. 
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PENDAHULUAN 
 

Era global telah berlangsung, persaingan di dunia usaha semakin ketat. Arus barang dan 
jasa serta orang sudah semakin cepat memasuki pasar. Bagi Negara yang sudah siap, maka 

globalisasi merupakan sebuah peluang untuk memperluas pasarnya, sedangkan bagi Negara 
yang belum siap, maka globaliasi merupakan sebuah tantangan yang membutuhkan perhatian 
serius. Demikian pula yang terjadi di Indonesia, globalisasi telah membawa dampak semakin 
banyaknya produk-produk dari luar yang bebas masuk ke Indonesia dan itu membuat semakin 

ketatnya persaingan antar perusahaan. Sementara perusahaan dari Indonesia sendiri hanya 
mengandalkan kebijakan dari pemerintah Indonesia. 

Untuk menangkap peluang yang ada maka perlu dibuat kebijakan yang mengarah pada 

pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut 
perlu ada penataan kembali strategi yang akan dilakukan serta penataan strategi baik yang 
dilakukan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan. Menurut Chadher (1993) Strategi 

merupakan alat untuk mencapai tujuan permasalahan dalam kaitanya dengan tujuan jangka 

panjang program alokasi sumber daya. 
Semakin ketatnya persaingan yang ada di dunia usaha berdampak pada upaya-upaya 

strategis yang harus dilakukan oleh perusahaan. Strategi perusahaan dilakukan untuk 
mengantisipasi segala hambatan serta kesempatan yang ada, dalam strategi dibutuhkan 

pengendalian manajemen dan evaluasi. Perencanaan strategi yang baik akan membawa 
dampak yang sangat besar bagi perusahaan dan akan menyelaraskan antara peluang dan 
tantangan namun strategi juga mempunyai keterbatasan yang perlu di perhatikan oleh 
penyusun strategi sehingga menurunkan tingkat kelemahan. 

Strategi sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan daya 
saing perusahaan. Ada berbagai strategi yang bisa dilakukan perusahaan, baik strategi 
ditingkat korporasi maupun strategi di tingkat fungsi. Strategi korporasi mengarah pada 
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kebijakan-kebijakan ditingkat perusahaan atau korporat sedangkan strategi ditingkat fungsi 
mengarah pada pencapaian tujuan masing-masing fungsi. Salah satu strategi fungsional yang 
biasa di lakukan oleh perusahaan adalah strategi marketing. Strategi ini bertujuan untuk 

meningkatkan volume penjualan dalam sebuah perusahaan.  
Sebagaimana perusahaan profit yang lain, PT. Combiphar juga perlu melakukan strategi 

marketing dalam upaya untuk meningkatkan volume penjualannya. Ada banyak strategi yang 
bisa dilakukan oleh perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan penjualannya. Dalam teori 

pemasaran dikatakan bahwa strategi pemasaran produk dibedakan dalam strategi produk, 
strategi harga, strategi distribusi dan strategi promosi. Sedangkan strategi pemasaran untuk 
produk jasa terdiri dari strategi produk, harga, promosi, distribusi, proses, people dan physical 
confidance. Strategi pemasaran mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan penjualan, 

hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, yang menunjukkan bahwa 
bauran pemasaran secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan pada apotek 
Rahma di Gresik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Victor juga menunjukkan bahwa bauran 
pemasaran (marketing mix) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penjualan sepeda 

motor honda di Surabaya Barat.  
Persaingan dunia usaha semakin ketat, masing-masing perusahaan berusaha untuk 

meningkatkan pasarnya. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana PT Combiphar 
mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis dalam upaya untuk meningkatkan 

market sharenya. Sebagaimana perusahaan lain, PT. Combiphar juga mengalami masalah 
yang sama yaitu ketatnya persaingan berdampak pada penurunan penjualan. Oleh karena itu 
penelitian ini berusaha untuk mengungkap strategi pemasaran yang bagaimana yang mampu 
meningkatkan penjualan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran 

sangat penting artinya bagi perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan.  
 
Rumusan Masalah 

 

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah bauran pemasaran yang terdiri dari Product, Price, Place dan Promotion secara 

parsial berpengaruh terhadap volume penjualan pada PT. Combiphar Surabaya? 

2. Apakah bauran pemasaran yang terdiri dari Product, Price, Place dan Promotion secara 
simultan berpengaruh terhadap volume penjualan pada PT. Combiphar, Surabaya? 

 

Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui pengaruh variable bauran pemasaran secara persial terhadap volume 

penjualan pada PT. COMBIPHAR, Surabaya 
2. Untuk mengetahui pengaruh variable bauran pemasaran secara simultan terhadap volume 

penjualan PT. COMBIPHAR, Surabaya  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Manajemen Pemasaran 
 

Definisi Manajemen Pemasaran yang dikemukankan oleh Stoner (1997:8) adalah sebagai 

berikut: “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan penga-
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wasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. 
Menururt Kotler (1997:13) definisi pemasaran adalah “Pemasaran adalah suatu proses 

sosial dan manajerial agar individual dan kelompok mendapatkan yang mereka butuhkan dan 
inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai 
dengan pihak lain.” 

