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BAB II 

PERSPEKTIF DAN KAJIAN TEORITIS 

 

Dalam bab ini akan diuraikan kajian penelitian terdahulu yang dijadikan 

acuan dalam penelitian yang dilakukan dan telaah teori yang terkait khususnya 

tentang peranan saluran distribusi dan pengembangan produk baru yang 

berpengaruh pada peningkatan volume penjualan produk buku agama, kerangka 

penelitian, dan proposisi penelitian. 

2.1 Kajian Teoritis 

Penelitian ini mengacu pada beberapa teori tentang penentuan dan 

pengelolaan saluran distribusi yang digunakan oleh produsen atau distributor 

untuk memasarkan barang dan jasanya sehingga produk tersebut dapat sampai di 

tangan konsumen sasaran dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan, pada saat 

yang diperlukan, dan ditempat yang sesuai dengan yang dijanjikan.  

2.1.1 Teori tentang Pengembangan produk baru 

1. Menurut Suhardi Sigit dalam Tjiptono (2008) menjelaskan mengenai teori 

Goods Approach yang dikemukakan oleh Aspinwall yang menjelaskan bahwa 

karakteristik produk merupakan penentu utama metode distribusi yang tepat 

dan ekonomis. Karakteristik produk yang dimaksud Aspinwall meliputi: 

a.   Replacement rate yaitu tingkat pembelian dan penggunaan produk oleh 

pelanggan untuk mendapatkan kepuasan yang diharapkan sampai produk 

tersebut perlu digantikan dengan yang baru. 
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b. Gross margin yaitu perbedaan harga jual dan biaya-biaya langsung yang 

terjadi di tingkat-tingkat distribusi untuk mendekatkan barang ke 

pelanggan. 

c. Adjustment yaitu jasa-jasa yang harus diberikan untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan. 

d. Time of consumption yaitu jangka waktu pemakaian produk yang 

memberikan nilai yang diharapkan. 

e. Searching time yaitu waktu tempuh kendaraan retail store atau jarak 

yang harus ditempuh pelanggan untuk membeli produk. 

Berdasarkan karakteristik tersebut, Aspinwall mengelompokkan produk ke 

dalam tiga kelompok warna. Masing-masing kelompok warna tersebut berkaitan 

dengan tipe saluran distribusi yang sesuai. 

Tabel 2.1 Karakteristik Produk Versi Goods Approach 

Karakteristik 

Klasifikasi Warna 

Produk Merah Produk Oranye Produk Kuning 

Replacement Rate Tinggi Sedang  Rendah 

Gross Margin Rendah Sedang Tinggi 

Adjustment Rendah  Sedang Tinggi 

Time of Consumption Rendah Sedang Tinggi 

Searching Time Rendah  Sedang Tinggi  

Sumber : Sunyoto (2012) 

Tabel 2.1. diatas menunjukkan bahwa produk merah lebih cocok 

didistribusikan lewat perantara, produk kuning lebih cocok didistribusikan secara 
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langsung dan produk oranye dapat didistribusikan baik secara langsung ataupun 

tidak. Menariknya, Aspinwall memberikan catatan bahwa: (1) konsep warna ini 

bersifat dinamis, (2) kelima karakteristik produk mungkin hanya sangat penting 

bagi produk-produk tertentu, dan (3) perusahaan perlu selalu memantau 

perkembangan inovasi dalam rangka mendistribusikan produknya.  

2. Financial Approach 

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pilihan marketer pada saluran 

distribusinya didasarkan pada sumber daya finansial dan kebutuhan akan 

pengendalian distribusi produk. Dalam konteks ini, pengendalian mengacu 

pada keinginan marketer untuk dapat memutuskan harga eceran, gerai 

distribusi, layanan pelanggan, fasilitas penyimpanan, dan iklan. Hubungan 

antara sumber daya finansial dengan tingkat pengendalian yang diharapkan 

ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut ini: 

        TINGKAT PENGENDALIAN 

    Maksimum                Minimum 

 

 Memadai 

 

 Tidak Memadai 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan Sumber Daya Finansial dengan Tingkat 

Pengendalian 

Sumber : Tjiptono (2008) 
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Gambar 2.1. di atas menunjukkan bahwa pada kuadran A dan D 

pertimbangan finansial tidak penting karena korelasi kedua faktor ini memang 

positif. Sedangkan kuadran B menunjukkan perusahaan dapat memilih semua 

tingkat dalam saluran distribusi karena perusahaan dapat mengatur tingkat 

pengendaliannya (dapat menggeser ke A). Permasalahannya hanya semata-mata 

pada anggaran dana yang tersedia. Sedangkan pada kuadran C, masalahnya adalah 

tidak adanya dana sehingga alternatif yang dipilih pun biasanya adalah saluran 

distribusi tidak langsung. 

3. Organizational Design Theory 

Teori ini memfokuskan pada hubungan antara bentuk struktur dan 

kecenderungan organisasi untuk berinovasi atau untuk menentukan dampak 

variabel struktur organisasi pada produk atau proses inovasi.  

4. Theories of Organizational Cognition and Learning 

Teori ini memfokuskan pada proses lingkup yang kecil tentang bagaimana 

organisasi mengembangkan ide-ide baru untuk memecahkan masalah. Teori 

ini menekankan pada kognisi dasar inovasi organisasi yang berhubungan 

dengan proses belajar dan penciptaan pengetahuan. Teori ini menyatakan 

bahwa proses inovasi merupakan proses belajar dan penciptaan pengetahuan 

yang mendefinisikan pengembangan pengetahuan baru untuk memecahkan 

masalah. Hal ini memfokuskan pada upaya menerjemahkan pemikiran dan 

pengetahuan individu menjadi pengetahuan kolektif sebagai sumber 

kapabilitas organisasi untuk berinovasi.  
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5. Organizational Change and Adaption 

Teori ini melandaskan pada penciptaan bentuk organisasi baru dan 

menekankan pada kemakmuran dan menyesuaikan dengan pergeseran 

lingkungan radikal dan perubahan teknologi dan apakah perubahan organisasi 

terjadi secara mendasar pada tingkat populasi melalui seleksi dan inovasi 

dipertimbangkan sebagai kapabilitas untuk merespon perubahan dalam 

lingkungan eksternal yang akan mempengaruhi dan membentuknya.  

