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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bisnis tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia bahkan 

bisnis merupakan salah satu kegiatan yang populer dalam kehidupan sehari-

hari manusia. Setiap hari manusia melakukan kegiatan bisnis. Manusia 

berperan sebagai produsen, perantara, maupun konsumen. Produsen 

menghasikan produk dalam kegiatan bisnis, dimana produk tersebut akan 

menghasilkan keuntungan dan nilai tambah bagi konsumen.
1
 

Dalam agama Islam prinsip berbisnis dilakukan dan diniati dengan 

mengambil keputusan dengan motivasi memperoleh pahala baik di dunia 

maupun di akhirat. Pelaksanaan dan penetapan kegiatan bisnis yang 

ditetapkan oleh pelaku bisnis biasanya dilandasi dengan pertimbangan bahwa 

itu layak dilihat dari sudut pandang tertentu. Pelaku bisnis berwatak Islami 

tidak terlepas dari kronologi dan niat dalam konteks yang berdimensi dunia 

dan akhirat. Dengan mental bisnis yang dilandasi keyakinan maka 

perilakunya senantiasa akan mencerminkan perilaku berusaha mengadakan 

tindakan yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.
2
Islam sangat 

menghargai mekanisme dalam perdagangan sebagaimana firman Allah Swt 

dalam surat An-Nisa ayat 29 : 

 

                                                           
1
 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 110. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

 

Berdasarkan keterangan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 di atas 

dapat disimpulkan bahwa umat Islam dilarang memakan harta yang didapat 

secara batil dan menganjurkan transaksi atau bisnis yang dilakukan dengan 

jalan suka sama suka. 

Pada dasarnya setiap perusahaan yang memproduksi atau 

menghasilkan suatu barang dan jasa diperlukan kegiatan pemasaran, karena 

pemasaran merupakan bagian pokok dan mutlak yang harus dilakukan oleh 

setiap perusahaan guna mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Untuk 

dapat mencapai tujuan tersebut serta dapat tumbuh dan berkembang, setiap 

perusahaan harus merumuskan langkah dan kebijaksanaan yang tepat di 

bidang pemasaran. Untuk itu hal yang perlu diperhatikan yaitu kebijaksanaan 

produk harga jual, promosi, dan distribusi. Dengan demikian sudah tentu 

pemasaran merupakan fungsi dari keberhasilan dan tercapainya tujuan yang 

diharapkan sehingga dapat memperoleh kelangsungan hidup perusahaan. 

Bisnis penjualan pakaian sekarang ini memang semakin berkembang 

terutama di Indonesia, ini terbukti dengan semakin banyaknya usaha outlet 
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dan distro yang menjual berbagai jenis pakaian. Seiring dengan 

perkembangan fashion pakaian ini maka persaingan untuk memperoleh 

pelanggan dan keuntungan juga semakin meningkat. 

Bisnis di bidang fashion merupakan usaha yang memiliki prospek 

yang bagus. Dari dulu hingga saat ini masyarakat tidak pernah bosan 

mengikuti perkembangan fashion. Perempuan sebagai pengguna dan pencinta 

fashion terbesar, cenderung memiliki anggapan bahwa fashion dapat 

menunjukkan identitas diri, style, dan menambah kepercayaan diri. Anggapan 

itulah senantiasa  membuat usaha dibidang fashion selalu menjanjikan. 

Pada saat ini bisnis busana muslimah telah menjadi bisnis yang dilirik 

karena pasarnya yang luas, terutama di Indonesia. Busana muslimah juga 

tidak hanya diminati oleh orang dewasa saja bahkan pada saat ini busana 

muslimah semakin dilirik anak muda sebagai pilihan gaya busana harian dan 

kebutuhan manusia terhadap pakaian membuat usaha ini sangat menjanjikan 

keuntungan yang besar.  

Dalam perjalanannya Toko Grosir dan Eceran Pakaian Muslim (PM) 

Collection semakin meningkat. Berikut ini tabel tingkat volume penjualan 

produk Toko Grosir dan Eceran Pakaian Muslim Collection Pekanbaru pada 

tahun 2012-2016. 
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TABEL I. 1 

VOLUME PENJUALAN PRODUK TOKO GROSIR DAN 

ECERAN PAKAIAN MUSLIM COLLECTION PEKANBARU 

TAHUN 2012-2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sumber: Toko Grosir dan Eceran PM Collection 2016 

 

Dari tabel I.1 di atas dapat dilihat bahwa  volume penjualan Toko 

Grosir dan Eceran Pakaian Muslim (PM) Collection Pekanbaru mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 

2014 sampai 2015 yaitu sebesar 1.953 unit (5,10%). Sedangkan peningkatan 

terendah terjadi pada tahun 2012 sampai 2013 yaitu sebesar 388 unit(1,11%). 