Sementara itu Nystrum dalam bukunya “Hand book of marketing” yang dikutip oleh 
Winardi (1999:316) menyatakan bahwa: Pemasaran meliputi segala aktivitas dunia usaha 
dalam bidang penyaluran benda-benda dari produsen ke konsumen. 

Dari uraian diatas diketahui bahwa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran 
adalah suatu upaya mulai perencanaan pengorganisasian, pengarahaan dan pengawasan 
terhadap kegiatan dalam upaya menyampaikan suatu barang atau jasa kepada konsumen  
kesemuanya tersebut terkait erat dengan pencapaian tujuan organisasi perusahaan yakini 
salah satunya diantaranya meningkatkan volume penjualan. 

 
Konsep Pemasaran 

 

Konsep pemasaran adalah filsafah bisnis yang menyatakan bahwa kepuasan dari kon-
sumen adalah kebenaran sosial dan ekonomi kehidupan sebuah perusahaan, sudah sewajarnya 
jika segala kegiatan perusahaan harus mencurahkan untuk mengetahui apa yang diinginkan 
oleh konsumen dan kemudian memuaskan keinginan itu dan pada akhirnya perusahaan 
bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Konsep pemasaran adalah falsafah bisnis 
yang menyebabkan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomis dan 
sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan (Swasta, 1984:16). 

Menurut kotler (1997:10) konsep pemasaran adalah filsafah manajemen pemasaran yang 
berkeyakinan bahwa pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penetuan kebutuhan dan 
keinginan pasar dan penyampaian kepuasan yang didambakan itu lebih efektif dan efisien dari 
pada pesaing. Konsep pemasaran dibuat dengan menggunakan tiga faktor dasar seperti 
dibawah ini: 
1. Saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada konsumen atau 

pasar. 
2. Volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan dan bukanya 

untuk kepentingan sendiri. 
3. Saluran kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasikan dan diintergrasikan 

secara organisasi. 
 

Penggunaan konsep pemasaran yang tepat bagi perusahaan dapat menunjang keber-
hasilan dari bisnis yang di lakukan menurut Theodore Levitt (Kotler, 1999:26) “konsep 
pemasaran ada empat pilar“, yaitu:  
(1) Pasar Sasaran: Tidak ada perusahaan yang dapat bergerak di semua pasar dan memenuhi 

semua kebutuhan. Bahkan tak ada yang dapat bergerak dengan baik dalam pasar yang 
luas. Perusahaan secara berkesinabungan mengamati setiap perubahaan yang terjadi dalam 
tingkat konsumen, guna mengantisipasi adanya pergeseran target atau sasaran pasaran 
yang di tuju. Perusahaan akan berhasil dengan baik kalau mereka mendefinisikan pasar 
atau pasar-pasar sasaran mereka dan menyiapakan program pemasaran yang sesuai.  

(2) Kebutuhan Pelanggan: Perusahan dapat mendefisikan pasar sasaran namun gagal 
memahami kebutuhan pelanggan. Kita dapat membedakan antara lima jenis kebutuhan:a) 
Kebutuhan yang dikemukakan, b) Kebutuhan yang sebenarnya, c) Kebutuhan yang tidak 
dikemukakan, d) Kebutuhan kesenangan, dan e) Kebutuhan rahasia. 
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Pemasaran Terkoordinasi 
 

Pemasaran terkoordinir ada dua hal, yaitu: 

a. Fungsi-fungsi pemasaran, iklan, manajemen produk, penelitian pemasaran (riset), pelayan 
pelanggan harus terkoordinir. Semua fungsi pemasaran diatas harus di koordinasi ber-
dasarkan sudut pandang pelanggan. 

b. Pemasaran harus terkoordinir dengan bagian-bagian lainnya. Pemasaran tidak akan ber-

hasil kalau hanya dilakukan satu bagian. 
 
Keuntungan 

 

Tujuan konsep pemasaran yang terakhir adalah membantu organisasi perusahaan untuk 

mencapai tujuannya. Tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan volume penjualan guna 
mendapatkan keuntungan. 

Untuk mencapai secara efektif kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang senantiasa berubah. 
Secara keseluruahan dari komponen-komponen perusahaan mengikuti konsep bahwa pelang-
gan adalah segala-galanya, sebab tanpa adanya pelanggan maka perusahaan tidak akan bisa 
berjalan dengan baik. 

 
Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

 

Definisi marketing mix menurut pendapat Basu Swastha (1998:102) di artikan “Bahwa 
bauran pemasaran adalah aspek-aspek pemasaran yang dapat mempengaruhi keberhasilan 
dari strategi pemasaran”. 

Sedangkan menurut Philip Kotler (2006:70) “Bauran pemasaran (marketing mix) merupa-
kan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagi unsur suatu program pemasar yang perlu di 
pertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan ber-

jalan dengan sukses. Bauran pemasaran produk barang mencakup 4 unsur atau lebih di kenal 
dengan singkatan 4P yaitu: product, price, place, dan promotion. 