Selain itu terdapat beberapa pertimbangan lainnya yang dapat digunakan 

dalam memilih saluran distribusi yaitu adanya perkembangan teknologi, faktor 

sosial dan standar etika yang berlaku di masyarakat, regulasi pemerintah, tipologi 

dan luasnya daerah geografis, serta budaya yang berlaku di suatu masyarakat.  

2.1.2 Pengembangan produk baru Baru 

Pengembangan produk baru baru dapat disebut juga merchandising adalah 

kegiatan-kegiatan membuat barang yang bermaksud melakukan penyesuaian 

barang-barang yang dibuat atau ditawarkan untuk dijual atas permintaan pembeli. 

Pengembangan produk baru meliputi penentuan kualitas, ukuran, bentuk, daya 

tarik, labeling, branding, packaging, dan sebagainya untuk menyesuaikan dengan 

selera pasar yang ada. Pengembangan produk baru dan perencaaan produk harus 

menjamin bahwa : (Suhardi Sigit, 1992 dalam Sunyoto 2012) 

a) Kualitas barangnya baik. 

Konsumen pada umumnya tidak dapat segera mengetahui kualitas barang yang 

dibelinya. Kualitas produk dapat ditentukan oleh material, cara pembuatan 

produk, design produk, dan daya tarik produk itu sendiri.  
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b) Desain barangnya baik. 

Desain dapat diinterpretasikan melalui kombinasi warna, garis, dan bentuk 

pada suatu produk. Warna juga memiliki peran penting dalam pengembangan 

produk baru. Produsen juga harus hati-hati dalam melakukan pemilihan warna 

dan kombinasinya. Suatu produk dengan banyak warna mungkin tidak akan 

disukai oleh konsumen. Produk dengan variasi warna yang sesuai dengan 

desain yang lebih menarik mungkin akan lebih menarik perhatian konsumen 

untuk membeli sebuah produk.  

c) Barang baru dapat ditambahkan jika diperlukan. 

d) Barang yang ada dapat dikurangi jika diperlukan. 

e) Kegunaan baru selalu diusahakan. 

f) Packaging lebih baik dari produk yang ada. 

2.1.3 Langkah-Langkah Pengembangan produk baru Baru  

Produk baru dapat diartikan dengan : 

1) Membuat produk yang benar-benar baru yang penuh inovatif dan benar-benar 

unik.  

2) Membuat produk pengganti yang berbeda dengan produk yang ada, misalnya 

kopi instan. 

3) Membuat produk imitatif yaitu produk baru bagi perusahaan tertentu tapi 

bukan barang baru di pasar, misalnya komputer Jepang imitasi komputer 

Amerika. 

4) Membuat produk dengan menggunakan bahan baku yang benar-benar baru, 

seperti sepatu dari plastik. 
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Dalam dunia usaha yang penuh dengan persaingan ini diperlukan 

pengembangan produk baru yang baik. Hal ini dikarenakan adanya banyak 

pesaing, selera konsumen yang berubah, perkembangan teknologi serta daur hidup 

produk yang semakin pendek.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Bhuiyan (2011) meneliti tentang 

pentingnya melakukan pengembangan produk baru baru untuk keberlanjutan 

keberhasilan suatu bisnis. Nadia meneliti tentang kerangka kerja yang 

mengidentifikasikan beberapa faktor yang menyebabkan pengembangan produk 

baru itu dianggap sukses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tingkatan Pengembangan produk baru Baru (Booz, Allen, 

& Hamilton, 1982 dalam Nadia Bhuiyan, 2011) 

Strategi Produk Baru 

Pengembangan Ide 

Screening dan Evaluasi 

Analisis Bisnis 

Desain dan Pengembangan 

produk baru 

Testing 

Komersialisasi  
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Tingkatan pengembangan produk baru baru meliputi beberapa tahapan 

sebagai berikut: 

1) Strategi Produk Baru. 

Tahapan awal ini berhubungan dengan proses pengembangan produk baru 

baru yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan memberikan fokus untuk ide/ 

konsep baru yang dijadikan pedoman dalam menentukan kriteria screening. 

2) Pengembangan Ide. 

Pada tahapan ini digali ide/ konsep-konsep baru dalam pengembangan produk 

baru baru. 

3) Screening dan Evaluasi. 

Pada tahapan ini akan dilakukan analisis awal untuk menentukan ide-ide yang 

terkait dengan jasa 

4) Analisis Bisnis. 

Pada tahapan ini dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor kuantitatif yang 

mempengaruhi proses pengembangan produk baru baru seperti keuntungan 

yang akan didapatkan, Return-on-Investment (ROI), dan volume penjualan. 

5) Desain dan Pengembangan produk baru. 

Tahapan ini adalah tahap penuangan ide yang telah ada ke dalam sebuah 

produk yang dapat dibuktikan dan dapat diproduksi dalam jumlah banyak. 

6) Testing (Uji Coba Produk). 

Tahapan ini dilakukan percobaan komersial yang diperlukan untuk 

memverifikasi penilaian bisnis sebelumnya. 
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7) Komersialisasi. 

Tahapan akhir dari pengembangan produk baru ini adalah meluncurkan 

produk baru tersebut ke pasaran.  

Agar pengembangan produk baru yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan maka perusahaan harus memperhatikan tahapan-tahapan yang 

diperlukan dalam pengembangan produk baru. Menurut Kotler dan Amstrong 

(2006:342) dijelaskan tahap pengembangan produk baru itu sebagai berikut : 

1. Pengembangan Ide 

Pengembangan produk baru diawali dengan pencarian ide baru yang 

bersumber dari sumber intern yaitu wiraniaga perusahaan dan sumber ekstern 

yaitu pelanggan, pesaing, penyalur, supplier, dan sumber lainnya. 

2. Penyaringan Ide 

Dilakukan untuk menyaring ide produksi yang baik dan membuang ide yang 

buruk secepat mungkin. 

