
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan dan keinginan manusia 

terus berkembang, akan tetapi pada faktanya manusia tidak mampu 

memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya sendiri, sehingga dibutuhkan 

kelompok atau organisasi yang dapat menjembatani pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan tersebut. Usaha yang dilakukan kelompok atau organisasi 

dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan orang lain dengan tujuan untuk 

mendapatkan hasil atau laba disebut juga dengan istilah bisnis. 

Pada saat bisnis berjalan, maka akan muncul berbagai tantangan yang 

tentunya harus dihadapi melalui berbagai siasat dan upaya. Tantangan yang 

dihadapi tersebut meliputi, berkembangnya produk di pasar, bergesernya 

selera konsumen, dan munculnya aneka produk pesaing, sehingga suatu  

bisnis dituntut untuk dapat menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan 

perubahan tersebut. 

Persaingan ketat dalam dunia bisnis terjadi pada berbagai bidang dan 

termasuk pada bidang jasa penyedia sarana olahraga. Pada saat ini olahraga 

bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi bagian dari gaya hidup bahkan 

menjadikan olah raga sebagai kebutuhan. Hal ini yang menjadikan motif 

pelaku bisnis untuk membuka dan mengembangkan jasa penyedia sarana 

olahraga. 
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Melihat potensi pasar yang besar dalam bisnis penyedia sarana olahraga, 

mengakibatkan banyak bermunculan tempat-tempat sarana olahraga serupa. 

Tentunya hal ini menjadi tantangan besar bagi para pelaku usaha ini untuk 

dapat menjadikan bisnisnya yang didirikan unggul dan mampu bersaing 

dengan penyedia sarana olahraga lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini yang menunjukkan beberapa usaha jasa penyedia sarana 

olahraga di Bandung Timur. 

Tabel 1.1 

Bisnis Jasa Sarana Olahraga Di Bandung Timur Tahun.2018 

No. Nama Bisnis 

1. BSD Riung Bandung 

2. Gor Bara Cilengkrang 

3. Gor Pasanggrahan Uber 

4. SM Futsal Cinunuk 

5. Gor Purbaya Cinunuk 

Sumber :Olahan Peneliti (2018) 

 
Secara umum, upaya yang dapat ditempuh perusahaan dalam mencapai 

tujuan bisnisnya adalah dengan memaksimalkan kemampuan dalam 

memasarkan produk yang dimiliki atau apa yang kita kenal dengan bauran 

pemasaran. Dalam arti sempit pemasaran merupakan bentuk usaha yang 

dilakukan perusahaan dalam menyalurkan atau mendistribusikan produk yang 

dimiliki kepada konsumen. Dalam arti luas pemasaran adalah proses sosial 

dan manajerial yang dilakukan individu atau kelompok dalam merencanakan, 

menciptakan, dan menawarkan suatu produk kepada konsumen untuk 

mendapatkan suatu nilai. Tujuan akhir dari proses pemasaran yaitu agar 

konsumen membeli produk yang ditawarkan. Akan tetapi, dewasa  ini 

kegiatan pemasaran tidak hanya menjual produk, disamping itu terdapat 



3 
 

 

 

tujuan utama, yaitu memenuhi kepuasan konsumen. Hal ini dapat 

direalisasikan melalui kualitas produk yang ditawarkan atau melalui 

pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Sebelum produk tersebut dapat 

memberikan manfaat dan memberi kepuasan bagi konsumen usaha yang 

dilakukan agar produk dapat dikenal oleh konsumen adalah dengan 

melakukan kegiatan promosi. Kegiatan promosi bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada konsumen terkait produk yang ditawarkan. Selain itu dari 

kegiatan promosi konsumen dapat juga mengetahui kelebihan suatu produk 

dibandingkan produk-produk lainnya. 

Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui 

surat kabar, radio, televisi, jaringan sosial di internet, juga media alternatif 

lain seperti dengan mengadakan event khusus yang melibatkan banyak orang. 

Dari kegiatan ini diharapkan memberi rangsangan, mendorong konsumen 

membeli produk, dan juga sebagai usaha dalam menjaga image suatu bisnis. 

Menurut Buchari Alma (2014:179), promosi adalah bentuk komunikasi 

yang dilakukan, baik melalui medi elektronik maupun cetak dengan tujuan 

untuk memberikan penjelasan dan meyakinkan calon konsumen tentang 

barang dan jasa yang ditawarkan. 

Kotler dalam Bob Foster (2008:67) menyatakan bahwa promosi memiliki 

lima prangkat utama : yaitu, iklan (advertising), promosi penjualan (sales 

promotion), hubungan masyarakat (public relation), dan penjualan tatap 
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muka (personal selling), penjualan secara langsung (direct selling). 

Kombinasi dari kelima aktivitas tersebut, adalah bauran promosi. 