Dari berbagi definsi tentang pengertian bauran pemasaran diatas dapat disimpulkan 
bahwa bauran pemasaran adalah suatu faktor baik itu faktor intern maupun faktor external 

yang mempunyai pengaruh baik langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan 
pemasaran. 

Aktivitas dunia usaha yang berhubungan dengan benda-benda ataupun jasa-jasa dari saat 
produksi sampai saat koonsumen yang didalamnya termasuk tindakan menjual, menye-

lenggarakan reklame, menstandarisasi pemisahan menurut nilai, menyimpan benda-benda, 
memodali serta fungsi informasi pasar sangat membantu dalam mengotimalkan bauran 

pemasaran. Sedangkan bauran pemasaran itu sendiri antara lain: 
 

Product (Produk) 
 

Adalah keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada 
konsumen. Yang perlu diperhatikan dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli fisik 
dari produk itu saja tetapi memberi manfaat dan nilai dari produk tersebut. Produk merupakan 

elemen terpenting, sebagai pemenuh kebutuhan konsumen sekaligus keinginan konsumen. 
Dengan demikian produk akan mudah diserap oleh pasar bila produk tersebut mengacu kepada 
kebutuhan yang ada. Serta dibarengi dengan kualitas, keunikan, modal desain, bentuk merk, 
kemasan produk yang unggul serta keragaman yang memberikan keleluasaan kepada kon-

sumen untuk memilih barang yang sesuai keinginan. 
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Price (Harga) 
 
Adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada konsumen untuk mendapatkan produk 

tertentu. Strategi penentuan harga (pricing) sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada 
kosumen dan mempengaruhi citra produk, serta keputusan dan konsumen untuk membeli. 
Penentuan harga juga berhubungan dengan pendapatan dan turut mempengaruhi penawaran 
atau saluaran pemasaran. Akan tetapi hal terpenting adalah keputasan dalam penentuan 

harga konsumen dengan strategi secara keseluruhan. Potongan harga (diskon) adalah jumlah 
potongan yang di berikan kepada pembeli, yang dihitung dari harga jual dan mengurangi harga 
jual produk. Pada saat dilakukan pembayaran, waktu pembayaran yang di tentukan per-
usahaan untuk melaksanakan bayaran. Syarat pembayaran yaitu cara yang ditentukan 

perusahaan untuk melakukan pembayaran. Adapun tujuan penetapan harga antara lain 
sebagai berikut: Menjaga kestabilan harga (bertahan), Memaksimalkan laba, Memaksimalkan 
penjualan, Gengsi atau prestige, Pengembalian atas investasi Perusahaan juga dapat memilih 
salah satu alternative kebijakan kenaikan harga sebagai berikut: a) Premi Pricing, b) Average 

Pricing, dan c) Penetration Pricing (Penetrasi harga). 
 
Place (Tempat/Saluran Distribusi) 

 
Place berarti berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkas dan melakukan 

operasi atau kegiatan. Dalam hal ini ada tiga jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi, yaitu : 
Konsumen mendatangi perusahaan, Perusahaan mendatangi konsumen, Perusahaan dan 

konsumen tidak bertemu secara langsung. Sehubungan dengan saluran distribusi maka 

perusahaan harus dapat memilih saluran yang tepat. Saluran distribusi yang dapat di pilih, 
antara lain: a) Penjual Langsung (direct sales), b) Agen (Agent) atau broker, c) Agen/broker 
penjual atau pembeli, dan d) Waralaba (franchises). 

 
Promotion (Promosi) 

 

Pemasaran yang di lakukan oleh suatu perusahaan haruslah sesuai dengan pasar sasaran 
yang akan di tuju. Tidak hanya memasarkan produk yang bagus, menetapkan harga yang 
menarik dan membuat promosi akan lebih efektif, manakala sesuai dengan produk yang 
ditawarakan. Tetapi perusahaan harus mengetahui dan menerima pihak saham dari para 

konsumen potensial pemakai produk yang di hasilkan promosipun yang di lakukan juga tidak 
boleh menyimpang dari produk yang di hasilkan.  

Hal yang perlu di perhatiakan dalam promosi adalah pemilihan bauran promosi (promotion 

mix) dan promosi yang di lakukan antara lain: Brosur, Personal Selling, dan Pameran. Ada 

beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam promosi: 
1. Identifikasi terlebih dahulu audiens targetnya  
2. Tentukan tujuan promosi  
3. Kembangkan pesan yang disampikan  

4. Pilih bauran komunikasi  
 

Tujuan promosi adalah sebagai berikut: 
a. Modifikasi tingkah laku: mencari bantuan, melakukan pendekatan, mencari kesenangan, 

Mencari informasi, mengemukakan pendapat. 
b. Memberi tahu. 

c. Mempengaruhi. 
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Hubungan Bauran Pemasaran dengan Volume Penjualan 
 
Bauran pemasaran yang sebagai kumpulan-kumpulan elemen terpenting dan proses 

pemasaran tentunya memiliki keterkaitan dengan volume penjualan yang dicapai. Kesesuian 
dalam penerapan kebijakan yang terkait dengan bauran pemasaran akan sangat menentukan 
tinggi rendahnya volume penjualan, menunjukkan jumlah produk yang terjual pada kurun 
waktu tertentu. Volume penjualan terkait dengan tiga hal yaitu: Frekuensi pemasaran, Jumlah 
pembelian, dan Frekuensi pembelian. 

