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ABSTRAK 

PENGARUH PENGEMBANGAN PRODUK DAN PENGENDALIAN 

KUALITAS PRODUK  TERHADAP VOLUME PENJUALAN  

PADA PERUSAHAAN PERAK ASRI SILVER YOGYAKARTA 

 

Budi Nugroho, A 210 060 049, Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, 52 

halaman. 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pengembangan produk, pengendalian kualitas produk terhadap peningkatan 

volume penjualan  Perusahaan Perak Asri Silver di Yogyakarta. 

 Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Populasi penelitian adalah data 

biaya pengendalian kualitas, data biaya pengembangan produk dan data volume 

penjualan pada Perusahaan Perak Asri Silver Yogyakarta tahun 2008-2012. 

Teknik pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji regresi linier berganda. 

 Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah: (1) persamaan regresi 

penelitian Y = -460.000.000 + 755,725X1 + 60,676X2. Dimana biaya 

pengembangan produk  (X1) dan biaya pengendalian kualitas produk (X2) 

memiliki pengaruh yang positif terhadap volume penjualan (Y) pada perusahaan 

Perak Asri Silver Yogyakarta tahun 2008-2012, (2) hasil uji t untuk variable (X1) 

adalah thitung sebesar 6,592 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,725 taraf signifikan 

sebesar 0,05 atau thitung > ttabel, dengan taraf signifikan hasil lebih kecil 0,05 yaitu 

0,000. sehingga variable (X1) atau biaya pengembangan produk secara parsial 

mempengaruhi volume penjualan. Untuk variable (X2) hasil uji ttest sebesar 1,290 

sedangkan ttabel sebesar 1,725, atau thitung>ttabel. Oleh karena itu variable (X2) atau 

variable pengendalian kualitas produk secara parsial mempengaruhi volume 

penjualan. (3) Uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 607,202 dan Ftabel sebesar 2,46. 

Taraf signifikan sebesar 0,05atau Fhitung > Ftabel dengan taraf signifikan hasil lebih 

kecil 0,05 yaitu 0,011. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan 

variable biaya pengembangan produk (X1) dan biaya pengendalian produk (X2) 

mempengaruhi variable volume penjualan (Y) perusahaan perak Asri Silver  

Yogyakarta tahun 2008-20012. Untuk uji R2 = 0,971 artinya variable biaya 

pengembangan produk (X1) dan biaya pengendalian kualitas produk (X2) 

mempengaruhi variable volume penjualan (Y) sebesar 97% sedangkan sisanya 3% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. 

 

Kata kunci : pengembangan produk, pengendalian kualitas produk, dan volume 

penjualan 
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A. Pendahuluan 

 Era globalisasi sekarang ini menyebabkan batas-batas antar Negara sudah 

tidak ada lagi, efeknya persaingan semakin kompetitif, baik baik secara 

nasional maupun internasional. Pihak pesaing akan selalu berusaha dengan 

sekuat tenaga untuk memenuhi keinginan konsumen. Mereka berusaha agar 

produknya lebih unggul dari produk pesaing. Salah saru cara untuk 

menghadapi hal-hal tersebut di atas adalah dengan pengembangan produk yaitu 

melakukan perbaikan, penyempurnaan atau menghasilkan produk baru yang 

berbeda dengan produk yang telah ada. Pengembangan produk pada dasarnya 

adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki 

produk yang sedang berjalan atau menambali jenis yang ada, juga harus 

mampu mengelolanya dalam menghadapi perubahan selera, teknologi dan 

persaingan yang semakin meningkat sehingga dapat mempertemukan 

keinginan pasar melalui produk karena konsumen cenderung mencari produk 

yang baru di pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, hal 

ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain yaitu perubahan selera, rasa 

bosan terhadap produk lama, prestise, dan menginginkan produk yang 

mempunyai kelebihan dan keunggulan.  

 Menurut Kotler (2000:374) pengembangan produk adalah sebagai berikut: 

Tiap perusahaan harus mengembangkan produk baru. Pengembangan 

produk baru membentuk masa depan perusahaan. Produk pengganti 

harus diciptakan untuk mempertahankan atau membangun penjualan. 