Periklanan (advertising), secara umum dalam kegiatan ini memiliki tiga 

tujuan utama, yaitu untuk mengingatkan, untuk membandingkan, serta untuk 

informasi dalam rangka menjual produk baik barang, jasa atau ide. Hal yang 

harus diperhatikan pada saat perikalan yaitu tidak boleh menipu atau 

menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan barang yang 

diiklankan. 

Promosi penjualan (sales promotion), merupakan suatu alat untuk 

merangsang konsumen dalam mempercepat proses pembelian. Karena pada 

intinya promosi penjualan adalah sebagai media untuk mengajak membeli 

produk pada saat itu juga. 

Hubungan masyarakat (public relation), merupakan sebuah kegitan 

komunikasi dengan tujuan untuk membangun citra baik. Selain itu public 

relation juga bertujuan untuk memelihara kepercayaan para pemegang saham. 

Penjualan tatap muka (personal selling), adalah salah satu alat promosi 

paling tua. Personal selling merupakan alat yang efektif dilakukan pada saat 

penjualn dan pada tahap tertentu. 

Penjualan secara langsung (direct selling), merupakan sistem pemasaran 

interaktif yang menggunakan media periklanan dengan maksud produk dapat 

langsung dibeli pada lokasi manapun. 
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Selain promosi, harga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

volume penjualan suatu produk. Hal ini dibuktikan dengan sikap masyarakat 

yang menjadikan harga sebagai motif utama pada saat akan membeli suatu 

produk. Oleh karena itu, pelaku bisnis dituntut untuk berkemampuan 

menetapkan harga yang sesuai dengan kemampuan pasar sasaran. 

Pada pihak lain harga berkaitan pula dengan posisi suatu produk 

dipasaran, keinginan konsumen untuk membeli, dan kesetiaan seorang 

pelanggan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Kotler dan Amstrong dalam 

Bob Foster (2008:57), yang menyatakan bahwa “Harga merupakan faktor 

utama penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, 

bauran ragam produk, dan pelayanan, serta persaingan.” 

Penetapan harga yang tepat yang sesuai dengan pasar sasaran, akan 

mendorong peningkatan volume penjualan produk. Maka dari itu, 

kompetensi dan peran manajemen sangat menentukan prospek pemasaran 

produk yang dipasarkan sehingga diterima dengan baik oleh konsumen. 

Selain dari promosi dan harga, lokasi diyakini pula sebagai salah satu 

faktor penting lainnya yang dapat menentukan keberhasilan pemasaran suatu 

produk. Konsumen akan memilih lokasi yang mudah untuk dijangkau 

daripada lokasi yang sulit untuk dijangkau. Pada pihak lain ketersediaan 

sarana transportasi umum dan sarana serta fasilitas penunjang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusa pelanggan dalam menetapkan 

pilihannya. 
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Salah satu contoh bentuk usaha jasa penyedia sarana olahraga dan 

hiburan yaitu Zone73 yang berlokasi di Jl. A.H. Nasution no. 73 Bandung. 

Zone73 merupakan badan usaha yang menyediakan berbagai sarana olahraga 

dan hiburan. Sarana utama di Zone73 yaitu lapangan futsal, pintball, gokart, 

dan shot on target. Selain sarana olahraga, Zone73 juga sudah melakukan 

pengembangan produk, salah satunya dibidang kuliner, jasa cuci mobil atau 

motor, dan barbershop. 

Melalui promosi yang dilakukan pihak manajemen, Zone73 mulai 

dikenal olah konsumen wilayah Bandung Timur. Konsumen yang penasaran 

langsung mulai berdatangan dan mencoba wahana yang telah disedikan 

Zone73. Dengan promosi ini manajemen juga menanamkan citra baik Zone73 

kepada konsumen. Berbagi bentuk promosi yang dilakukan pihak manajemen 

merupakan usahan untuk meningkatkan volume penjualan pada setiap 

saatnya. 

Ketatnya persaingan bisnis di bidang jasa penyedia sarana olahraga di 

wilayah Bandung Timur, tentunya ini menjadi tantangan bagi pihak Zone73. 

Karena dari persaingan ini akan berdampak terhadap jumlah konsumen usaha 

Zone73 Bandung Timur. Dampak yang terjadi dari persaingan ketat tersebut 

terlihat dari jumlah pengunjung yang datang ke Zone73. Sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Konsumen Zone73 Bandung Timur 

Bulan Januari-Desember 2017 

No. Bulan Jumlah 
Konsumen 

Perubahan 

1. Januari 200  

2. Februari 450 250 

3. Maret 315 (135) 

4. April 565 250 

5. Mei 489 (76) 

6. Juni 590 101 

7. Juli 320 (270) 

8. Agustus 553 233 

9. September 1762 1.209 

10. Oktober 1498 (264) 

11. November 1021 (477) 

12. Desember 1973 952 

Sumber : Data Zone73 (2017) 

Pada tabel 1.2 diatas, menunjukkan jumlah pengunjung di Zone73 yang 

tidak bersifat konstan, artinya terjadi penurunan dan kenaikan pengunjung 

dalam setiap bulannya. Tabel 1.2 menunjukkan adanya pengaruh signifikan 

dari ketatnya persaingan yang menyebabkan konstannya jumlah pengunjung 

yang datang ke Zone73 Bandung Timur. 