 
Kerangka Koseptual 
 

Berdasarkan kajian teori dan penelitian sebelumnya, maka Kerangka konseptual dari 
variable bebas terhadap variable terikat dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti 
Gambar 1. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Product (X1) 

 Price (X2) 

Place (X3) 

Promotion 

(X4) 

Volume penjualan (Y) 

 
 

Gambar 1. Kerangka Konseptual dari Variable Bebas Terhadap Variable Terikat 

 
Hipotesis penelitian  

 
Berdasarkan atas latar belakang masalah, rumusan masalah, serta uraian terhadap 

tinjauan pustaka, maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini adalah:  
1. Faktor bauran pemasaran yang terdiri dari Produk, Price, Place dan Promotion secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan PT. Combiphar, Surabaya. 
2. Faktor bauran pemasaran yang terdiri dari Produk, Price, Place dan Promotion secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap volume   penjualan PT. Combiphar, Surabaya. 
 

METODE PENELITIAN 
 
Jenis penelitian 

 
Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research, yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk menguji pengaruh variable independent terhadap variable dependen. Dalam hal ini 
untuk mengetahi pengaruh variable bauran pemasaran/marketing mix terhadap volume 
penjualan. 
 
Populasi/Sampel 

 
Penelitian ini dilakukan di Surabaya dengan unit analisis adalah agen/pelanggan. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh agen atau penjual produk-produk yang telah 
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menjadi pelanggan pada PT. Combiphar, Surabaya. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 
diambil dengan menggunakan teknik accidental sampling yaitu diambil dari distributor/ penjual 
yang tersebar di Surabaya. Mengingat jumlahnya sangat banyak, maka penelitian ini 
mengambil sampel sebanyak 100 responden.  

 

Teknik Pengumpulan dan analisis Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan 

kepada responden, teknik pengukuran data dengan menggunakan skala likert 1-5 dengan nilai 

1 menunjukkan kondisi sangat tidak baik/sangat tidak setuju dan nilai 5 menujukkan sangat 

baik/sangat setuju. Selanjutnya data di analisis dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan alat bantu SPSS.  

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan suatu kelayakan tentang 

sejauh mana alat ukur yang digunakan benar-benar mengukur apa yang telah di ukur. Setelah 

data terkumpul, dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

Y = bo + b1.x1 + b2.x2 + b3.x3 + b4.x4 + e 

dimana: 

Y : Volume Penjualan 

bo : Konstanta Regresi 

b1 : Koefisien Regresi Untuk Faktor Produk 

b2 : Koefisien Regresi Untuk Faktor Harga 

b3 : Koefisien Regresi Untuk Faktor Tempat 

b4 : Koefisien Regresi Untuk Faktor Promosi 

x1 : Faktor kualitas Produk 

x2 : Faktor Harga 

x3 : Faktor Tempat 

x4 : Faktor Promosi 

e : Variable Pengganggu 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

PT. Combiphar adalah perusahaan yang bergerak dibidang obat-obatan, perusahaan ini 

sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

sebagian besar distributor sudah bergabung lebih dari 5 tahun. Adapun rincian distributor 

sebagai berikut: yang bergabung kurang dari 5 tahun sebanyak 15%, yang bergabung antara 5-

10 tahun sebanyak 45% yang bergabung 10-15 tahun sebanyak 27% dan yang sudah lebih dari 

15 tahun ada sebanyak 13%.  

Sebelum sampai pada analisis data, perlu ada pengujian instrument. Berdasarkan hasil 

pengujian instrument diperoleh hasil pengujian validitas, Teknik yang digunakan dalam 

pengujian validitas instrument adalah teknik Kolerasi product moment. Apabila koefisien 

korelasi lebih besar dari 0,3 (r ≥ 0,3), maka instrument tersebut dianggap valid. Berdasarkan 

hasil analisis dengan menggunakan korelasi diperoleh nilai untuk semua variabel yaitu produk, 

price, place  dan promotion semua mempunyai koefisien korelasi lebih dari 0,3. yang berarti 

bahwa instrumen yang digunakan untuk mengambil data sudah valid.  
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Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah melihat koefisien korelasi Cronbach Alpha. Jika Uji Cronbach Alpha ≥ 0,60 
maka kuesioner tersebut reliable menurut (Maholtra, 1996 dalam Ghozali, 2005). Rekapitulasi 
hasil penelitian Uji Reliabilitas tersaji seperti dalam Tabel 1. 
 