Perusahaan dapat menambah produk baru melaui akuisisi dan/atau 

pengembangan produk baru. 

 

 Pengembangan produk perlu dilakukan oleh setiap perusahaan kerena 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri dan dengan 

pengembangan produk dapat meningkatkan hasil penjualan apabila produk 

yang dikembangkan itu dapat diterima atau sesuai dengan selera konsumen. 
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Perusahaan perak Asli Silver Yogyakarta merupakan suatu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang produksi silver yang sangat berkembang di Kota 

Yogyakarta. Berbagai inovasi dilakukan oleh manajemen Perusahaan perak 

Asli Silver Yogyakarta agar perusahaan mampu menciptakan kepuasan 

konsumen (customer satisfaction). Selain itu, Perusahaan perak Asli Silver 

Yogyakarta selalu mengembangkan produk melalui menambah jenis produk, 

memperbaiki kualitas dari produk yang dihasilkan untuk menarik perhatian 

konsumen dan menyaingi produk lain yang sejenis. Hal ini dilaksanakan untuk 

tujuan memenuhi kebutuhan danh keinginan konsumen, mempertahankan 

produk di pasar, memperluas pasar serta meningkatkan penjualan. Disamping 

itu, dengan mengembangkan produk dan mengendalikan kualitas produk, 

Perusahaan perak Asli Silver Yogyakarta akan mampu meningkatkan volume 

penjualannya. 

Selain pengembangan produk Perusahaan perak Asli Silver Yogyakarta 

juga melakukan yang tepat, mempunyai tujuan dan tahapan yang jelas, serta 

memberikan inovasi dalam melakukan pencegaha dan penyelesaian masalah-

masalah yang dihadapi Perusahaan perak Asli Silver Yogyakarta. Kegiatan 

pengendalian kualitas dapat membantu Perusahaan perak Asli Silver 

Yogyakarta mempertahankan dan meningkatkan kualitas produknya dengan 

melakukan pengendalian terhadap tingkat kerusakan produk (product defect) 

sampai pada tingkat kerusakan nol (zero defect). 

Pengendalian kualitas penting untuk dilakukan oleh perusahaan agar 

produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

perusahaan maupun standar yang telah ditetapkan oleh badan lokal dan 

internasional yang mengelola tentang standarisasi mutu/ kualitas, dan tentunya 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen.  
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Pengendalian kualitas yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan 

dampak terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Standar 

kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi (M.N. Nasution, 

2005). Oleh karenanya, kegiatan pengendalian kualitas tersebut dapat 

dilakukan mulai dari bahan baku, selama proses produksi berlangsung sampai 

pada produk akhir dan disesuaikan dengan standar yang tetapkan. Dengan 

adanya pengendalian kualitas tersebut, maka penjualan Perusahaan perak Asli 

Silver Yogyakarta akan semakin meningkat. 

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik 

untuk menyusun skripsi dengan judul “PENGARUH PENGEMBANGAN 

PRODUK DAN PENGANDALIAN KUALITAS PRODUK TERHADAP 

VOLUME PENJUALAN PADA PERUSAHAAN PERAK ASRI SILVER 

YOGYAKARTA”. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pengaruh 

pengembangan produk terhadap peningkatan volume penjualan Perusahaan 

Perak Asri Silver Yogyakarta., 2) untuk mengetahui pengaruh pengendalian 

kualitas produk terhadap peningkatan volume penjualan Perusahaan Perak Asri 

Silver Yogyakarta., 3) untuk mengetahui pengaruh pengembangan produk dan 

pengendalian kualitas produk terhadap peningkatan volume penjualan produk 

Perusahaan Perak Asri Silver Yogyakarta. 