Pada akhirnya persaingan dan harga yang belum menjangkau pasar 

sasaran akan berdampak terhadap penghasilan Zone73 untuk setiap bulannya, 

maksudnya apabila jumlah pengunjung mengalami kenaikan maka sudah 

dapat dipastikan penghasilan akan meningkat dan begitupun sebaliknya. 

Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 1.3 

Volume Penjualan Sarana Olahraga Zone73 Bandung Timur 

Bulan Januari-Desember 2017 

No. Bulan Volume penjualan 
per Bulan (Rp) 

Perubahan 

1. Januari Rp.11.096.000,00  

2. Februari Rp.24.967.000,00 Rp.13.871.000,00 

3. Maret Rp.17.477.000,00 (Rp.7.490.000,00) 

4. April Rp.31.348.000,00 Rp.13.871.000,00 

5. Mei Rp.27.131.000,00 (Rp.4,217.000,00) 

6. Juni Rp. 32.735.000,00 Rp.5.604.000,00 

7. Juli Rp.17.754.000,00 (Rp.14.981.000,00) 

8. Agustus Rp.42.620.000,00 Rp.24.866.000,00 

9. September Rp.104.025.000,00 Rp.61.405.000,00 

10. Oktober Rp.96.265.000,00 (Rp.7.760.000,00) 

11. November Rp.75.695.000,00 (Rp.20.570.000,00) 

12. Desember Rp.109.470.000,00 Rp. 33.775.000,00 

Sumber : Data Zone73 (2017) 

Pada data diatas dapat diketahui bahwa Zone73 pada periode tertentu 

mengalami peningkatan penghasilan. Namun, pada priode tertentu diketahui 

bahwa Zone73 mengalami penurunan yang cukup drastis, atau dengan kata 

lain volume penjualan atau hasil jasa sewa sarana olahraga Zone73 Bandung 

Timur sangat fluktuatif. Hal ini diduga karena faktor promosi, faktor harga 

dan faktor lokasi. 

Selain dari data-data yang didapatkan peneliti secara langsung dari 

perusahaan, peneliti juga mendapatkan hasil data dari mini survei yang 

dilakukan kepada 15 orang pelanggan Zone73. Mini survei yang dilakukan 

menyangkut promosi yang telah dilakukan dan harga yang telah ditetapkan 

manajemen Zone73 Bandung Timur. Tujuan dari diadakannya  mini survei 

ini, yaitu untuk mengetahui lebih mendalam terkait keadaan yang dirasakan 

pelanggan atas promosi dan penetapan harga yang telah dilakkan pihak 



9 
 

 

 

Zone73 Bandung Timur. Tabel hasil data mini survei tersebut dapat dilihat 

pada halaman berikutnya (halaman 10). 
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Tabel 1.4 

Hasil Mini Survei Kepada Pelanggan Zone73 Terkait Promosi, Harga dan Loakasi Yang Telah Ditetapkan 

Februari 2018 
 

 
No Variabel Indikator Pernyataan Jawaban 

Ya Tidak 

1 Promosi Memberikan 

pemahaman 

Promosi yang dilakukan sudah memberikan pemahaman kepada anda 

tentang keadaan dan situasi Zone73? 

 

9 
 

6 

Meyakinkan Promosi yang telah dilakukan dapat meyakinkan anda untuk menjadi 

pelanggan tetap? 

 

9 
 

6 

2 Harga Sesuai pasar 

sasaran 

Harga yang ditetapkan Zone73 sudah terjangkau?  

10 
 

5 

Kesesuaian 

harga dengan 

kualitas 

Harga telah sesuai dengan kualitas yang dimiliki Zone73?  

12 
 

3 

3 

 

: 

Lokasi Akses lokasi Akses lokasi menuju Zone73 mudah untuk ditemui? 15 0 

Kenyaman Suasana di Zone73 sudah nyaman? 10 5 

Sumber :Dibuat Peneliti (2018) 
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Berdasarkan hasil mini survei yang dilakukan peneliti terhadap beberapa 

pelanggan Zone73 Bandung Timur promosi yang dilakukan ternyata masih 

kurang baik. Menurut M. Dzikri (Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung), menyatakan bahwa promosi yang dilakukan masih kurang, 

dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang sering mamasang iklan berupa 

spanduk di tepi jalan yang memberikan informasi seputar tempat olahraga 

tersebut. Pendapat yang hampir sama juga dikeluarkan oleh M. Iqbal Ridho 

(Penduduk Cipadung Bandung Timur), menurutnya promosi yang dilakukan 

Zone73 hanya dilakukan diawal saja yang melalui brosur dan pamflet. Jadi 

berdasarkan hasil tersebut peneliti dapat menyimpulakan bahwa  promosi 

yang dilakukan pihak manajemen Zone73 masih kurang maksimal. 