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas 

No Variable Cronbach Alpha (α) Based 
On Standardized 

Keterangan 

1 Produk (X1) .925 Reliabel 
2 Harga (X2) .898 Reliabel 
3 Tempat (X3) .720 Reliabel 
4 Promosi (X4) .743 Reliabel 

Sumber: Data Diolah, 2010 

  
 Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

sudah reliable terbukti bahwa semua nilai koefisien alfa cronbach lebih dari 0.6.   
 
Analisis Deskriptif Variabel Produk  

 
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 

para agen dapat diketahui bahwa: keragaman obat merupakan salah satu faktor pendukung 
pemilihan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 38 orang atau 38% memilih 
produk ini karena variasi produknya banyak, sebanyak 37 orang atau 37% responden menyata-
kan bahwa konsumen puas dengan jumlah variasi produk yang ada. Dan sebanyak, terbanyak 
ketiga responden menjawab pada skor 3 cukup puas dengan responden 24 orang atau 24%. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa strategi produk melalui variasi atau keragaman produk. 

Kualitas produk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penjualan, semakin 
bagus kualitas produk maka akan semakin banyak penjualannya. Berdasarkan hasil penelitian 
berkaitan dengan kualitas produk diketahui bahwa sebanyak 49 orang atau 49% responden 
menyatakan bahwa kualitas produk PT. Combiphar sangat baik, sebanyak 37 orang atau 37%, 
menyatakan bahwa kualitas produknya baik dan sebanyak 14 orang atau 14% responden 
menyatakan bahwa kualitas produk PT. Combiphar cukup baik. Secara umum dapat dikatakan 
bahwa  kualitas produk PT. Combiphar sudah sangat baik.  

Selanjutnya berkaitan dengan kualitas kemasan obat dari PT. Combiphar menunjukkan 
bahwa sebanyak 55 orang atau 55% responden menyatakan bahwa kemasan produk cukup 
baik, sebanyak 26 orang atau 26% responden menyatakan bahwa kemasan produk sangat baik 
dan sebanyak 18 orang atau 18% responden menyatakan bahwa kemasan produk PT. 
Combiphar dipersepsikan baik oleh agen/konsumen serta sebanyak 1 orang atau 1% responden 
menyatakan bahwa kemasan produk kurang baik.  
 
Analisis Deskriptif Variabel Harga  

 

Selanjutnya untuk mengetahui respon konsumen terhadap harga digunakan analisis 
dengan tabulasi berdasarkan data hasil kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian dengan meng-
gunakan kuesioner diperoleh hasil bahwa sebanyak 49 orang atau 49% menyatakan sangat 
setuju dengan sisem pembayaran kepada perusahaan, pembayaran bisa dilakukan secara 
kredit. Sebanyak 29 orang atau 29% responden menyatakan bahwa sistem pembayarannya 
sudah sesuai dengan harapan agen. Sebanyak 15 orang atau 15% responden menyatakan 
bahwa sistem pembayaran cukup sesuai dengan keinginan agen serta sebanyak 6 orang saja 
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atau 6% responden menyatakan bahwa sistem pembayaran tidak sesuai dengan keinginan 
agen. 

Berkaitan dengan harga ada beberapa harga yang sama dengan item yang berbeda. 
Kesesuaian harga dengan kualitas barang menunjukkan adanya fairness price. Sehingga 
konsumen/agen tidak merasa keberatan dengan harga yang sudah ditetapkan. Berdasarkan 
hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 38 orang atau 38% menyatakan bahwa harga yang 
diterapkan sudah sangat sesuai, sebanyak  32 orang atau 32% responden menyatakan harga 
yang ditetapkan sudah sesuai, dan sebanyak 30 orang atau 30% menyatakan bahwa harga 
yang ditetapkan cukup sesuai.  

Cara pembayaran yang ada pada sebuah perusahaan berpengaruh terhadap kenyamanan 
agen. PT. Combhipar memberikan alternatif cara pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sebanyak 49 orang atau 49% menyatakan bahwa mereka sangat setuju dengan alter-
natif pembayaran, sebanyak 39 orang atau 39% menyatakan setuju dengan alternatif pem-
bayaran yang ada di PT. Combiphar, serta sebanyak 12 orang atau 12% menyatakan bahwa 
mereka cukup setuju dengan sistem pembayaran yang ada. 
 
Analisis Deskriptif Variabel Tempat 

 

Tempat/lokasi usaha merupakan faktor penting dalam upaya untuk meningkatkan volume 
penjualan. Demikian halnya dengan PT. Combhipar yang ada di Surabaya. Dalam upaya untuk 
meningkatkan penjualannya, maka PT. Combhipar berusaha untuk menambah penjualan 
dengan cara menambah jumlah agen. Semakin banyak agen maka akan semakin dekat dengan 
pasar/konsumen. Hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner diperoleh hasil sebagai 
berikut: Sebanyak 87 orang atau 87% menyatakan bahwa tempat/agen sangat berpengaruh 
terhadap pembelian produk. Sebanyak 7 orang atau 7% menyatakan bahwa tempat cukup ber-
pengaruh terhadap penjualan dan sebanyak 6 orang atau 6% menyatakan bahwa lokasi/tempat 
kurang berpengaruh.  