3. Pengembangan dan Pengujian Konsep 

Ide yang ada harus dikembangkan menjadi konsep produk, membedakan ide 

produksi, konsep produksi, dan citra produksi merupakan hal yang sangat 

penting. Suatu ide produksi adalah ide mengenai produksi yang mungkin 

dipandang oleh perusahaan dan dapat ditawarkan kepada masyarakat. 

Pengujian konsep berarti pengujian konsep produk baru kepada sekelompok 

konsumen sasaran untuk mencari tahu apakah konsep produknya menarik dan 

memiliki konsep yang kuat. 

4. Tahap Pengembangan Strategi Pemasaran 
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Perancangan strategi pemasaran awal suatu produk baru akan berdasarkan 

pada konsep produksi yang ada. 

5. Tahap Analisis Bisnis 

Tinjauan terhadap proyeksi penjualan dan laba produksi baru untuk mencari 

tahu apakah faktor-faktor tersebut memenuhi tujuan perusahaan. 

6. Tahap Pengembangan produk barusi 

Strategi untuk pertumbuhan perusahaan dalam menawarkan produk 

modifikasi atau produk baru ke segmen pasar yang ada sekarang. 

Perkembangan konsep produksi menjadi produksi fisik dalam upaya 

memastikan bahwa ide produksi bisa diubah menjadi produksi yang bisa 

diwujudkan secara efektif. 

7. Pengujian Pasar atau Pemasaran Uji Coba 

Tahap perkembangan produksi baru dimana produksi dan program pemasaran 

diuji pada kondisi pasar yang lebih realistis. 

8. Komersialisasi 

Memperkenalkan produk baru ke pasar.  

Dalam pengembangan produk baru baru, telah dibahas mengenai tahapan-

tahapan dalam proses pengembangan produk baru baru tersebut. Selama proses 

tersebut tentu saja tak lepas dari adanya hambatan. Berikut ini ada beberapa faktor 

yang dapat mendorong dan menghambat dalam pengembangan produk baru itu 

sendiri diantaranya : 

1. Faktor Pendorong Pengembangan produk baru 
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a. Perkembangan teknologi memungkinkan adanya penemuan baru dalam 

sarana produksi yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam 

menyempurnakan atau menghasilkan produk baru. 

b. Perubahan selera konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan 

pendidikan konsumen dalam menyeleksi suatu produk. 

c. Faktor persaingan antar produk yang ada akan menyebabkan perusahaan 

menjadi lebih unggul dalam mengembangkan produk barunya 

dibandingkan dengan pesaing. 

d. Daur hidup produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus 

mengembangkan produknya dari produk pesaing. 

2. Faktor Penghambat Pengembangan produk baru 

a. Kekurangan ide baru yang penting dalam hal tertentu karena pada 

umumnya ide-ide yang ada hanya untuk perbaikan atau 

menyempurnakan produk yang sudah ada sebelumnya, sedangkan ide-ide 

yang bermanfaat untuk menciptakan kreasi produk baru jarang 

ditemukan. 

b. Batasan sosial dan peraturan pemerintah sangat berpengaruh dalam 

proses pengembangan produk baru. Produk yang dipasarkan biasanya 

harus memenuhi kriteria publik seperti keselamatan konsumen dan 

melakukan pembaharuan terhadap produk serta mempengaruhi keputusan 

dalam hal promosi (periklanan). 

c. Biaya yang tinggi dari proses pengembangan produk baru juga menjadi 

salah satu faktor yang dapat menghambat proses pengembangan produk 
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baru baru. Suatu perusahaan harus menghasilkan banyak ide untuk 

produk barunya agar dapat menghasilkan beberapa produk yang lebih 

baik. Dalam menghasilkan ide-ide baru tersebut perusahaan akan 

menghadapi peningkatan biaya. Hal ini sering menjadi hambatan bagi 

perusahaan untuk melakukan pengembangan produk baru baru terutama 

bagi perusahaan yang lemah dalam hal permodalan. 

Dalam melakukan pengembangan produk baru, suatu perusahaan atau 

organisasi seharusnya memperhatikan inovasi-inovasi yang ada yang berasal dari 

internal perusahaan (karyawan) maupun dari eksternal perusahaan (pelanggan). 

Mengacu pada teori Organizational Design Theory Theories of Organizational 

Cognition and Learning mengenai inovasi produk yang berasal dari ide-ide baru 

individu yang ada di internal perusahaan yang digabungkan menjadi sebuah ide 

kolektif yang dapat memberikan nilai tambah pada produk yang akan dipasarkan 

ke pelanggan. Mengacu pada teori Organizational Change and Adaption dimana 

perusahaan atau organisasi harus tanggap terhadap perubahan lingkungan yang 

ada jika tetap ingin produknya laku di pasaran.  

Pengertian pengembangan produk baru dalam dunia penerbitan buku atau 

produk buku berdasarkan observasi di lapangan  ada beberapa cara, yaitu : 

1) Menentukan judul buku yang akan diterbitkan. 

Dalam kita akan membuat produk buku sangatlah penting karena harus 

disesuaikan dengan kondisi pasar atau bagaimana kita bisa membuat judul 

yang bisa menarik pembaca dan membuat pembaca penasaran dan juga harus  

membuat judul buku yang kontroversial. 
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2) Menentukan cover warna pada buku  agar pembeli bisa tertarik. 

Warna dalam menerbikan sebuah buku sangatlah penting karena ketertarikan 

pembaca atau pasar pertama adalah melihat warna buku tersebut. Dalam 

membuat warna harus disesuaikan dengan  judul buku yang akan dibuat. 

Biasanya kalau buku remaja menggunakan perpaduan warna kuning, merah 

muda, hijau muda, atau merah karena warna-warna tersebut merupakan warna 

kesukaan remaja. Jika buku misteri akan dominan menggunakan warna hitam 

atau warna-warna gelap lainnya. 

3) Menentukan spek buku yang akan kita terbitkan. 

Hal ini juga menjadi sangat penting dan harus diperhitungkan karena ukuran 

buku harus disesuaikan dengan sasaran pasar yang akan kita bidik. Ada 

kategori buku saku, buku pelajaran TK, SD, SMP, SMA sampai dengan buku 

untuk kalangan universitas dan mahasiswa ataupun buku-buku untuk umum 

dimana terdapat perbedaan dalam penggunaan kertas dan ukurannya.  