Selain promosi, faktor harga diduga menjadi penyebab lain dari 

menurunnya jumlah pengunjung pada Zone73 karena harga terkait erat 

dengan keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan mini survei kepada 

terhadap pelangga Zone73 Bandung Timur, terungkap bahwa harga sewa 

beberapa jenis layanan di Zone73 masih belum sesuai dengan kemampuan 

pasar terutama bagi masyarakat wilayah Bandung Timur. Pendapat dari M. 

Dzikri Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga hampir sama 

dengan pendapat sebelumnya bahwa harga penyewaan beberapa jenis 

permainan masih belum sesuai dengan kemampuan pasar wilayah Bandung 

Timur, bahkan menurutnya, kesesuaian antara harga dengan kualitas yang 

diberikan masih belum sesuai. 
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Terkait dengan masalah lokasi, hasil mini survei yang dilakukan kepada 

pelanggan sarana olahraga Zone73 menunjukkan masih adanya kendala 

terkait dengan lokasi perusahaan. Helvi Syam Nurzaman menuturkan bahwa, 

sekalipun lokasi sarana olahraga Zone73 mudah dijangkau namun suasana di 

Zone73 masih belum nyaman. 

Berdasarkan data hasil survei awal tersebut, maka peneliti menduga 

bahwa masih kurang optimalnya manajemen perusahaan yang dilakukan 

pihak Zone73 Bandung Timur pada saat ini, maka ini menjadi tantangan bagi 

pihak manajemen. Maka inilah yang menarik peneliti untuk mengambil judul 

penelitian “PENGARUH PROMOSI, HARGA DAN LOKASI TERHADAP 

VOLUME PENJUALAN (Studi pada Pelanggan Sarana Olahraga Zone73 

Bandung Timur)”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka 

masalah yang dirumuskan merupakan hasil yang didapat dari mini survei yang 

dilakukan peneliti pada sarana olahraga Zone73 Bandung Timur. Atas dasar 

hal tersebut, maka permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut. 

1. Tantangan disaat bisnis sudah berjalan. 

 

2. Ketatnya persaingan. 

 

3. Kurang optimalnya peran manajemen. 

 

4. Promosi yang dilakukan masih kurang maksimal. 

 

5. Harga belum sesuai dengan kemampuan pasar sekitar. 

 

6. Kenyamanan yang diberikan pihak manajemen belum maksimal. 

 

 
 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan pada halaman 

sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan  kedalam 

beberapa pertanyaan dibawah ini, yaitu: 

1. Apakah tedapat pengaruh promosi terhadap volume penjualan Zone73 

Bandung Timur? 

2.  Apakah terdapat pengaruh harga terhadap volume penjualan Zone73 

Bandung Timur? 

3. Apakah terdapat pengaruh lokasi terhadap volume penjualan Zone73 

Bandung Timur? 
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4. Apakah terdapat pengaruh promosi, harga dan lokasi secara simultan 

terhadap volume penjualan Zone73 Bandung Timur? 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu, adapun 

yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap volume penjualan pada 

Zone73 Bandung Timur. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap volume penjualan pada 

Zone73 Bandung Timur. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap volume penjualan pada 

Zone73 Bandung Timur. 

4. Untuk mengetahui pengaruh promosi, harga dan lokasi secara simultan 

terhadap volume penjualan pada Zone73 Bandung Timur. 

 

 

 
E. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan ini memiliki keguanaan teoritis dan praktis 

yang akan dipaparkan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis. 

 

a. Bagi peneliti, dari penelitian ini peniliti dapat memperdalam 

keilmuan, pengalaman dan pengetahuan khususnya mengenai 

pengaruh promosi, harga dan lokasi terhadap volume penjualan. 
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Serta memiliki kerangka berpikir yang sistematis dalam menyusun 

sebuah karya ilmiah khususnya dalam menyusun skripsi. 

b. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, hasil 

dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa 

lain khususnya mahasiswa Jurusan Manajemen konsentrasi 

Manajemen Pemasaran yang akan mengambil penelitian yang sama 

dan menindaklanjuti penelitian ini dangan informasi penelitian 

yang lebih baik. 

c. Bagi tempat penelitian baik instansi pemerintahan maupun 

perusahaan, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan khususnya 

mengenai pentingnya promosi dan harga terhadap eksistensi dan 

kemajuan Zone73 agar dapat diperhatikan lebih detail lagi. 