Lokasi/agen akan berpengaruh terhadap kemudahan konsumen untuk membeli produk 
tersebut. Sebanyak 49 orang atau 49% menyatakan bahwa agen mempunyai peran untuk 
memudahkan konsumen memperoleh produk tersebut. Sebanyak 26 orang atau 26% responden 
menyatakan bahwa lokasi berpengaruh terhadap konsumen untuk memperoleh produk. 
Sebanyak 25 orang atau 25%, menyatakan bahwa agen kurang brepengaruh terhadap ke-
mudahan untuk memperoleh barang.  

Ketersediaan barang merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan penjualan, 
dengan semakin banyak ketersediaan barang akan semakin mudah bagi konsumen untuk 
memperoleh barang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 80 orang atau 
80% responden menyatakan bahwa ketersediaan barang sangat berpengaruh terhadap 
penjualan, sebanyak 18 orang atau 18% responden menyatakan bahwa ketersediaan barang 
berpengaruh terhadap penjualan dan sebanyak 2 orang atau 2% responden menyatakan bahwa 
ketersediaan tidak berpengaruh terhadap penjualan. Secara umum dapat dikatakan bahwa 
ketersediaan barang sangat berpengaruh terhadap penjualan. 

 
Analisis Deskriptif Variabel Promosi (X4) 

 

Promosi merupakan satu faktor penting dalam upaya untuk meningkatkan penjualan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan tenaga pemasaran sangat berpengaruh 
terhadap penjualan, hal ini ditunjukkan oleh nilai hasil jawaban responden dimana sebanyak 
47 orang atau 47% menyatakan sangat setuju, sebanyak 28 orang  atau 28% menyatakan setuju 
dan sebanyak 24 orang atau 24% menyatakan cukup setuju. 
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Pameran merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkat-
kan penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pameran yang dilakukan perusahaan 
berkaitan dengan promosi penjualan adalah sebagai berikut: sebanyak 39 orang atau 39% 
responden menyatakan bahwa pameran yang dilakukan sudah baik, sebanyak 34 orang atau 
34% persen responden menyatakan bahwa pameran yang dilakukan cukup baik dan sebanyak 
22 orang atau 22% responden menyatakan bahwa pameran yang dilakukan perusahaan sudah 
sangat baik serta sebanyak 6 orang atau 6% responden menyatakan bahwa pameran yang 
dilakukan kurang baik.  

Pemakaian brosur sebagai media untuk promosi sangat berpengaruh terhadap penjualan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 49 orang atau 49% responden menyatakan 
bahwa promosi yang di lakukan oleh PT. Combiphar sudah cukup baik, sebanyak 30 orang atau 
30% responden menyatakan bahwa brosur yang digunakan sebagai media untuk promosi sudah 
baik dan sebanyak 16 orang atau 16% responden menyatakan bahwa brosur yang digunakan 
sebagai media promosi kurang baik dan sebnyak 5 orang atau 5% responden menyatakan 
bahwa brosur yang digunakan oleh perusahaan sudah sangat baik. 

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas diketahui bahwa brosur merupakan media yang 
cukup baik untuk melakukan promosi penjualan. 
 
Pengujian Hipotesis 

 
Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran terhadap volume penjualan 

digunakan analisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS. 
Hasil analisis data menunjukkan kondisi seperti Tabel 2. 

 
Tabel 2. Hasil Analisis Linier Berganda 

Coefficients(a) 

Model 
   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 
T 

  
Sig. 

  B Std. Error 

1 (Constant) -3839.919 1270.348   -3.023 .003 
  Produk 1924.296 272.458 .702 7.063 .000 
  Price 986.797 442.836 .320 2.228 .028 
  Place -1253.879 550.073 -.224 -2.279 .025 
  Promotion 467.250 201.807 .118 2.315 .023 

Sumber: Hasil analisis SPSS  
 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan bantuan komputer dengan program 
SPSS (Statistical Program for Social Science), maka diperoleh persamaan regresi linier ber-
ganda sebagai berikut:  

Y=-3839,919+1924,296.X1+986,797.X2-1253,879.X3+467,250.X4 

Persamaan regresi tersebut diatas mempunyai makna bahwa produk, price dan promotion 
berpengaruh positif terhadap volume penjualan. Artinya semakin banyak variasi produk yang 
dijual maka  akan semakin tinggi penjualannya. Dengan semakin banyak varian produk yang 
ditawarkan ke konsumen/agen maka akan semakin banyak pilihannya sehingga penjualan 
semakin meningkat. Demikian halnya dengan price atau harga, harga mempunyai pengaruh 
positif terhadap penjualan. Artinya semakin bervariasi alternative pembayarannya maka akan 
semakin memudahkan agen untuk melakukan pembayaran sehingga semakin tinggi pen-
jualannya. Promosi merupakan salah satu faktor penting dalam upaya untuk meningkatkan 
penjualan. Semakin bagus promosinya maka akan semakin tinggi penjualannya. Sedangkan 



Strategi Marketing Mix PT Combiphar serta Pengaruh Terhadap Peningkatan Volume Penjualan 

 255 

tempat mempunyai pengaruh negative terhadap penjualan, artinya semakin banyak tempat 
yang tidak produktif maka akan semakin menurunkan penjualan perusahaan. 