4) Menentukan format huruf yang akan dipakai. 

Hal ini juga sangatlah penting karena ini berhubungan dengan siapa pasar 

yang akan membaca seperti kalangan  anak-anak, remaja, ataupun orangtua 

sehingga font huruf yang digunakan juga harus diperhitungkan. Jangan 

sampai font yang digunakan akan membuat pembaca menjadi mudah lelah. 

5) Menentukan kertas atau bahan baku yang akan kita pakai 

Menentukan bahan baku jugalah tidak kalah penting karena berhubungan 

dengan segmentasi pasar yang akan kita ambil karena bahan baku 

berhubungan erat  dengan harga buku atau  produk yang akan dijual di pasar. 
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Teori – teori diatas menjelaskan tentang berbagai pengertian distribusi dan 

agen serta tingkatan berbagai saluran distribusi. Selain teori diatas juga terdapat 

beberapa kendala dalam saluran distribusi, antara lain : 

1. Faktor ekspedisi pengiriman 

Faktor ini memili pengaruh yang besar karena jika dalam pengiriman buku 

terjadi keterlambatan maka secara otomatis akan berpengaruh pada 

pendistribusiannya untuk sampai ke toko buku atau distributor. 

2. Faktor jarak tempuh yang jauh (khususnya untuk pengiriman luar pulau) 

Jarak juga menjadi salah satu kendala dalam pendistribusian sebuah produk 

buku. Jarak pendistribusian yang jauh akan membutuhkan waktu yang lama 

dalam pengirimannya dan tentu saja akan berpengaruh pada penjualannya 

juga. 

3. Faktor gudang toko buku 

Dimana setiap buku yang masuk harus antri dulu untuk diberi barcode dan 

harga untuk didisplay di rak buku. 

2.1.4 Volume Penjualan  

1) Pengertian Penjualan 

Menurut Basu Swastha DH (2004: 403) penjualan adalah interaksi antara 

individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, 

memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran 

sehingga menguntungkan bagi pihak lain. 

Penjualan diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk 

menyampaikan barang bagi mereka yang memerlukan dengan imbalan uang 



21 

 

 

menurut harga yang ditentukan atas persetujuan bersama. Sebuah perusahaan 

pada umumnya mempunyai tiga tujuan dalam proses penjualan yaitu : 

(Swastha, 2004: 404) 

a. Mencapai volume penjulan tertentu 

b. Mendapatkan laba tertentu 

c. Menunjang pertumbuhan perusahaan 

2) Pengertian Volume Penjualan 

Penjualan merupakan kegiatan menyampaikan kebutuhan yang telah 

dihasilkan pada mereka yang diperlukan dengan imbalan menurut harga yang 

ditentukan atas persetujuan bersama. Menurut Basu Swastha (2002: 414), 

volume penjualan adalah volume total yang akan dibeli oleh kelompok 

pembelian tertentu di daerah geografis dan program pemasaran tertentu. 

Menurut Radiosunu (2000:23) volume penjualan adalah beberapa jumlah 

barang yang diproduksi atau barang yang terjual dari suatu produk tertentu di 

dalam waktu tertentu. Ada beberapa usaha untuk meningkatkan volume 

penjualan, diantaranya adalah : 

a. Menjajakan produk dengan sedemikian rupa sehingga konsumen 

melihatnya. 

b. Menempatkan dan pengaturan yang teratur sehingga produk tersebut akan 

menarik perhatian konsumen. 

c. Mengadakan analisa pasar 

d. Menentukan calon pembeli atau konsumen yang potensial. 

e. Mengadakan pameran 
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f. Mengadakan diskon atau potongan harga. 

Volume penjualan merupakan hasil akhir yang dicapai perusahaan dari 

hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Volume 

penjualan tidak memisahkan secara tunai maupun kredit tetapi dihitung secara 

keseluruhan dari total yang dicapai. Seandainya volume penjualan meningkat dan 

biaya distribusi menurun maka tingkat pencapaian laba perusahaan meningkat 

tetapi sebaliknya bila volume penjualan menurun maka pencapaian laba 

perusahaan juga menurun. Menurut Kotler (2000) volume penjualan adalah 

barang yang terjual dalam bentuk uang untuk jangka waktu tertentu dan 

didalamnya mempunyai strategi pelayanan yang baik.  

Saluran distribusi untuk suatu barang adalah saluran yang digunakan oleh 

produsen untuk menyalurkan barang yang diproduksi kepada konsumen atau 

pemakai industri. Pelaksanaan kegiatan saluran distribusi membutuhkan biaya 

agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Biaya saluran distribusi yang 

dimaksud adalah keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

untuk melakukan kegiatan pendistribusian produk-produk yang dimiliki 

perusahaan. Banyak sedikitnya kegiatan distribusi yang dilakukan akan 

mempengaruhi biaya distribusi yang akan dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan 

tersebut, baik dalam jumlah besar maupun kecil diharapkan dapat meningkatkan 

volume penjualan. 

2.1.5 Pengaruh Pengembangan produk baru terhadap Volume Penjualan 

Tujuan utama setiap perusahaan adalah mendapatkan laba. Laba diperoleh 

dari aktivitas penjualan. Aktivitas penjualan merupakan suatu aktivitas yang 
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sangat penting karena kontinuitas perusahaan tergantung pada hasil penjualan 

produk-produknya.  

Menurut Kotler (2004:398), pengembangan produk baru merupakan strategi 

untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk modifikasi atau 

produk baru ke segmen pasar yang ada. Dengan begitu apabila pengembangan 

produk baru dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan tahap-tahap 

pengembangan produk baru mulai dari penggalian ide, penyaringan ide, 

pengembangan dan pengujian konsep, pengembangan strategi pemasaran, analisis 

bisnis, pengembangan produk baru, uji coba pemasaran, dan komersialisasi maka 

perusahaan akan terhindar dari inefisiensi biaya pengembangan produk baru dan 

peningkatan penjualan bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Peningkatan 

penjualan akan secara otomatis meningkatkan volume penjualan. Begitu pula 

sebaliknya, jika pengembangan produk baru dilakukan dengan tidak baik dan 

tidak efektif serta tidak sesuai dengan pelaksanaannya maka akan berdampak pada 

penurunan volume penjualan.  