2. Kegunaan Praktis 

 

a. Peneliti diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

masukan ke tempat penelitian baik instansi pemerintahan maupun 

perusahaan akan pengaruh promosi, harga dan lokasi terhadap 

volume penjualan. 

b. Memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana 

Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 
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F. Kerangka Pemikiran 

 

Menurut M. Fuad dkk (2009:130) promosi adalah serangkaian kegiatan- 

kegiatan yang secara aktif dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk 

mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan. Selain untuk 

mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan, promosi juga 

bertujuan untuk membangun citra baik perusahaan di masyarakat. Promosi 

dapat juga dijadikan sebagai alat untuk menjaga kepercayaan seorang 

pelanggan terhadap produk, sehingga pelanggan akan tetap setia. Kesetiaan 

pelanggan terhadap produk perusahaan akan memberikan dampak positif bagi 

keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. 

Menurut Buchari Alma (2014:169) harga adalah nilai dari suatu barang 

yang dinyatakan dengan uang. Hal ini karena manusia pada saat ini 

menggunakan uang sebagai alat tukar yang valid. Menurut M. Fuad dkk 

(2009:129) harga adalah “Sejumlah kompensasi (uang maupun barang, kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang 

atau jasa.” 

Harga dapat menjadi sebuah masalah bagi suatu bisnis baru, karena 

manajemen bisnis tersebut harus dapat menentukan harga yang tepat untuk 

produk yang akan dipasarkan. Harga dapat menjadi sebuah alat penentu posisi 

perusahaan dalam sebuah persaingan untuk mendapatkan konsumen, karena 

konsumen menjadikan harga sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam 

melakukan keputusan pembelian. tujuan lainnya dari penetapan harga yang 
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tepat yaitu untuk menjaga kesetiaan seorang pelanggan terhadap produk 

perusahaan. 

Menurut Basu Swasta dan Irawan (2003:339) lokasi merupakan letak 

atau posisi strategis dari suatu usaha yang pada akhirnya akan 

memaksimumkan laba yang didapat oleh suatu bentuk usaha tersebut. Lokasi 

yang strategis tentunya akan mudah dijangkau oleh konsumen/pelanggan, hal 

ini akan meningkatkan jumlah pengunjung yang pada akhirnya akan 

meningkanya laba usaha tersebut. Lokasi dari suatu jenis usaha  tentunya 

harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan, hal ini dapat 

direalisasikan salah satunya dengan pengadaan lahan parkir yang cukup luas 

untuk menampung kendaraan para pelaggan yang datang. 

Menurut McDaniel dalam Holisoh (2017:47) volume penjualan adalah 

“Nilai penawaran yang memiliki kesan sesuai dengan tingkat kemampuan 

konsumen untuk beli dan memiliki suatu produk yang dinyatakan  dengan 

nilai financial atau nominal.” Kemampuan konsumen berpengaruh terhadap 

volume penjualan, karena apabila konsumen telah mampu untuk membeli, 

maka permintaan terhadap suatu produk akan meningkat. Hal ini yang 

mengakibatkan meningkatnya volume penjualan dalam sebuah bisnis. 

Volume penjualan dapat dikatakan juga sebagai umpan balik dari 

kegiatan pemasaran yang telah dilakukan pihak manajemn dalam sebuah 

bisnis. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat memberikan suatu model 

kerangka pemikiran yang dikembangkan dari penelitian-penelitian yang 
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pernah dilakukan. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang 

menggambarkan keterkaitan antara Promosi, Harga dan Lokasi terhadap 

Volume Penjualan, yaitu pada halaman berikutnya. 
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Penelitian Terdahul 
 

Penelitian tentang pengaruh promosi, harga dan lokasi terhadap 

volume penjualan sudah banyak dilakukan sebelumnya. Misalnya pada 

penelitian Rosvita Dua Lembang dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga, Promosi, dan Cuaca Terhadap Keputusan Pembelian Teh 

Siap Minum dalam Kemasan Merek Teh Botol Sosro (Studi Kasus pada 

Mahasiswa SI Fakultas Ekonomi). Hasilnya membuktikan bahwa kualitas 

produk, harga, promosi, dan cuaca berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya penelitian yang dilakukan 

Windi Adriani dengan judul Pengaruh Lokasi, Harga Dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen 

Waroeng Steak And Shake Dipatiukur Bandung). Hasilnya membuktikan 

bahwa Lokasi, harga dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen waroeng steak and 

shake dipatiukur bandung. Dan yang berikutnya penelitian yang dilakukan 

oleh Kadek Martika Puspita Sari dan Ni Md. Wulandari Kusumadewi 

dengan judul Analisi Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Volume 

Penjualan Pada Pt.Hatten Bali Di Kota Denpasar. Hasilnya menunjukkan 

bahwa Produk, harga, saluran distribusi dan promosi secara simultan 

berpengaruh terhadap volume penjualan Pt. Hatten bali. Hasil dari 

penelitian terdahulu lebih lengkapnya dapat dillihat pada tabel dibawah. 
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Tabel 1.5 

Penelitian Terdahulu Pengaruh Promosi dan Harga 

Terhadap Volume Penjualan 

No Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Hasil dan Kesimpulan Analisa Perbandingan 

1 Rosvita Dua 

Lembang 

(2010) 

Analisis Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga, Promosi, 

dan Cuaca Terhadap 

Keputusan Pembelian Teh 

Siap Minum dalam 

Kemasan Merek Teh Botol 

Sosro (Studi Kasus pada 

Mahasiswa SI Fakultas 

Ekonomi). 