 

B. Landasan Teori 

Pengembangan Produk 

Menurut Ulrich (2001: 3) “pengembangan produk merupakan aktivitas 

lintas disiplin yang membutuhkan kontribusi dari hampir semua fungsi yang 

ada di perusahaan, namun tiga fungsi yang selalu paling penting bagi proyek 

pengembangan produk,”yaitu: 1) Pemasaran yang berfungsi menjembatani 
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interaksi antara perusahaan dengan pelanggan, peranan lainnya adalah 

memfasilitasi proses identifikasi peluang produk, pendefinisian segmen pasar 

dan identifikasi kebutuhan pelanggan, menetapkan target harga dan 

merancang peluncuran serta promosi produk. 2) Perancangan (desain) yang 

berfungsi dalam mendefinisikan bentuk fisik produk agar dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan, mencakup desain engineering (mekanik, 

elektrik, software dan lain-lain) dan desain industri (estetika, ergonomi dan 

lain-lain). 3) Manufaktur yang berfungsi untuk merancang dan 

mengoperasikan sistem produksi pada proses produksi produk. 

Peningkatan pengembangan produk dalam perusahaan sangat 

dipengaruhi kreatif dari masing-masing anggota yang memiliki ide dan 

memproduksi bentuk fisik produk agar bisa memenuhi kepuasan masyarakat. 

Sehingga dalam persaingan produk dipasaran dapat distabilkan dan dapat 

dipertahankan, serta berani bersaing dengan produk dari negara asing yang 

telah banyak  ditemukan dalam pasar di Indonesia. 

Maka perlu semangat dari team (Team spririt), team pengembangan  

produk  harus memiliki motivasi yang tinggi, dapat bekerja  pada tempat  yang  

terkonsentrasi  sehingga dapat memfokuskan energi dan ide kreatifnya untuk  

suatu  produk. Yang paling utama dalam pengembangan produk ini yaitu 

perlunya kerjasama dari setiap anggota agar terjalin kekompakkan serta saling 

memberikan masukan atau motivasi agar bisa memajukan perusahaan, dari 

setiap kinerja seluruh team yang sudah terorganisir itu akan membuahkan 

suatu hasil produk yang baik dan bervariati, maka pengembangan produk 

dalam perusahaan itu bisa dicapai  dan berani  bersaing dipasaran. 

 

 

 



  6 

 

Pengendalian Kualitas Produk 

Pengendalian kualitas adalah suatu teknik dan aktivitas/ tindakan yang 

terencana yang dilakukan untuk mencapai, mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas suatu produk dan jasa agar sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan dan dapat memenuhi kepuasan konsumen. 

Tujuan utama pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan 

jaminan bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan 

standar kualitas yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya yang 

ekonomis atau serendah mungkin. 

Pengendalian kualitas tidak dapat dilepaskan dari pengendalian 

produksi, karena pengendalian kualitas merupakan bagian dari pengendalian 

produksi. Pengendalian produksi baik secara kualitas maupun kuantitas 

merupakan kegiatanyang sangat penting dalam suatu perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena semua kegiatan produksi yang dilaksanakan akan 

dikendalikan, supaya barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan, dimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

diusahakan serendah-rendahnya. 

Pengendalian kualitas juga menjamin barang atau jasa yang dihasilkan 

dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya pada pengendalian produksi. 

Dengan demikian antara pengendalian produksi dan pengendalian kualitas erat 

kaitannya dalam pembuatan barang. 

Faktor-faktor pengendalian kualitas meliputi 1) kemampuan proses, 

2)spesifikasi yang berlaku, 3) Tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima, 

4)biaya kualitas. Sedangkan langkah-langkah pengendalian kualitas meliputi: 

1) mengembangkan rencana (plan), 2) melaksanakan rencana (do), 

3)memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai (check), 4)melakukan tindakan 

penyesuaian bila diperlukan (action). 
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C. Metode Penelitian 

 Penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanatif di mana penelitian ini 

mencoba menjelaskan variabel-variabel yang dijadikan skala pengukuran pada 

penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Perusahaan Perak Asri Silver 

Yogyakarta. Waktu penelitian bulan November 2012. Populasi dalam 

penelitian ini adalah data biaya pengendalian kualitas, data biaya 

pengembangan produk dan data volume penjualan pada Perusahaan Perak Asri 

Silver Yogyakarta tahun 2008-2012 (tri wulan) dimana dalam penelitian ini 

tidak ada sampel karena penelitian  populasi. 