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa penjualan  Toko Grosir 

dan Eceran PM Collection  meningkat setiap tahunnya sedangkan pemasaran 

yang dilakukan oleh Toko PM Collection  belum maksimal. 

 

No. Jenis Barang 
Jumlah Unit Pertahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Gamis 1.392 1.420 1.550 1.602 1.696 

2 Mukenah 480 406 421 480 543 

3 Jilbab 11.340 11.429 11.702 13.140 13.308 

4 Ciput (anak jilbab) 7.320 7.508 8.140 8.170 8.240 

5 Aksesoris 8.902 8.830 8.930 8.921 8.940 

6 Sarung Anak 1.044 1.422 1.510 1.460 1.472 

7 Sarung Dewasa 1.380 1.135 1.032 1.226 1.240 

8 Peci 240 231 350 391 419 

9 Mahar 15 23 31 28 30 

10 Sejadah 725 850 862 920 947 

11 Baju Koko 421 343 358 436 441 

12 Manset Anak 360 450 482 514 527 

13 Manset Dewasa 391 410 487 512 518 

14 Celana Leging 480 421 470 478 516 

Total unit barang per tahun 34.490 34.878 36.325 38.278 38.837 
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Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan suatu 

penelitian bersifat ilmiah dengan mengangkat judul, “Analisis Faktor – 

Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Penjualan Pada Toko Grosir 

Dan Eceran Pakaian Muslim Collection Jl. Cipta Karya Kota Pekanbaru 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. 

B. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang maka 

penulis membuat batasan permasalahan yang akan diteliti yaitu faktor – 

faktor yang mempengaruhi penjualan pada Toko Grosir Dan Eceran Pakaian 

Muslim Collection Jl. Cipta Karya Kota Pekanbaru dalam perspektif ekonomi 

Islam. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah produk, harga, distribusi dan promosi berpengaruh terhadap 

penjualan pada Toko Grosir dan Eceran Pakaian Muslim Collection?  

2. Apakah perspektif ekonomi Islam terhadap penjualan pada Toko Grosir 

dan Eceran Pakaian Muslim Collection Jl. Cipta Karya kota Pekanbaru? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

a. Menganalisis produk, harga, distribusi dan promosi berpengaruh  

terhadap penjualan pada Toko Grosir dan Eceran Pakaian Muslim 

Collection. 

b. Mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap penjualan pada Toko 

Grosir dan Eceran Pakaian Muslim Collection Jl. Cipta Karya kota 

Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna: 

a. Memberi wawasan tambahan terhadap penulis mengenai faktor – 

faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan penjualan Toko 

Grosir dan Eceran Pakaian Muslim Collection. 

b. Sebagai masukan bagi pemilik usaha Toko Grosir dan Eceran Pakaian 

Muslim Collection mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi 

dalam meningkatkan penjualan. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar SI jurusan 

Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu diduga produk, harga, dan distribusi promosi, 



7 

 

masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penjualan pada 

Toko Grosir dan Eceran Pakaian Muslim Collection. 

F. Metode Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu  

Lokasi untuk penelitian ini adalah Toko Grosir dan Eceran 

Pakaian Muslim Collection yang berada di Jl. Cipta Karya kota 

Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2017. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Toko Grosir dan Eceran 

Pakaian Muslim Collection di Jl. Cipta Karya. Objek dalam penelitian ini 

adalah faktor – faktor yang mempengaruhi penjualan pada Toko Grosir 

dan Eceran Pakaian Muslim Collection. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian, atau 

disebut juga universe. Menurut nawawi yang dikutip oleh Tukiran 

Teniredja dan Hidayati Mustafidah dalam bukunya yang berjudul 

“Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar) populasi adalah keseluruhan 

sujek yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala – 

gejala atau peristiwa – peristiwa yang terjadi sebagai sumber.
3
Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Toko Grosir dan Eceran  

Pakaian Muslim Collection di Jl. Cipta Karya yang berjumlah 1050 orang. 