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh produk, price, place dan promosion secara ber-
sama-sama digunakan analisis dengan koefisien determinasi. Hasil analisis data menunjukkan 
bahwa produk, price, place dan promotion secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
penjualan. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.784 atau dengan kata 
lain 78,4% penjualan dijelaskan oleh produk, price, place dan promotion, sebagaimana pada 
Table  3. 

 
Tabel 3. Hasil Uji Nilai Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model 
 

R 
 

R Square 
 

Adjusted R 
Square 

Std. 
Error 

 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 .885 .784 .775 1059.0 .784 86.082 4 95 .000 

a  Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2 
Sumber: Data SPSS 

 
Berdasarkan Hasil analisis data dan pengujian hipotesis dapat dikatakan bahwa nilai 

koefisien determinan R2 sebesar 0,784. Hal ini berarti Produk, Harga, Tempat, dan promosi  
secara bersama-sama mempengaruhi volume penjualan sebesar 78,4% sementara sisanya  21,6 
% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 
Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F) 

 
Selanjutnya untuk menguji pengaruh secara simultan digunakan analisis dengan meng-

gunakan uji F. Hasil analisis data dengan menggunakan uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 
86,082 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Adapun hasil pengujian dengan mengguna-
kan uji F diperoleh nilai sebagaimana pada Tabel 4. 

 
Tabel 4.  Uji F 

ANOVA(b) 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

     1 Regression 386166681.462 4 96541670.366 86.082 .000 
  Residual 106543381.528 95 1121509.279     
  Total 492710062.990 99       

a  Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2 
b  Dependent Variable: Y 
Sumber: data SPSS 

 

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa produk, price, place dan promotion secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan pada PT. Combiphar Surabaya. 
Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung yang mempunyai signifikansi kurang dari 0,05.  Dengan 
demikian dapat di simpulkan bahwa secara simultan produk, price, place dan promotion 
berpengaruh signifian terhadap volume penjualan, dengan demikian hipotesis diterima.  

 
Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) 

 

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh secara parsial digunakan analisis dengan meng-
gunakan uji t, berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji t diketahui bahwa Nilai 
hitung untuk masing-masing variabel sebagaimana tampak pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Hasil Uji t 

Coefficients(a) 

Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

t 

 

Sig. 

 

Correlations 

B Std. Error Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 

 
-3839.91 1270.348   -3.023 .003       

  X1 1924.29 272.458 .702 7.063 .000 .871 .587 .337 

  X2 986.79 442.836 .320 2.228 .028 .762 .223 .106 

  X3 -1253.87 550.073 -.224 -2.279 .025 .537 -.228 -.109 

  X4 467.25 201.807 .118 2.315 .023 .415 .231 .110 

a  Dependent Variable: Y 

Sumber: data SPSS 

 

Berdasarkan hasil uji statistik, dapat dilihat nilai thitung dan tingkat signifikasi masing-

masing variable bebas adalah sebagai berikut: Selajutnya untuk mengetahui pengaruh secara 

parsial digunakan analisis dengan uji t, hasil analisis dengan uji t diperoleh nilai thitung untuk 

produk sebesar 7,063 dengan tingkat signifikasi 0,000 dimana H1 diterima pada signifikasi ≤ 

0,05 sehingga pembuktian hipotesis pertama bahwa terdapat pengaruh produk terhadap 

volume penjualan dinyatakan terbukti kebenarannya dan diterima. 

Hasil analisis data menunjukkan nilai thitung untuk variabel harga (X2) sebesar 2,228 

dengan tingkat signifikasi 0,028 dimana H1 diterima pada signifikasi ≤ 0,05 sehingga dapat 

dikatakan bahwa harga mempunyai pengaruh terhadap volume penjualan terbukti kebenaran-

nya, sehingga pembuktian hipotesis kedua diterima. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai thitung untuk variable tempat/place adalah 

sebesar -2,279 dengan tingkat signifikasi 0,025 dimana H1 diterima pada signifikasi ≤ 0,05 

sehingga pembuktian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa secara parsial tempat/place 

berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan dinyatakan diterima. 

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari promosi digunakan analisis 

dengan uji t, hasil analisis data dengan uji t diperoleh nilai thitung sebesar 2,315 dengan tingkat 

signifikasi 0,023. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tempat/place secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap penjualan terbukti kebenarannya, sehingga hipotesis di-

terima. 