Pengembangan produk baru merupakan salah satu strategi dimana 

perusahaan dapat mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasarnya. Untuk 

menentukan berhasil atau tidaknya suatu produk di pasaran, perusahaan dapat 

mengevaluasi tingkat permintaan pasar dan hasil penjualan produk itu sendiri. 

Pelaksanaan pengembangan produk baru berbeda-beda tergantung pada siklus 

produk dan dalam hal ini dipengaruhi oleh selera konsumen, pesaing yang sejenis 

yang semakin ketat, kemajuan di bidang teknologi, serta berbagai perubahan 

lainnya. Kegiatan pengembangan produk baru ini dilakukan perusahaan agar 
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perusahaan dapat memberikan penawaran yang lebih baik dibandingkan dengan 

pesaingnya. Pengembangan produk baru dilaksanakan melalui tahap-tahap 

pengembangan dan kemudian terbentuklah produk yang benar-benar baru maupun 

dimodifikasi atau mengembangkan produk yang dimiliki pesaing yang siap 

dipasarkan.  

Kegiatan pengembangan produk baru harus dilakukan secara terus-menerus 

karena suatu produk mempunyai umur yang terbatas. Jadi inovasi dan invention 

mutlak diharuskan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Apabila 

kegiatan pengembangan produk baru berhasil maka secara otomatis akan 

berpengaruh pada peningkatan volume penjualan. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian saat ini.  

2.2.1 Fitri Agustina (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Agustina (2012) meneliti tentang 

Perumusan Strategi Pengembangan produk baru Kurma Salak Berdasarkan 

Analisis Product Life Cyle (PLC) dan SWOT pada Kelompok Tani Ambudi 

Makmur II Bangkalan. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Agustina (2012) ini 

bertujuan untuk memformulasikan strategi alternatif dari pengembangan produk 

baru kurma salak berdasarkan pada analisis siklus hidup produk dan analisis 

SWOT serta untuk memberikan pilihan alternatif mana yang paling cocok untuk 

diterapkan pada kelompok Tani Ambudi Makmur II Bangkalan ini.  
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Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini 

menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan kuesioner 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti proses produksi, saluran 

distribusi, daerah pemasaran, serta kendala dalam pengembangan produk baru. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian Fitri Agustina ini diperoleh 

secara tidak langsung dan merupakan dokumentasi dari masa lampau yaitu data 

penjualan kurma salak per bulan. Metode analisis yang digunakan menggunakan 

beberapa cara yaitu melalui analisis SWOT, analisis siklus hidup produk (Product 

Life Cycle), serta analisis QSPM (Quantitative Strategics Planning Matrix). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) alternatif 

terbaik yang cocok untuk diterapkan berdasarkan pada hasil Total Attractive Score 

(TAS) dimana terdapat 3 (tiga) alternatif yang memiliki nilai tertinggi 

dibandingkan dengan strategi yang lainnya yaitu memperluas wilayah pemasaran, 

mengembangkan produksi sampai dengan wilayah yang lain, meningkatkan 

produksi kurma salak.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Agustina (2012) dengan 

penelitian yang dilakukan saat ini adalah sama – sama menggunakan data primer 

sebagai sumber datanya yang diperoleh melalui pengisian kuesioner yang 

dilakukan pada setiap saluran distribusi. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Agustina (2012) dengan 

penelitian yang dilakukan saat ini adalah dari segi sampel yang digunakan sudah 

berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Agustina (2012) hanya terbatas pada 

satu kelompok saja yaitu pada  Kelompok Tani Ambudi Makmur II Bangkalan 
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sedangkan pada penelitian yang dilakukan saat ini sampelnya bervariasi karena 

menggunakan saluran distribusi yang tersebar di wilayah Surabaya dan sekitarnya. 

Variabel yang digunakan oleh penelitian yang saat ini dilakukan juga berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Agustina (2012) dimana pada 

penelitian yang saat ini penggunaan variabelnya lebih bervariasi karena mencakup 

beberapa faktor yaitu saluran distribusi yang diproksi dengan banyaknya agen 

yang dimiliki dalam suatu saluran distribusi, banyaknya toko buku, serta biaya 

yang ada pada saluran distribusi itu sendiri serta pengembangan produk baru yang 

diproksi dengan judul buku, cover (warna), spek buku, format huruf, serta jenis 

kertas yang digunakan. 

2.2.2 Sanaz Monsef dan Wan Khairuzaman Wan Ismail (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sanaz Monsef dan Wan Khairuzaman Wan 

Ismail (2012) meneliti tentang dampak dari keterbukaan inovasi dalam 

pengembangan produk baru baru. Penelitian yang dilakukan oleh Sanaz ini 

penting untuk dilakukan karena pada penelitian sebelumnya belum terdapat 

jawaban mengenai open innovation dalam tahapan pengembangan produk baru 

baru. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan analisis yang lebih terperinci 

tentang dampak dari open innovation dalam menunjang keberhasilan 

pengembangan produk baru baru dan dampaknya dari variabel pemoderasi yang 

digunakan dalam penelitian (formalisasi, centralisasi, dan kompleksitas produk).  

Variabel yang digunakan dalam penelitian Sanaz (2012) ini adalah open 

innovation sebagai variabel independennya dan keberhasilan pengembangan 

produk baru baru sebagai variabel dependennya yang menggunakan indikator 
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pada tahapan pengembangan produk baru yang dimulai dari tahapan perencanaan, 

tahapan pengembangan ide, tahapan penjualan, dan tahapan komersialisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sanaz ini menggunakan 3 (tiga) variabel 

pemoderasi yaitu formalisasi, centralisasi, dan kompleksitas produk.  