Variabel kualitas produk, harga, 

promosi, dan cuaca berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Perbedaannya adalah dalam 

penelitian saya memposisikan 

variabel harga sebagai X2 dan 

Promosi sebagai X1, sedangkan 

untuk variabel Y pada penelitian 

saya yaitu Volume Penjualan. 

2 Ayu 

Wulandari 

(2009) 

Pengaruh Promosi Terhadap 

Tingkat Penjualan Minuman 

Yakult Pada PT. Yakult 

Indonesia Persada Cabang 

Padang. 

Promosi berpengaruh positif 

terhadap tingkat penjualan 

minuman yakult. 

Perbedaannya adalah pada 

penelitian saya memposisikan 

variabel promosi sebagai X1, 

sedangkan variabel Y pada 

penelitian saya yaitu Volume 

Penjualan 

3 Windi 

Adriani 

(2017) 

Pengaruh Lokasi, Harga 

Dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Keputusan 

Pembelian (Studi Pada 

Konsumen Waroeng Steak 

Lokasi, harga dan kualitas 

pelayanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen 

waroeng steak and shake 

Perbedaannya adalah pada 

penelitian saya memposisikan 

variabel lokasi sebagai X3, 

variabel harga sebagai X2, 

sedangkan variabel Y pada 
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No Peneliti 
(Tahun) 

Judul Penelitian Hasil dan Kesimpulan Analisa Perbandingan 

  And Shake Dipatiukur 

Bandung). 

dipatiukur bandung penelitian saya yaitu Volume 

Penjualan 

4 Kadek 

Martika 

Puspita Sari 

dan Ni Md. 

Wulandari 

Kusumadewi 

(2015) 

Analisi Pengaruh Bauran 

Pemasaran Terhadap 

Volume Penjualan Pada 

Pt.Hatten Bali Di Kota 

Denpasar 

Produk, harga, saluran distribusi 

dan promosi secara simultan 

berpengaruh terhadap volume 

penjualan pt. Hatten bali 

Perbedaannya adalah variabel 

X1 pada penelitian saya yaitu 

promosi, X2 adalah harga dan 

X3 adalah lokasi, sedangkan 

variabel Y tetap sama yaitu 

Volume Penjualan 

5 Didik 

Darmadi 

(2013) 

Pengaruh Promosi 

Penjualan Terhadap 

Penjualan Pada PT. Astra 

Internasional Tbk-TSO 

Cabang Soetoyo Malang 

Biaya promosi berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

volume penjualan pada PT. 

Astra Internasional Tbk-TSO 

Cabang Soetoyo Malang 

Perbedaannya adalah pada 

penelitian saya memposisikan 

promosi sebagai X1, sedangkan 

variabel Y pada penelitian saya 

yaitu Volume Penjualan. 

6 M. Rizwar 

Ghazali 

(2010) 

Analisis Pengaruh Lokasi, 

Promosi, dan Kualitas 

Layanan Terhadap 

Keputusan Pembelian 

(Warnet (Warung Interent) 

XYZ Jl.Singosari, Kota 

Semarang. 

Pengaruh lokasi, promosi, dan 

kualitas layananan berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap 

keputusan pembelian. 

Perbedaannya adalah pada 

penelitian saya memposisikan 

lokasi sebagai X3, promosi 

sebagai X1, sedangkan variabel 

Y pada penelitian saya yaitu 

Volume Penjualan. 

7 Dendi 

Sumawan 

(2015) 

Analisa Pengaruh Promosi, 

Harga, dan Lokasi Terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Studi 

Kasus Pada Soto Kudus 

Promosi, harga, dan lokasi 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan 

pada Soto Kudus Kauman, 

Perbedaannya adalah untuk 

variabel X sama, sedangkan 

variabel 
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No Peneliti 
(Tahun) 

Judul Penelitian Hasil dan Kesimpulan Analisa Perbandingan 

  Kauman, Pondok Cabe Kota 

Tanggerang Selatan) 

Pondok Cabe Kota Tanggerang 

Selatan. 

Y pada penelitian saya yaitu 

Volume Penjualan. 

8 Andi Azizah 

Nur Fitriah 

(2013) 

Pengaruh Harga Jual dan 

Lokasi Terhadap Volume 

Penjualan Telur Itik Di Kota 

Makassar 

Harga jual dan lokasi secara 

bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap volume 

penjualan. 