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah: sebagai 

variabel bebas (independen variabel) : variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

pengembangan  produk (X1) dan pengendalian kualitas produk (X2)  dan 

sebagai variabel  terikat (dependen variabel) : variabel terikat dalam penelitian 

ini yaitu volume penjualan (Y) 

 Sumber data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah: Data primer 

dalam penelitian ini data biaya pengendalian kualitas, biaya pengembangan 

produk dan data volume penjualan perusahaan. Sedangkan data sekunder 

diperoleh dari dokumen primer, penelitian pustaka, catatan – catatan  dari 

perkuliahan, dan hal – hal lain yang mengarah pada mencari penjelasan yang 

lengkap.   

Dalam dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan 

dokumentasi, yang menggunakan dokumentasi  arsip perusahaan antara lain :  

tentang 1) data biaya  pengendalian kualitas tahun 2008 – 2012. 2) Data biaya  

pengembangan  produk tahun 2008 – 2012.  dan 3) Data volume penjualan. 

Selain itu juga menggunakan metode observasi, dimana metode ini 

penulis gunakan untuk memperoleh data tentang kondisi tempat penelitian dan 

kondisi sarana prasarana yang ada pada perusahaan. Data utama yang 
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diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu biaya 

pengembangan produk, pengedalian kualitas dan volume penjualan.  

 Pengujian prasyarat analisis menggunakan uji normalitas data dan uji 

linieritas. Uji normalitas untuk menguji apakah instrumen normal atau tidak 

normal. Sedangkan uji linieritas untuk mengetahui instrumen tersebut benar 

atau menyimpang. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda, uji t, uji F, sumbangan relatif  dan sumbangan efektif 

X1, X2 terhadap Y. 

 

D. Hasil Penelitian 

Data biaya pengembangan produk adalah variabel independen pertama 

(X1). Data biaya pengambangan produk yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

nilai tertinggi sebesar 7.387.500  dan nilai terendah sebesar 6.715.000 dengan 

rata-rata sebesar 7.204.125, dan standar deviasi sebesar 225.545.  

Data biaya pengendalian kualitas produk adalah variabel independen 

kedua (X2). Data biaya pengendalian kualitas produk yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: nilai tertinggi sebesar 11.081.250 dan nilai terendah sebesar 

10.072.500 dengan rata-rata sebesar 10.806.188, dan standar deviasi sebesar 

338.318.  

Data volume penjualan adalah variabel dependen (Y). Data volume 

penjualan yang diperoleh adalah sebagai berikut: nilai tertinggi sebesar 

810.039.375 dan nilai terendah sebesar 274.068.696 dengan rata-rata sebesar 

688.665.148, dan standar deviasi sebesar 183.692.628.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan produk dan 

pengendalian kualitas produk berpengaruh terhadap volume penjualan. Hal ini 

dapat dilihat dari persamaan regresi linier berganda sebagai berikut Y = -

460.000.000 + 755,725X1 + 60,676X2, berdasarkan persamaan tersebut terlihat 
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bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel independen bernilai 

positif, dan pengendalian pengembangan produk artinya variabel kualitas 

produk secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap volume penjualan. 

Berdasarkan analisis data menggunakan alat bantu program SPSS 13.0 

diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,970. Hal ini berarti 97% 

volume penjualan dipengaruhi oleh variabel biaya pengembangan produk (X1) 

dan biaya pengendalian kualitas (X2). Sedangkan sisanya sebesar 3% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini. 

Dari hasil perhitungan dalam penelitian diketahui bahwa variabel 

pengembangan produk memberikan sumbangan relatif sebesar 92,57% dan 

sumbangan efektif sebesar 89,89%, variabel pengendalian kualitas produk 

memberikan sumbangan relatif sebesar 7,43% dan sumbangan efektif sebesar 

7,21%. Berdasarkan perhitungan diketahui sumbangan efektif kedua variabel 

pengembangan produk dan pengendalian kualitas produk sebesar 97,10%. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan produk dan pengendalian 

kualitas produk memiliki pengaruh terhadap volume penjualan. 

 

E. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan produk dan 

pengendalian kualitas produk berpengaruh terhadap volume penjualan. 