                                                           
3
Tukiran Teniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar), 

(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 33 
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Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya 

sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan 

sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Dalam menentukan 

jumlah sampel peneliti menggunakan jenis riset deskriptif yaitu 10% dari 

populasi.
4
 Berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 105 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah  

teknik incidental sampling yaitu siapa saja yang ditemui dan masuk dalam 

kategori populasi, dapat diinterviu sebagai sampel atau responden.
5
 

4. Sumber Data  

a. Data primer 

primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian,
6
 data diperoleh 

langsung dari Toko Grosir dan Eceran PM Collection dan diolah 

melalui wawancara dan angket yang diberikan kepada konsumen. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang 

sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya 

sudah dalam bentuk publikasi.
7
 Bahan penunjang berupa buku-buku, 

dokumen atau data-data yang berkaitan dengan penelitian. 

 

                                                           
4
Hamid Darmadi,  Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2013, 

h. 62. 
5
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 116. 

6
Ibid, h. 122 

7
Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), h. 102 
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5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan 

pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap 

kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan 

penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi 

objek penelitian tersebut.
8

Dalam hal ini penulis melakukan 

pengamatan secara langsung ke Toko Grosir dan Eceran PM 

Collection. 

b. Angket 

Angket merupakan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan 

tentang topik tertentu yang diberikan kepada subyek, baik secara 

individual atau kelompok, untuk mendapatkan informasi tertentu, 

seperti preferensi, keyakinan, minat, dan perilaku.
9
Pengumpulan data 

menggunakan angket yang ditujukan kepada konsumen Toko Grosir 

dan Eceran Pakaian Muslim Collection. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden 

dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

                                                           
8
Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), h. 34 
9
Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Op. Cit, h. 44 
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wawancara). Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara 

dengan pihak pemilik dan pegawai Toko Grosir dan Eceran PM 

Collection. 

d. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. 

6. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen penelitian 

dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok  tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian gejala 

sosial ini telah ditetapkan secara spesifikasi oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan menggunakan 

skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, 

dimensi dijabarkan menjadi sub variabel kemudian sub variabel 

dijabarkan lagi menjadi indikator – indikator yang dapat diukur. Akhirnya 

indikator – indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk 

membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang 

perlu dijawab oleh responden.
10

 

Dalam kuesioner ini digunakan skala likert yang terdiri dari sangat 

setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Skala likert 

                                                           
10

Riduwan, Skala Pengukran Variabel –Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

h. 12 
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adalah skala yang dirancang untuk memungkinkan responden menjawab 

berbagai tingkatan pada setiap objek yang akan diukur. Jawaban dari 

kuesioner tersebut diberi bobot skor atau nilai sebagai berikut : 

Ss =Sangat Setuju =5 

S =Setuju =4 

N =Netral =3 

TS =Tidak Setuju =2 

STS =Sangat Tidak Setuju =1 

7. Model Kerangka Berpikir 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang 

mempengaruhi penjualan yang terdiri dari produk, harga, distribusi, 

promosi dan penjualan. Penelitian terdiri dari empat variabel independen  

yaitu produk  (X1), harga (X2), distribusi(X3), promosi (X4), variabel 

dependen (Y) adalah penjualan. Untuk mencari hubungan X1, X2, X3, X4 

secara bersama-sama terhadap Y menggunakan korelasi berganda. Model 

kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

GAMBAR I.1 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 

 

 

 

 

PRODUK (X1) 

PENJUALAN (Y) 

DISTRIBUSI(X3) 

HARGA (X2) 

PROMOSI (X4) 
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8. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

TABEL. I. 2 

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN 

Variabel Definisi Indikator 

Produk 

(X1) 

Produk adalah apa saja yang dapat 

ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan kebutuhan dan 

keinginan. (Mulyadi Nitisusastro 

2010:128) 

a. ketersediaan 

macam produk. 

b. kualitas produk. 

c. penukaran 

kembali (retur). 

Harga 

(X2) 

Harga adalah nilai barang yang 

ditentukan atau dirupakan dengan 

uang atau jumlah uang atau alat 

tukar lain yang senilai yang harus 

dibayarkam untuk produk harga 

atau produk jasa pada waktu 

tertentu dan dipasar tertentu. 

(Mulyadi Nitisusastro 2010:133) 

a. Harga pasar 

b. Sesuai dengan 

kualitas 

c. Kepuasan 

konsumen 

d. Persaingan 

harga 

 

Distribusi 

 

(X3) 

Distribusi adalah system 

keperantaraan yang menyalurkan 

produk dari produsen ke konsumen. 