Metode penelitian yang digunakan oleh Sanaz (2012) metode explanatory 

dengan penggunaan data primer melalui interview dan pemberian kuesioner pada 

R & D manajer yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari open innovation 

terhadap tahapan pengembangan produk baru baru.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan Sanaz (2012) adalah open innovation 

berpengaruh positif pada keberhasilan pengembangan produk baru baru. Banyak 

peneliti yang kurang membahas mengenai open innovation ini karena menurut 

mereka variabel ini tidak banyak berpengaruh pada setiap tahapan pengembangan 

produk baru baru.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sanaz (2012) dengan penelitian 

yang dilakukan saat ini adalah sama – sama meneliti tentang pengembangan 

produk baru baru. Perbedaannya terletak pada penggunaan variabelnya. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Sanaz ini variabel independen yang digunakan 

adalah open innovation dan variabel dependen yang digunakan adalah tingkat 

keberhasilan dari tiap tahapan pengembangan produk baru dengan penggunaan 3 

(tiga) variabel pemoderasi. Pada penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan 

saluran distribusi yang diproksi dengan banyaknya agen yang dimiliki dalam 

suatu saluran distribusi, banyaknya toko buku, serta biaya yang ada pada saluran 

distribusi itu sendiri serta pengembangan produk baru yang diproksi dengan judul 



28 

 

 

buku, cover (warna), spek buku, format huruf, serta jenis kertas yang digunakan 

sebagai variabel independennya dan volume penjualan sebagai variabel 

dependennya. 

2.2.3 Nadia Bhuiyan (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Bhuiyan (2011)  bertujuan untuk 

mengusulkan kerangka kerja dari faktor – faktor kritis, metrics, dan sebagai alat 

dan teknik untuk mengimplementasikan metrics pada semua tingkatan 

pengembangan produk baru baru (New Product Development/ NPD).  

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian Nadia (2011)  ini 

adalah dengan cara meninjau ulang beberapa literatur yang berhubungan dengan 

pengembangan produk baru baru yang mengalami kesuksesan dan bagaimana cara 

pencapaiannya. Penelitian ini menggunakan faktor – faktor yang umum 

digunakan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sukses dalam pengembangan 

produk baru baru dapat diukur dengan menggunakan matriks dan mengusulkan 

untuk beberapa alat serta teknik dalam menggunakan matriks tersebut. Penelitian 

ini hanya terbatas pada wilayah pendidikan saja tetapi alangkah lebih baik bila 

diterapkan pada lingkungan bisnis yang sedang berkembang saat ini. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2011) dengan penelitian 

yang dilakukan saat ini adalah sama – sama membahas tentang pengembangan 

produk baru baru. Perbedaannya terletak pada metode penelitiannya. Penelitian 

yang dilakukan oleh Nadia ini hanya terbatas pada tinjauan teoritis saja sedangkan 
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pada penelitian yang dilakukan saat ini tidak terbatas pada tinjauan teoritis saja 

tetapi juga implementasinya pada lingkungan bisnis yang sedang berkembang. 

2.2.4 Wayne D. Hoyer, Rajesh Chandy, Matilda Dorotic, Manfred Kraft, dan 

Siddharth S. Singh (2011) 

Penelitian Wayne D. Hoyer, Rajesh Chandy, Matilda Dorotic, Manfred 

Kraft, dan Siddharth S. Singh meneliti tentang penciptaan kreasi ulang 

berdasarkan selera konsumen dalam pengembangan produk baru baru. 

Pengembangan produk baru baru harus disertai dengan ide – ide baru supaya 

produk yang dihasilkan akan laku di pasaran. Pengambilan ide tidak hanya berasal 

dari intern manajemen saja tetapi kadang – kadang dapat juga berasal dari 

konsumen. Di New York, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Wayne dkk 

ini menunjukkan bahwa sebuah perusahaan disana selalu memberikan evaluasi 

produknya yang berdasarkan pada pengamatan konsumen. Mereka menggunakan 

beberapa faktor dalam pertanyaan yang disampaikan dalam bentuk kuesioner 

tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wayne (2011) ini bertujuan untuk 

menentukan kerangka kerja konseptual yang berfokus pada tingkat pengembangan 

produk baru yang berasal dari pengamatan konsumen. Dari penelitian yang 

dilakukan ditemukan beberapa faktor yang menjadi stimulus dalam melakukan 

pengembangan produk baru dan ditemukan pula faktor penghambat dalam 

pengembangan produk baru. Dampak dari penciptaan ulang produk berdasarkan 

pengamatan konsumen juga dapat dilihat dari hasil kuesioner yang dijelaskan 

dalam penelitian Wayne ini.  
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2.2.5 Yudi (2009) 

Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Machyudi meneliti tentang pengaruh 

biaya pengembangan produk baru terhadap volume penjualan pada CV. Panamas 

Ligar Perkasa Rajapolah Tasikmalaya.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Yudi (2009) ini adalah 

explanatory research yang dikemukakan oleh Masri Singarimbun (1989:5) yaitu 

penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel – variabel melalui 

pengujian hipotesa. Penelitian Yudi ini merupakan penelitian dengan 

menggunakan pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan. 

Variabel yang digunakan oleh Yudi (2009) dalam penelitiannya adalah 

biaya pengembangan produk baru sebagai variabel independennya yang 

menggunakan biaya penyaringan dan biaya pengujian sebagai indikator 

pengukurannya. Variabel dependen yang digunakan adalah volume penjualan. 

Hasil penelitian Yudi (2009)  ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk 

kegiatan pengembangan produk baru yaitu pembangkitan gagasan, penyaringan 

gagasan, dan pengujian mengalami kenaikan dari tahun ke tahun namun tetap 

stabil pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Kondisi ini terjadi karena 

perusahaan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang 

dihadapi. Bila kondisi persaingan semakin ketat maka perusahaan akan lebih 

gencar melakukan pencarian ide untuk dimunculkan ke pasar. Perusahaan dalam 

melakukan pengembangan produk baru tidak statis atau tinggal diam tapi terus – 

menerus melakukan pengembangan produk baru sampai pada tahapan 

komersialisasi. Perkembangan volume penjualan CV Panamas Ligar Perkasa ini 
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relative stabil yang ditunjukkan dengan jumlah kenaikan dan penurunan volume 

penjualan selama periode 5 (lima) terakhir tidak terjadi perubahan yang terlalu 

mencolok. Pelaksanaan pengeluaran biaya pengembangan produk baru oleh CV 

Panamas Ligar Perkasa untuk meningkatkan volume penjualan berpengaruh 

secara positif terhadap volume penjualan. 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yudi Machyudi (2009) 

dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah pada penggunaaan variabel 

dependennya sama – sama menggunakan volume penjualan.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yudi Machyudi (2009)  dengan 

penelitian yang dilakukan saat ini adalah terletak pada variabel independennya. 