Perbedaannya adalah pada 

penelitian saya harga merupakan 

variabel X2, lokasi merupakan 

variabel X3, sedangkan variabel 

Y tetap sama yaitu Volume 
Penjualan 

9 Panji Arief 

Akbar (2011) 

Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Harga, dan 

Lokasi terhadap Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor 

Honda (Studi Kasus pada 

Dealer Sepeda Motor Honda 

di Kota Banjarnegara). 

Kualitas pelayanan, harga, dan 

lokasi berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. 

Perbedaannya adalah pada 

penelitian saya memposisikan 

harga sebagai X2, lokasi sebagai 

X3 sedangkan variabel Y pada 

penelitian saya yaitu Volume 

Penjualan. 

 

Sumber : Skripsi Rizki Adi Fauzi. 2016. 

Skripsi Windi adriani. 2017. 

https://wennisherlina.wordpress.com/2013/12/02/semi-proposal-skripsi. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30259/1/DENDI%20SUMAWAN-FEB.pdf. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30259/1/DENDI%20SUMAWAN-FEB.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30259/1/DENDI%20SUMAWAN-FEB.pdf
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G. Hipotesis 

 

Menurut Sugiyono (2009:64), hipotesis adalah jawaban sementara dari 

seorang peneliti terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

penelitian tersebut telah dinyatakan dalam kalimat tanya. Hipotesis juga dapat 

di katakan sebagai dugaan sementara mengenai hubungan antar variable yang 

akan di uji kebenarannya. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis harus 

mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian hubungan yang 

dinyatakan. Oleh karena itu, berdasarkan teori, penelitian terdahulu, dan 

kerangka berfikir yang telah dibuat, maka peneliti merumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Hubungan Promosi dengan Volume Penjualan 

 

Dalam dunia bisnis, promosi merupakan salah satu faktor penting 

yang harus diperhatikan pihak manajemen, karena promosi mempunyai 

tujuan untuk merangsang konsumen dalam membeli suatu produk. Selain 

dari pada itu dengan adanya promosi pihak manajemen dapat 

mempertahankan kepercayaan dari para pelanggan. Promosi yang baik 

dapat memberikan citra baik terhadap perusahaan, karena pelanggan akan 

mengetahui konsistensi perusahaan dalam mempertahankan kualitas yang 

dimiliki. 

Promosi yang baik dapat memberikan keuntungan baik kepada 

pihak produsen maupun kepada pihak konsumen atau pelanggan. 

Keuntungan bagi produsen yaitu promosi dapat mengurangi 

kendala persaingan berdasarkan harga, hal ini karena konsumen lebih 
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memilih merek dalam melakukan suatu pembelian. Promosi dapat pula 

menimbulkan goodwill pada merek. Apabila suatu bisnis telah memiliki 

goodwill yang besar maka akan dapat memperoleh modal dengan mudah. 

Keuntungan bagi konsumen yaitu dapat mengatur pengeluaran dalam 

membeli suatu produk, karena apabila konsumen yang melihat iklan 

maka dapat membeli produk yang lebih terjangkau. Artinya, dengan 

adanya promosi konsumen dapat lebih selektif lagi ketika akan 

melakukan suatu pembelian. 

 

Promosi yang baik akan menimbulkan kepercayaan seorang 

pelanggan terhadap produk, hal ini yang melatar belakangi pelanggan 

untuk tetap setia terhadap perusahaan. Kesetiaan pelanggan akan produk 

perusahaan, tentunya akan meningkatkan volume penjualan di 

perusahaan tersebut. 

Atas dasar uraian diatas, maka dapat disajikan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Promosi secara parsial berpengaruh positif terhadap volume 

penjualan pada sarana olahraga Zone73 Bandung Timur. 

 
 

2. Hubungan Harga dengan Volume Penjualan 

 

Menurut Swastha dalam Windi (2017:18), terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi konsumen dalam memilih toko/penjual. Motif ini 

sering menjadi latar belakang pembelian  konsumen.Faktor-faktor 

tersebut antara lain lokasi penjual yang strategis, harga, penggolongan 
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barang, servis yang ditawarkan toko yang menarik, dan kemampuan 

tenaga penjualnya. 

Harga dapat menjadi motif utama konsumen dalam membeli suatu 

produk dan juga motif bagi seorang pelanggan untuk tetap setia. Harga 

yang sesuai dengan kemampuan pasar sasaran akan memudahkan suatu 

bisnis dalam meningkatkan volume penjualannya. Maka dari itu pihak 

manajemen harus mampu menetapkan harga dengan baik. Harga dapat 

dijadikan juga sebagai tolak ukur kualitas suatu produk. Produk yang 

mempunyai kualitas tinggi, biasanya memiliki harga yang tinggi. 

Sedangkan, produk dengan kualitasnya rendah akan memiliki harga yang 

rendah pula. 