 

PEMBAHASAN 

  

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS diketahui bahwa secara 

simultan bauran pemasaran yang terdiri dari product, price, place dan promotion berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan volume penjualan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung 

yang mempunyai signifikansi kurang dari 0,05. Demikian halnya berdasarkan hasil analisis 

data dengan menggunakan uji t diketahui bahwa secara parsial produk, price, place dan 

promotion berpengaruh signifikan terhadap peningkatan volume penjualan. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Bauran pemasaran 

sangat penting artinya dalam sebuah perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan 

penjualan. Semakin baik bauran pemasarannya maka akan semakin tinggi pula volume 

penjualan. Secara teori dikatakan bahwa produk akan berpengaruh terhadap volume 

penjualan, hasil penelitian ini mendukung teori yang ada. Produk dalam hal ini meliputi 

kuaitas produk, keberagaman produk dan kemasan produk. Semakin banyak variasi produk 
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maka akan mampu meningkatkan volume penjualan. Demikian halnya semakin bagus kualitas 

produk maka akan mampu meningkatkan volume penjualan.  

Para agen mempunyai respon yang positif terhadap variasi produk yang ditawarkan PT. 

Combiphar Surabaya, semakin banyak variasi produk semakin enak agen/konsumen dalam 

memenuhi kebutuhannya. Variasi produk pada PT. Combiphar sudah sesuai dengan keinginan/ 

harapan agen/konsumen. 

Harga merupakan salah satu faktor penting dalam upaya untuk meningkatkan penjualan. 

Strategi harga sering di gunakan perusahaan dalam upaya meningkatkan penjualan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa harga yang layak merupakan aspek penting dalam meningkat-

kan penjualan. Disamping itu sistem pembayaran juga akan berpengaruh terhadap peningkat-

an penjualan, semakin mudah sistem pembayarannya maka akan meningkatkan penjualan.  

Harga mempunyai hubungan yang erat terhadap kualitas, semakin bagus kualitas biasa-

nya semakin tinggi harganya. Dalam penelitian ini  harga di ukur berdasarkan kemudahan 

untuk melakukan pembayaran. System pembayaran yang di terapkan oleh PT. Combiphar 

adalah dengan melakukan pembayaran melalui berbagai alternative. Sehingga semakin banyak 

alternative pembayaran maka akan semakin menguntungkan agen. Oleh karena itu para agen 

merasa cocok dengan model sebagaimana respon konsumen terhadap produk PT. Combiphar. 

Faktor distributor (place) yang diindikasikan dengan ketersediaan produk merupakan 

faktor penting dalam upaya meningkatkan penjualan. Semakin mudah memperoleh produk 

tersebut maka akan semakin tinggi volume penjualannya, hal ini disebabkan semakin mudah 

konsumen memperoleh produk yang dibutuhkan. berkaitan dengan keberadaan/ketersediaan 

barang yang ada di Agen, sebagian besar agen merasa puas terhadap ketersediaan barang yang 

ada, semakin bagus ketersediaan barang maka akan memudahkan agen untuk menjual, 

disamping itu ketersediaan barang juga akan meningkatkan volume penjualan. 

Promosi merupakan salah satu faktor bauran pemasaran (marketing mix) yang sangat 

penting. Ada banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengadakan Promosi. 

Misalnya dengan memberikan brosur pada pelanggan, membuat baliho, pameran dll. Kesemua-

nya bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan. Sebagaimana hasil penelitian lain yang 

menemukan bahwa promosi mempunyai pengaruh signifikan terhadap penjualan. Semakin 

bagus promosi yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin tinggi volume penjualan-

nya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

serta mendukung teori yang ada.  

Hasil penelitian ini mendukung teori yang ada serta mendukung hasil penelitian sebelum-

nya. Bauran pemasaran merupakan strategi marketing untuk produk yang bisa diandalkan 

untuk meningkatkan volume penjualan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan terhadap para Agen 

atau pelanggan PT. Combiphar Surabaya, dapat ditarik beberapa kesimpulan: 

(1)  Berdasarkan hasil analisis data di ketahui bahwa secara simultan produk, price, place dan 

promotion berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai F hitung yang mempunyai signifikansi kurang dari 0,05.  

(2)  Demikian halnya dengan  uji parsial, berdasarkan hasil analisis data dengan uji t diperoleh 

nilai t hitung untuk produk, price, place dan promotion semua mempunyai nilai thitung 
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dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti bahwa secara produk, price, place 

dan promotion secara parsial berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan produk PT. 

Combiphar Surabaya. 

 

Saran  

  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana diatas, maka peneliti memberi-

kan masukan/saran sebagai berikut: 

(1)  Perlu ada upaya peningkatan dalam kualitas, karena kualitas produk mempunyai pengaruh 

paling besar terhadap volume penjualan. Semakin bagus kualitas produknya maka akan 

semakin tinggi volume penjualannya. Demikian pula semakin banyak variasi produknya 

maka akan semakin tinggi pula voume penjualannya.  

(2)  Perlu meningkatkan promosi penjualan dalam rangka untuk meningkatkan volume penjual-

an. Promosi merupakan faktor penting dalam bauran pemasaran, dalam penelitian ini 

merupakan faktor penting kedua setelah produk.  
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