Yudi Machyudi (2009) dalam penelitiannya menggunakan biaya pengembangan 

produk baru sebagai variabel independennya dengan biaya penyaringan dan biaya 

pengujian sebagai indikator pengukurannya. Penelitian yang dilakukan saat ini 

penggunaan variabelnya lebih bervariasi karena mencakup beberapa faktor yaitu 

saluran distribusi yang diproksi dengan banyaknya agen yang dimiliki dalam 

suatu saluran distribusi, banyaknya toko buku, serta biaya yang ada pada saluran 

distribusi itu sendiri serta pengembangan produk baru yang diproksi dengan judul 

buku, cover (warna), spek buku, format huruf, serta jenis kertas yang digunakan. 

2.2.6 Suseno Budi Prasetyo (2008) 

Penelitian yang dilakukan oleh Suseno Budi Prasetyo meneliti tentang 

analisis efisiensi distribusi pemasaran produk dengan metode data envelopment 

analysis (DEA).  
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Metode penelitian yang digunakan oleh Suseno (2008) adalah metode DEA 

yang merupakan metode pembanding yang mampu menganalisa tingkat efisiensi 

dari beberapa daerah distribusi pemasaran dengan menggunakan masing – masing 

inpu dan output yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui daerah 

distribusi pemasaran mana yang seharusnya lebih ditingkatkan efisiensi 

pemasarannya dan cara apa yang harus ditempuh. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian Suseno ini dilakukan di 5 (lima) daerah distribusi pemasaran yang 

meliputi wilayah Jawa yaitu Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, dan 

Jakarta.  

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian Suseno (2008) ini 

terbagi menjadi variabel input dan variabel output. Variabel input yang digunakan 

terdiri dari jumlah distributor, jumlah pelanggan, biaya distribusi, dan biaya 

promosi. Variabel outputnya terdiri dari penjualan dari distributor, penjualan dari 

pelanggan, laba dari distributor, dan laba dari pelanggan. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian Suseno (2008) ini adalah efisiensi relative dari masing 

– masing daerah distribusi pemasaran. Nilai efisiensi relatif DMU yang dicari (hk), 

yang merupakan efisiensi teknis yaitu kemampuan sebuah unit untuk menghasilkan 

output semaksimal mungkin dari sejumlah input yang digunakan. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa distribusi pemasaran di kota Semarang 

inefisien dengan nilai efisiensi relatifnya 0,9036573. Strategi perbaikan efisiensi 

distribusi pemasaran adalah melakukan perbaikan dengan cara : Mengurangi 

Jumlah distributor 6,67% (15 distributor menjadi 14 distributor); Mengurangi 

Biaya Distribusi 5,41% (Rp. 600.000,- menjadi Rp. 567.562,-); Mengurangi Biaya 
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Promosi 5,41% (Rp. 600.000,- menjadi Rp. 567.562,-); Menambah Penjualan Dari 

Distributor 7,97% (6.300 menjadi 6.802); Menambah Penjualan Dari Pelanggan 

36,89% (900 menjadi 1.232); Menambah Laba Dari Distributor 3,19% (Rp. 

36.855.000,- menjadi Rp. 38.030.000,-); dan menambah Laba Dari Pelanggan 

57,68% (Rp. 6.075.000,- menjadi Rp. 9.579.000). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Suseno Budi Prasetyo (2008) yang menggunakan indikator pemerataan produk 

sebagai pengukuran saluran distribusi. Suseno meneliti tentang efisiensi distribusi 

pemasaran produk yang dilakukan di 5 (lima) kota distribusi pemasaran di 

wilayah Jawa yang meliputi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, dan 

Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efisiensi distribusi 

pemasaran produk di kota Semarang kurang efisien. Hal ini dikarenakan di kota 

Semarang terdapat banyak distributor, terlalu banyak biaya promosi yang 

dikeluarkan, kurangnya pelanggan yang membeli produk, dan faktor-faktor 

penyebab lainnya. 

2.2.7 Okki Navarone (2003) 

Penelitian Okki Navarone meneliti tentang tingkat kesuksesan produk baru 

terkait dengan promosi dan keunggulan dari produk baru tersebut dibandingkan 

dengan produk lain. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesuksesan sebuah 

produk baru adalah pengelolaan pengetahun konsumen. Indikator bahwa suatu 

produk perusahaan sukses atau tidak di pasar antara lain adalah seberapa jauh 

tumbuhnya minat beli, prioritas produk yang dibeli dan keputusan konsumen 

untuk membeli kembali varian produk tersebut di waktu yang lain.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel promosi, pengelolaan 

pengetahuan konsumen, keunggulan produk baru mempunyai pengaruh positif 

terhadap tingkat kesuksesan produk baru. Sementara itu variabel tingkat 

kesuksesan produk baru memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah 

sama – sama meneliti tentang produk baru. 

Perbedaannya adalah variabel yang digunakan pada penelitian Okki (2003) 

ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini berbeda. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Okki menggunakan variabel variabel promosi, pengelolaan 

pengetahuan konsumen, keunggulan produk baru sebagai variabel independennya 

dan variabel kesuksesan produk baru sebagai variabel dependennya. Pada 

penelitian yang dilakukan saat ini variabel yang digunakan adalah saluran 

distribusi yang diproksi dengan banyaknya agen yang dimiliki dalam suatu 

saluran distribusi, banyaknya toko buku, serta biaya yang ada pada saluran 

distribusi itu sendiri. Variabel independen lainnya yang digunakan pada penelitian 

yang dilakukan saat ini adalah pengembangan produk baru yang diproksi dengan 

judul buku, cover (warna), spek buku, format huruf, serta jenis kertas yang 

digunakan. Volume penjualan digunakan sebagai variabel dependen dalam 

penelitian yang dilakukan saat ini.  



 

35 

 

No. Nama Peneliti Tujuan Penelitian Variabel Hasil 

1. 