(Mulyadi Nitisusastro 2010:137) 

a. Dekat dengan 

lokasi pasar 

b. Dekat dengan 

lokasi 

perumahan 

masyarakat 

c. Dekat dengan 

sarana dan 

prasarana jalan 

Promosi 

(X4) 

Promosi adalah memperkenalkan 

promosi dagang artinya kegiatan 

komunikasi untuk meningkatkan 

volume penjualan dengan cara 

pameeran, periklanan, demonstrasi, 

dan usaha lain yang bersifat 

persuasif. (Mulyadi Nitisusastro 

2010:138) 

a. Hubungan 

masyarakat 

b. Penjual 

personal 

c. Promosi 

penjualan 

 

Penjualan 

(Y) 

Penjualan adalah proses dimana 

kebutuhan pembeli dan kebutuhan 

penjual dipenuhi, melalui 

pertukaran informasi dan 

kepentingan (Kottler & Amstrong 

2008: 457) 

a. Menunjang 

pertumbuhan 

perusahaan 

b. Kelancaran 

penjualan 

c. Penjualan yang 

meningkat 

d. Permintaan 

selalu tinggi 
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e. Selalu terjadi 

kekurangan 

persediaan 

 

9. Penelitian Terdahulu 

TABEL  I.3 

PENELITIAN TERDAHULU 

No Peneliti/ 

Tahun 
Judul Hasil Penelitian 

1 Darizal 

Putra/2017 

Faktor – Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Volume Penjualan 

Pada Usaha 

Pedagang Kayu 

Bakar Di Kecamatan 

Tenayan Raya Kota 

Pekanbaru Dalam 

Perspektif Ekonomi 

Islam 

Dari hasil penelitian ini bahwa 

faktor – faktor yang 

mempengaruhi volume 

penjualan adalah harga, 

produk, promosi, 

lokasi/distribusi. Kemudian 

dari hasil rekapitulasi skort 

angket penelitian ini di peroleh 

faktor harga sebesar 46,67%, 

faktor produk sebesar 45%, 

faktor promosi sebesar 53,34% 

dan faktor lokasi/distribusi 

sebesar 63,34% 

2 Yayah 

Yunungsih/ 

2015 

Faktor – Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Penjualan Jasa 

Pengiriman Barang 

Pada PT. Eka Sari 

Lorena Express 

Cabang Pekanbaru 

Ditinjau Menurut 

Ekonomi Islam. 

Berdasarkan penelitian ini 

faktor-faktoryang 

mempengaruhi penjualan jasa 

pengiriman barang PT. Eka 

Sari Lorena Express cabang 

Pekanbaru adalah:Promosi, 

pelayanan, lokasi/letak dan 

proses.Sedangkan faktor 

ekstern yang mempengaruhi 

penjualan jasa pengiriman 

barang PT. Eka Sari Lorena 

Express adalah persaingan.  

 

3 Nurmi Helmi 

Yani/ 2014 

Faktor – Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Volume Penjualan 

Abon Ikan Gabus 

Pasa Kelompok 

Bangkit Com Di 

Langgam Kabupaten 

Dalam penelitian ini terdapat 

empat variabe independen 

(produk, harga, promosidan 

distribusi) dan satu variabel 

dependen (penjualan). 

Berdasarkan hasil analisis 

program spss maka didapatkan 
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No Peneliti/ 

Tahun 
Judul Hasil Penelitian 

Pelalawan hasil korelasi yang 

menunjukan angka diatas 0,30 

dan nilai Cronbach Alpha di 

atas 0.6 terdapat hubungan 

secara silmutan anatara 

variabel bebas (produk, harga, 

promosi, dan distribusi) 

terhadap penjualan. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan 

melakukan pengujian variabel 

dengan uji f. Hasil nilai fhitung 

(59.569) > ftabel (4:89) (2.47) 

dengan sig (0,000) < 0.005 

4. Laura Pricilia 

Putri/ 2014 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Penjualan Polis 

Asuransi Jiwa  Pada 

AJB Bumi Putera 

1912 Kantor Pos 

Pelayanan Air 

Molek 

Berdasarkan hasil uji regresi 

linear berganda di peroleh 

persamaan: Y= -3.394+ 

0.031X1+0,428X2+0,117X3+0,

267X4+0,064X5+e kemudia 

dari hasil uji simultan (uji f) 

diketahui bahwa variabel 

produk, harga, pelayanan dan 

kemampuan penjualan Polis 

Asuransi Jiwa pada AJB Bu,i 

Putera 1912 Kantor Pos 

Pelayanan Air Molek, 

sedangkan hasil uji parsial (uji 

t) diketahui bahwa variabel 

produk, harga, pelayanan, 

promosi dan kemampuan 

penjualan berpengaruh 

signifikan terhadap penjualan 

Polis Asuransi Jiwa pada AJB 

Bumi Putera 1912 Kantor Pos 

Pelayanan. Berdasarkan 

perhitungan nilai koefesien 

determinasi (R
2
) diperoleh 

nilai Adjsted R sebesar 0,62,2 

hal ini menunjukan bahwa 

variabel produk, harga, 

promosi, pelayanan, dan 

kemampuan penjualan secara 

keseluruhan memberikan 

pengaruh sebesar 62,2% 

sedangkan sisanya sebesar 
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No Peneliti/ 