Berdasarkan analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan garis 

regresi Y = -460.000.000 + 755,725X1 + 60,676X2. Persamaan garis tersebut 

berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan prediksi terhadap perubahan 

variabel dependen yaitu volume penjualan dengan pengembangan produk dan 

pengendalian kualitas produk sebagai peubah.  Harga koefisien regresi positif 

diartikan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif variabel 

dependen, peningkatan variabel independen akan meningkatkan variabel 
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dependen dan begitu sebaliknya. Untuk menguji persamaan garis tersebut 

berarti atau tidak untuk digunakan sebagai alat prediksi digunakan uji F.  

Berdasarkan perhitungan diperoleh Sig F = 0,000 pada taraf 

signifikansi 5%. Hasil perbandingan Sig F < 5% yaitu 0,000 < 0,05 

persamaan garis tersebut dapat  digunakan sebagai alat prediksi bagi volume 

penjualan. Dengan demikian bahwa Ha yang menyatakan ada pengaruh 

bersama-sama pengembangan produk dan pengendalian kualitas produk 

terhadap variabel volume penjualan pada Perusahaan Perak Asri Silver 

Yogyakarta diterima atau teruji kebenarannya.    

Pengembangan produk dan pengendalian kualitas produk mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap volume penjualan. Hal 

tersebut dibuktikan oleh hasil analisis uji t untuk variabel (X1) dengan nilai 

thitung sebesar 6,592 > 1,725, dengan taraf signifikan sebesar 5% yaitu 0,000. 

sehingga variabel (X1) atau biaya pengembangan produk secara parsial 

mempengaruhi variabel (Y) atau volume penjualan. Uji t untuk variabel (X2) 

dengan nilai thitung sebesar 1,290 < 1,725 dengan taraf signifikan sebesar 5% 

yaitu 0,011. Sehingga variabel (X2) atau biaya pengendalian kualitas produk 

secara parsial mempengaruhi variabel (Y) atau volume penjualan. Dimana 

diperoleh nilai Sig t sebesar 0,000 dan 0,011. Karena kedua nilai Sig t lebih 

kecil dari 5%, maka kedua variabel yaitu pengembangan produk dan 

pengendalian kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

volume penjualan secara partial.  

Variabel pengembangan produk dan  pengendalian kualitas produk 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel volume penjualan, dengan 

demikian perubahan individual pada pengembangan produk dan 

pengendalian kualitas produk mengakibatkan perubahan volume penjualan. 

Kontribusi variabel independen pada perubahan  variabel dependen diketahui 
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dari koefisien determinasi yaitu R2 x 100% = 0,959 x 100% = 95,9%. Harga 

koefisien determinasi tersebut berarti bahwa 95,9% perubahan volume 

penjualan ditentukan oleh pengembangan produk dan pengendalian kualitas 

produk, sedangkan sisanya sebesar 4,1% dikarenakan variabel lain diluar 

model penelitian.  

Pengembangan produk  merupakan bagian usaha untuk menciptakan 

produk baru perusahaan. Produk baru bisa merupakan suatu produk yang 

benar-benar baru bagi masyarakat yang belum pernah ditemukan oleh siapa 

saja atau hanya memberi bungkus baru, suatu merk baru, suatu gaya baru 

sudah dapat disebut sebagai produk baru. Kotler (2001: 364-367)   

mengemukakan pengembangan produk sebagai upaya meluncurkan produk 

baru atau memodifikasi dalam kategori produk lama dengan menggunakan 

nama merek yang telah sukses. Pengembangan produk membuat suatu 

produk baru segera dikenali dan karenanya  lebih cepat diterima. Hal ini juga 

menghemat biaya iklan yang mahal dan biasanya diperlukan untuk 

mengembangkan nama merek baru. Tujuan pengembangan produk adalah 

untuk meluaskan market share perusahaan yang berujung pada peningkatan 

volume penjualan. Penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

antara biaya pengembangan produk terhadap volume penjualan Perusahaan 

Perak Asri Silver Yogyakarta. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara 

empiris upaya pengembangan produk yang dilakukan oleh Perusahaan Perak 

Asri Silver Yogyakarta terbukti secara signifikan memiliki hubungan 

terhadap peningkatan volume penjualan Perusahaan Perak Asri Silver 

Yogyakarta.  

