
RINGKASAN ISI:

Karpet menrpakan salah satu produk tekstil diperhrakan kondisinya
tidak jauh berbeda dengan tahrm-tahrm sebelurnny4 dimana tingkat
persainganya cukup tajam. Hal ini ditandai dengan semakin bertambabnya
junlah perminaan karpat di lndonesia dari tahun ketahun dan salah satu
pelalcr ekonomi yang bergerak di bidang tekstil dalam hal ini indusri karpet
yaitu PT CPC. Adapun data volurne peqluatarmya dari tahun 1992-1996
ternyata mengalami penunman sebasar 615% di tahun 1996. yang dapat
mempemgaruhi volume penjualan secma keselunrhan. Kebijakan produk
yang dilak"kan oleh PT CPC adalah berusaha untuk menyesuaikiam dengiam
lelnginan pelanggan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen
dalam melah*an pengembe.tgen produk dientarqnya dengan me"gg,,neken
mesin banu. Kebijakan penetapan harga pT CpC adatah harga pokok
produksi ditambah dengan sejumlah keuntungan yang memp"rtimbaogkao
tingkat harga pesaing serta harga yang berlaku di pasar. fe6iiatan saturan
distribusi yang dilakukan ad"lah secara tidak langsung melalui rlistributor
dan secara langsung pada pelanggan. Kebijakan promosi yang dilakukan
yaitu dengan mengikuti pameran-pameran pedaganga4 personal selting
serta after sales service.

Tujuan yang dari penelitian ini adalah rmtuk mengetahui
q1gToh bauran pemasaran terhadap volume penjualan karpet pada pT
CPC di Surabaya dan yang pating berpengaruh terhadap volurne peqjualan
karpet di antara variabel baruanan pemasaran pada pT CpC di Surabaya.

Metode yang digunaka-n dengan menggunakan 4 metode analisis data
yai'fu regresi linier berganda yang bergrma unhrk mengetahui seberapa bcsar-
hubrmgan antara variabel bebas dangan variabel tidak bebas. Koefisien
korelasi berganda (R), R terletak diantara -l < R < I dimana R yang
mengukur kuatnya hubungan antara variabel pF, H, ph,l secara bcrsama rlrn
variabel tidak bebas (VP). Koefisien determinasi berganda (R ) adalah
untuk mengetahui seberapa besar persentase srrnbangan variabel bebas
terhe,l4p variasi (naik hnrnaya) \? secara bersatra-qqma Koefisien
dctermimsi parsial (r2) adalah untuk morgciahui scberapa besar perscntase
sumbangan variabel bebas terhadap variasi (naik turunnya) Vp secara
individu.

Target populasi pada penelitian ini adalah dat^-data intemal dari pT
CPC di Surabay4 sedangkan karakteristik populasinya adalah bauran
pemnsanrn volume penjualan PT CPC di Surabaya pada fahun 1992-1996.

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan mcnunjukan adanya
pengaruh yang bermalna antara variabel bebas yaitu baurm pemasaran pT
CPC di Surabaya secara bersama-s"me terhadap variabel tidak bebas yaitu
perUualaq maka hipotesis kerja yang telah dikemukakan dapat diterima



kebenaranya. Vtriabel biaya promosi manpunyai pengaruh terbesar dalam
fnlngtatan penjuatan karpet de',gen 

"itai 
I seftsar 0,996l, ssdrngLrn

biaya pcngembang.n produk sebesar 0,9498 dan variabcl harga sebesar
0,2881. Pang;aruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas adahh kuat
dengan nilai multiple R sebesar 99,93Vo, perhitungan ini menggunakan
analisis koefisien korelasi berganda. gsdangkan berdasa*an p"illt*ga"
analisis koefisien daerminasi berganda, besanrya sumbangan variabel bebas
tertadap variabel tidak bebas sebesar 99,85o/o dan sisanya sebesar 0,15olo

pcnpruh dari faldor lain. Hasil pengujian hipotesis koefisien
ygag menVeluruh (uji F) pada tinekst signifikan 5% dengan derajar
kebebasan 2 dan 16 pada daerah penerimaan sebesar 3646,192, Hal ini
menrmjukan bahwa s;ecara sipifiLau semua variabel bauran pemasaran
berpengaruh secara serernpak terhadap volume penjualan sedangfun dari
pengujian hipotesis koefisien regresi secara parsial dengan 

"ji 
t, pa.la

tingkat siguifrkan svo dan tlerajat kebebasan 16 menunjukan adanya
pengaruh yang signifikan antara volurne penjualan sebagai variabel tidak
bebas delgan rariabel bebag dimanajunlah biaya pengembangan produk
17,407, harga scbesar -2,544 r,rtablrrya promosi sebesar 63,585.

Otyek penelitiannya adalah PT CpC yang bergerak di bid"ng
Td"*i karpet. dengan lokasi badan usaba industri SIER di jal;
Rungkut indushi IV39 Sruabaya.
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