Tahun 
Judul Hasil Penelitian 

37,8%  dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

5.  Muhammad 

Aderman/ 2014 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Penjualan Sepeda 

Motor Merek Honda 

Pada PT. Global 

Jaya Perkasa Jl. HR. 

Subrantas KM 10 

Pekanbaru  

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis menunjukan bahwa 

nilai F hitung sebesar 17.358 

dengan nilai signifikan sebesar 

0,000<0,05 maka hipotesis di 

terima. Adapun hubungan 

keeratan secara bersama-sama 

antara variabel dependen dan 

variabel indepenen kuat karena 

R sebesar 0,517, pelayanan 

toko dan purna jual 

mempengaruhi penjualan 

sepeda motor merek Honda 

pada PT. Global Jaya Perkasa 

sebesar 51,7%. Sedangkan 

sisanya 48,3% dipengaruhi 

sebab-sebab lain yang tidak di 

teliti penelitian ini. 

 

10. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data 

angka yang diolah dengan metode statistik. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini dibantu oleh komputerisasi melalui 

program Statistical Product and Service Solution (IBM SPSS) versi 23. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen 

dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas diperoleh dengan 

cara mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator 

variabel. Kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis 
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pada taraf signifikan 0,05. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur 

tujuannya dengan nyata dan benar. Berikut ini adalah kriteria 

pengujian validitas : 

- Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid). 

- Jika r hitung< r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid).
11

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, 

apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Untuk uji realibilitas 

digunakan Teknik Alpha Cronbach, dimana suatu instrument dapat 

dikatakan handal (reliable) bila memiliki koefisien keandalan atau 

alpha sebesar 0,6 atau lebih. 

c. Asumsi Klasik 

Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika 

model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi 

klasik. Berikut pengujian asumsi klasik. 

 

 

                                                           
11

Juliansyah Noor,Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 164. 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai 

residual yang telah distandarisasi pada model regresi terdistribusi 

normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah nilai residual 

terstandarisasi berdistribusi normal atau tidak, maka dapat 

menggunakan salah satu analisis yaitu analisis grafik. Analisis 

grafik yang digunakan untuk menguji normalitas data adalah 

normal probability plot. Apabila data tersebut di sekitar garis 

diagonal maka data tersebut normal dan sebaliknya apabila data 

menyebar dan tidak berada di sekitar garis diagonal maka data 

dikatakan tidak normal.
12

 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau 

sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model 

regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna 

di antara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan 

mengandung gejala multikolinier.
13

 

Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai 

TOL (Tolerance) dan Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika nilai VIF 

                                                           
12

Suliyanto, Ekonometrika Terapan:Teori dan Aplikasi dengan SPSS, (Yogyakarta: Andi, 

2011), h. 69. 
13

Ibid, h. 81. 
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tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala 

multikolinier. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Salah satu asumsi regresi linear yang harus dipenuhi adalah 

homogenitas variansi dari error  (homoskedastisitas; 

homoscedasticity).Homoskedastisitas berarti bahwa variansi dari 

error bersifat konstan (tetap) atau disebut juga identik. 

Kebalikannya adalah kasus heteroskedastisitas, yaitu jika kondisi 

variansi error-nya (atau y) tidak identik.
14

 

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode 

analisis grafik. Metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati 

scatterplot di mana sumbu horizontal menggambarkan nilai 

predicted standardized sedangkan sumbu vertical menggambarkan 

nilai residual studentized. Jika scatterplot membentuk pola 

tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas 

pada model regresi yang dibentuk. Sedangkan jika 

scatterplotmenyebar secara acak, maka hal itu menunjukkan tidak 

terjadinya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang 

dibentuk. 