Fitri Agustina  

(2012) 

Memformulasikan strategi alternatif 

dari pengembangan produk baru kurma 

salak berdasarkan pada analisis siklus 

hidup produk dan analisis SWOT serta 

memberikan pilihan alternatif mana 

yang paling cocok diterapkan pada 

kelompok tani di Bangkalan. 

Tidak terdapat variabel penelitian 

karena merupakan penelitian dengan  

menggunakan teknik analisis 

deskriptif. 

Terdapat sepuluh alternatif terbaik 

dan cocok untuk diterapkan pada 

kelompok tani di Bangkalan dengan 

tiga alternatif strategi tertinggi yaitu 

dengan cara memperluas wilayah 

pemasaran, mengembangkan 

produksi sampai wilayah lain, dan 

meningkatkan produksi kurma salak. 

2. 

Sanaz Monsef dan Wan 

Khairuzaman Wan Ismail 

(2012) 

Menyediakan analisis yang lebih 

terperinci mengenai dampak dari open 

innovation dalam menunjang 

keberhasilan pengembangan produk 

baru baru dan dampak dari variabel 

pemoderasi (formalisasi, sentralisasi, 

dan kompleksitas produk). 

Independen : open innovation. 

Dependen : keberhasilan 

pengembangan produk baru baru. 

Variabel pemoderasi : formalisasi, 

sentralisasi, dan kompleksitas produk 

Open innovation memiliki pengaruh 

positif terhadap keberhasilan 

pengembangan produk baru baru.  

 

3. 

Nadia Bhuiyan  

(2011) 

Meninjau ulang beberapa literatur yang 

berhubungan dengan pengembangan 

produk baru baru yang mengalami 

kesuksesan dan bagaimana cara 

pencapaiannya.  

Tidak terdapat variabel penelitian 

karena hanya melakukan peninjauan 

ulang dari beberapa literatur yang 

ada. 

Faktor sukses dalam pengembangan 

produk baru diukur dengan 

menggunakan matriks. 

4. 

Wayne D. Hoyer, Rajesh 

Chandy, Matilda Dorotic, 

Manfred Kraft, dan 

Siddharth S. Singh 

(2011) 

Menentukan kerangka kerja konseptual 

yang berfokus pada tingkat 

pengembangan produk baru yang 

berasal dari pengamatan konsumen. 

 Adanya beberapa faktor stimulus 

dalam melakukan pengembangan 

produk baru dan beberapa faktor 

penghambat dalam pengembangan 

produk baru. 

Tabel 2.2 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 
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5. 

Yudi  

(2009) 

Meneliti pengaruh biaya pengembangan 

produk baru terhadap volume penjualan 

pada CV. Panamas Ligar Perkasa 

Rajapolah, Tasikmalaya. 

Independen : biaya pengembangan 

produk baru dengan indikator 

pengukurannya adalah biaya 

penyaringan dan biaya pengujian. 

 

Dependen : volume penjualan. 

Pelaksanaan pengeluaran biaya 

pengembangan produk baru baru 

oleh CV. Panamas Ligar Perkasa 

untuk meningkatkan volume 

penjualan berpengaruh secara positif 

terhadap volume penjualan. 

6. 

Suseno Budi Prasetyo  

(2008) 

Menganalisis efisiensi distribusi 

pemasaran produk dengan metode 

DEA. 

Independen :  

a) Variabel input : jumlah 

distributor, jumlah pelanggan, 

biaya dsitribusi dan biaya 

promosi. 

b) Variabel output : penjualan dari 

distributor, penjualan dari 

pelanggan, laba dari distributor, 

dan laba dari pelanggan. 

 

Dependen : efisiensi relatif dari 

masing-masing daerah distribusi 

pemasaran. 

 

Distribusi pemasaran di kota 

Semarang inefisien bila 

dibandingkan dengan pemasaran di 

kota Bandung, Jakarta, Surabaya, 

dan Yogyakarta. Hal ini dapat 

dilakukan perbaikan dengan cara 

mengurangi jumlah distributor yang 

ada (dari 15 distributor menjadi 14 

distributor), mengurangi biaya 

distribusi, mengurangi biaya 

promosi, menambah penjualan dari 

distributor, menambah penjualan dari 

pelanggan, menambah laba dari 

distributor dan menambah laba dari 

pelanggan.  

7. 

Okki Navarone  

(2003) 

Meneliti tingkat kesuksesan produk 

baru terkait dengan promosi dan 

keunggulan dari produk baru 

dibandingkan dengan produk lainnya 

yang sudah ada.  

Independen : promosi, pengelolaan 

pengetahuan konsumen, dan 

keunggulan produk baru. 

 

Dependen : tingkat kesuksesan 

produk baru.  

Variabel  promosi, pengelolaan 

pengetahuan konsumen, dan 

keunggulan produk baru memiliki 

pengaruh positif terhadap tingkat 

kesuksesan produk baru serta kinerja 

pemasaran perusahaan.  
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8. 
Karmudji 

(2017) 

Meneliti mengenai peran saluran 

distribusi dalam pengembangan produk 

baru untuk meningkatkan volume 

penjualan pada produk buku agama. 

Independen : saluran distribusi dan 

pengembangan produk baru 

Dependen : volume penjualan 

Pengembangan produk baru baru 

sangat ditunjang oleh saluran 

distribusi yang baik dimana nantinya 

akan berdampak pada peningkatan 

volume penjualan produk buku 

agama. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan teoretis dan hasil penelitian yang relevan dapat 

disimpulkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada gambar 2.3 dapat disimpulkan proposisi sebagai 

berikut : 

2.4 Proposisi  

Proposisi1 : Pengembangan produk baru yang dilakukan sesuai dengan teori 

sehingga dapat meningkatkan volume penjualan pada produk buku agama di 

Surabaya.  

Pengembangan produk baru diukur berdasarkan penilaian yang mencakup 

judul buku, cover buku (warna), spesifikasi buku, format huruf yang digunakan 

dalam buku, jenis kertas yang digunakan, serta harga produk buku agama itu 

sendiri.  

 

 

Volume Penjualan 

Pengembangan produk baru : 

1. Judul Buku 

2. Cover (warna) 

3. Spek Buku 

4. Format Huruf 

5. Jenis Kertas 

6. Harga produk 