Selain pengembangan produk, pengendalian kualitas produk 

merupakan faktor yang mempengaruhi volume penjualan. Pengendalian 

kualitas produk adalah kegiatan untuk memastikan apakah kebijaksanaan 
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dalam mutu tercermin dalam hasil akhir atau dengan kata lain pengendalian 

mutu merupakan usaha untuk mempertahankan kualitas barang yang telah 

ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan. Tindakan pengendalian 

kualitas produk diupayakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang telah 

dicanangkan oleh perusahaan, khususnya dalam kegiatan pemasaran. 

Kualitas produk yang baik tentunya diharapkan mampu menjadi daya pikat 

konsumen untuk membeli produk tersebut, sehingga mampu meningkatkan 

volume penjualan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan antara biaya pengendalian kualitas produk terhadap 

volume penjualan Perusahaan Perak Asri Silver Yogyakarta. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa secara empiris upaya pengendalian kualitas produk yang 

dilakukan oleh Perusahaan Perak Asri Silver Yogyakarta terbukti secara 

signifikan memiliki hubungan terhadap peningkatan volume penjualan 

Perusahaan Perak Asri Silver Yogyakarta.  

Besarnya kontribusi kedua variabel bebas (pengembangan produk dan 

pengendalian kualitas produk) terhadap volume penjualan adalah sebesar 

95,9%, artinya pengaruh pengembangan produk dan pengendalian kualitas 

produk terhadap volume penjualan Perusahaan Perak Asri Silver Yogyakarta 

sebesar 95,9% sedangkan sisanya yaitu 4,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain diluar model penelitian ini. 

 

F. Kesimpulan 

  Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab  sebelumya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) hasil 

analisis statistik dengan menggunakan alat analisis regresi berganda diperoleh 

fakta bahwa variabel Biaya Pengembangan Produk (X1) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan volume penjualan Perusahaan 
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Perak Asri Silver Yogyakarta dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Sumbangan Relatif (SR) untuk (X1) atau pengembangan produk sebesar 

92,57%. dan Sumbangan Efektif (SE) untuk (X1) atau pengembangan produk 

sebesar 89,89%. 2) hasil analisis statistik dengan menggunakan alat analisis 

regresi berganda diperoleh fakta bahwa variabel Biaya Pengendalian Kualitas 

(X2)  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan volume 

penjualan Perusahaan Perak Asri Silver Yogyakarta dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,011 < 0,05. Sumbangan Relatif (SR) untuk (X2) atau pengendalian 

kualitas produk sebesar 7,43%. dan Sumbangan Efektif (SE). untuk (X2) atau 

pengembangan produk sebesar 7,21%. 3) hasil analisis statistik dengan 

menggunakan alat analisis regresi berganda diperoleh fakta bahwa secara 

serentak variabel Biaya Pengembangan Produk (X1) dan Biaya Pengendalian 

Kualitas (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 

volume penjualan Perusahaan Perak Asri Silver Yogyakarta dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan 

Efektif (SE) untuk (X1) atau pengembangan produk memberi kontribusi 

sebesar 100% dan (X2) atau pengendalian kualitas produk memberi kontribusi 

sebesar 97,10%, sedangkan yang paling dominan besar memberi kontribusi 

terhadap (Y) atau volume penjualan adalah (X1) yang sebesar 2,90% (100% - 

97,10%) 

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan pengembangan 

produk dan pengendalian kualitas produk terhadap volume penjualan pada 

perusahaan Perak Asri Silver Yogyakarta, maka saran yang penulis sampaikan 

antara lain: 1) manajemen Asri Silver Kotagede sebaiknya memperhatikan 

Biaya Pengembangan Produk. Hal ini dilakukan karena jika pengembangan 

produk yang dilakukan oleh Asri Silver Kotagede variatif, maka volume 



  14 

 

penjualan semakin meningkat dan efeknya adalah volume penjualan juga 

semakin meningkat. 2) untuk penelitian selanjutnya, alangkah lebih baik 

menambah variabel independen, sehingga dapat secara komprehensip 

mengetahui variabel yang mempengaruhi volume penjualan. 
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