Seorang pelanggan cenderung akan tetap bertahan apabila harga 

yang ditawarkan sesuai dengn kualitas yang diberikan. Namun apabila 

ada produk pesaing yang memiliki kualitas sama dengan harga  yang 

lebih rendah, besar kemungkinan pelanggan tersebut akan berpindah 

kepada produk pesaing. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak 

manajemen ketika akan menetapkan harga dari suatu produk harus 

memperhatikan konsumen/pelanggan dan juga pesaingnya. Apabila 

manajemen sudah dapat mempertimbangkan konsumen/pelanggan dan 

pesaing pada saat menetapkan harga, maka akan berpengaruh terhadap 

volume penjualan. 
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Atas dasar uraian diatas, maka dapat disajikan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Harga secara parsial berpengaruh positif terhadap volume 

penjualan pada sarana oalahraga Zone73 Bandung Timur. 

 
 

3. Hubungan Lokasi dengan Volume Penjualan. 

 

Dalam dunia bisnis, mencari dan menentukan lokasi strategis 

merupakan tugas yang paling penting. Hal ini dikarenakan penentuan 

lokasi yang tepat merupakan salah satu kunci kesuksesan dari suatu 

bisnis. Dalam menentukan lokasi usaha, faktor yang harus 

dipertimbangkan, yaitu kestrategisan, artinya apakah daerah tersebut 

dapat dijadikan pusat bisnis atau tidak. Selain itu, arus lalu lintas dan 

transpotasi umum harus menjadi bahan pertimbangan pada saat akan 

menetapkan lokasi sebuah bisnis, tujuannya agar konsumen dapat dengan 

mudah untuk menjangkaunnya. Konsumen cenderung memilih bisnis 

yang berlokasi di tempat yang mudah dijangkau, aman dan nyaman. Oleh 

karena itu, pihak manajemen perusahaan dituntut untuk berkemampuan 

memilih lokasi yang strategis sehingga volume pengunjung dapat sesuai 

dengan yang diharapkan, dan akan berdampak positif terhadap 

peningkatan volume penjualan. 
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Atas dasar uraian diatas, maka dapat disajikan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Lokasi secara parsial berpengaruh positif terhadap volume 

penjualan pada Zone73 Bandung Timur. 

 
 

4. Hubungan Promosi, Harga dan Lokasi terhadap Volume Penjualan. 

 

Promosi merupakan salah satu faktor terpenting dalam sebuah 

bisnis, baik bisnis yang menawarkan sebuah barang atau jasa. Promosi 

yang dilakukan haruslah bersifat informatif, maksudnya promosi harus 

dapat memberikan terkait informasi suatu produk dengan jelas,  mulai 

dari fungsi, kelebihan, sampai kepada cara penggunaannya. 

Promosi memiliki tujuan utama yaitu untuk menyampaikan 

informasi produk kepada konsumen yang diharapkan dapat memberi 

rangsangan untuk membeli produk yang ditawarkan. Promosi yang baik 

dapat juga memberikan citra baik bagi perusahaan. Selain dari pada itu, 

promosi juga bertujuan untuk mengingatkan pelanggan agar tetap setia 

dengan produk yang ditawarkannya. 

Harga merupakan faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan permintaan terhadap suatu produk. Harga dapat juga 

mempengaruhi seorang pelangga untuk tetap setia atau memilih produk 

lain. Hal ini harus diperhatika pelaku bisnis pada saat akan melakukan 

penetapan harga produk, karena akan berpengaruh secara langsung 

terhadap volume penjualan. 
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Posisi produk di pasar dapat dipengaruhi juga oleh harga yang 

ditetapkan manajemen terhadap produk tersebut. Maka dari itu 

manajemen perusahaan harus mampu menyesuaikan penetapan harga 

dengan kondisi pasar sasaran, dengan harapan volume penjulan dapat 

meningkat. 

Lokasi merupakan salah satu faktor penting yang harus 

dipertimbangkan pihak manajemen pada saat akan mendirikan suatu 

bisnis. Pihak manajemen harus mampu melihat apakah lokasi yang 

ditentukan dapat menjadi pusat suatu bisnis atau tidak. 

Lokasi yang strategi yang dapat dengan mudah dijangkau oleh 

pelanggan yang didukung dengan suasana nyaman, rasa aman yang 

diberikan manajemen kepada pelanggan maka akan menjadi nilai lebih 

dimata pelanggan. Sehingga pada akhirnya pelanggan akan tetap setia. 

Kesetiaan dari seorang pelanggan akan memaksimumkan jumlah laba 

yang akan diterima oleh suatu bisnis. 

Atas dasar uraian diatas, maka dapat disajikan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: Promosi, Harga dan Lokasi secara simultan berpengaruh positif 

terhadap volume penjualan pada saran olahraga Zone73 Bandung 

Timur. 
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