Uji heteroskedastisitas dapat juga dilakukan dengan uji 

spearman’s rho. Yaitu jika nilai signifikansi antara variabel 

independen dengan residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 

                                                           
14

Setiawan dan Dwi Endah Kusrini, Ekonometrika, (Yogyakarta:Andi, 2010), h. 103. 
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masalah heteroskedastisitas, tetapi jika signifikansi kurang dari 

0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas.
15

 

4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi 

dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain 

yang disusun menurut runtun waktu.
16

Uji autokorelasi yang biasa 

digunakan adalah uji Durbin-Watson (Uji D-W). Kriteria pengujian 

Durbin-Watson adalah sebagai berikut
17

: 

1. jika DW < dL atau DW > 4-dU berarti terdapat  autokorelasi. 

2. Jika DW terletak antara dU dan 4-dU berarti tidak ada 

autokorelasi. 

3. Jika DW terletak antara dL dan dU atau di antara 4-dU dan 4-

dL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

d. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji 

Regresi Linear Berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan 

untuk mengukur besarnya pengaruh beberapa variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel independen adalah produk (X1),harga (X2), distribusi (X3), 

                                                           
15

Duwi Priyatno, Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20, (Yogyakarta: Andi, 

2012),  h. 168. 
16

Setiawan dan Dwi Endah Kusrini, Op. cit, h. 75. 
17

Duwi Priyatno, Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS, (Yogyakarta: Andi, 

2012), h. 84. 
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dan promosi (X4), sedangkan variabel dependennya adalah penjualan 

(Y). 

Bentuk formulasi alat analisis statistik regresi linear berganda 

secara matematis dapat dijabarkan secara berikut: 

Y =   + ß1X1+ß2 X2+ß3 X3+ß4 X4 

Keterangan : 

Y  =  Penjualan 

    =  Konstanta 

ß =  Koefisien regresi 

X1 =  Produk 

X2 =  Harga 

X3 =  Distribusi 

X4 =  Promosi 

e. Pengujian Hipotesis 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi linier 

berganda, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis. 

1. Uji t 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Dengan menguji koefisien variabel independen atau uji 

parsial untuk semua variabel independen. Uji ini membandingkan 

thitung dangan ttabel yaitu bila thitung >ttabel berarti bahwa variabel 

bebas mampu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 
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Sebaliknya jika thitung <ttabel maka variabel bebas tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, dalam hal ini 

tingkat kepercayaan α sebesar 0,05 (5%).  

Jika thitung >ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika thitung <ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap 

variabel dependen, uji F dilakukan dengan membandingkan Fhitung 

dan Ftabel. Pedoman yang digunakan untuk menerima atau 

menolak hipotesis yaitu:  

Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

3. Koefisien Korelasi Sederhana 

Analisa ini digunakan untuk melihat keeratan hubungan 

antar variabel. Koefisien korelasi bergerak antara 0,00 sampai  1,00 

(disebut korelasi positif) atau antara 0,00 sampai - 1,00 (disebut 

korelasi negatif). Korelasi positif berarti kenaikan variabel pertama 

diikuti dengan kenaikan skor variabel kedua. Sedangkan korelasi 
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negatif adalah korelasi dimana kenaikan skor variabel pertama 

diikuti dengan menurunnya skor variabel kedua, atau sebaliknya.
18

 

Kriteria derajat hubungan koefisien adalah hubungan sangat 

lemah (0,00 – 0,20), hubungan lemah (0,21 – 0,40), hubungan 

sedang (0,41 – 0,60), hubungan kuat (0,61 – 0,80 ), hubungan 

sangat kuat (0,81 – 1,00). Berikut rumus koefisien korelasi.  

R = 
             

√                        
 

4. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis R
2
 (R Square) atau koefisien determinasi 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase sumbangan 

pengaruh variabel independen secara bersama – sama terhadap 

variabel dependen. 
19

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi penjelasan mencakup latar belakang, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini menjelaskan tentang profil Toko Grosir dan Eceran 

Pakaian Muslim Collection. 

 

                                                           
18

Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

h.45. 
19

 Duwi Priyanto, Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian, 

(Yogyakarta: 2010), h. 83 
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BAB III : LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang dikumpulkan dari  

berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. 

BAB IV :HASIL PENELITIAN  

Bab ini membahas pengaruh masing-masing dari variabel produk, 

harga, dan promosi terhadap penjualan pada Toko Grosir dan 

Eceran Pakaian Muslim Collection dan perspektif Islam mengenai 

penjualan Toko Grosir dan Eceran Pakaian Muslim Collection. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisisdalam 

penelitian, serta saran-saran yang direkomendasikan kepada 

pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. 


