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ABSTRAK

CATUR BASKORO WIBANDONO, NPM : 15510049. Analisis Penerapan
Pengawasan Mutu dan Bahan Baku dalam Upaya Meningkatkan Volume
Penjualan Pada PT. Berlian Unggas Sakti Medan. Skripsi, tahun 2019.
Penjualan menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan perusahaan dalam
menjalankan bisnis dari produk yang dihasilkan. Dengan adanya penjualan yang
terealisasi dengan baik dan dapat mencapai target yang direncanakan, akan dapat
menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Usaha-usaha untuk mencapai ketiga
tujuan tersebut dapat tercapai dengan menerapkan pengawasan mutu dan bahan
baku yang baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana
penerapan pengawasan mutu dan bahan baku dalam upaya meningkatkan volume
penjualan pada PT. Berlian Unggas Sakti Medan?. Tujuan penelitian yaitu untuk
mengetahui penerapan pengawasan mutu dan bahan baku dalam upaya
meningkatkan volume penjualan pada PT. Berlian Unggas Sakti Medan.
Penelitian ini menggunakan analisis uji regresi linear berganda, uji determinasi
dan uji t, dengan bantuan alat uji SPSS versi 16.00. Hasil pengujian menunjukkan
tidak ada pengaruh pengawasan mutu secara parsial terhadap volume penjualan
pada PT. Berlian Unggas Sakti Medan, hal ini diketahui harga thitung variabel
pengawasan mutu sebesar 4,250 yang dibandingkan sebesar 1,66159 maka 4,250
> 1,66159 yang berarti variabel pengawasan mutu memiliki hubungan yang nyata
(signifikan) dengan variabel volume penjualan. Selain itu ada pengaruh bahan
baku secara parsial terhadap volume penjualan pada PT. Berlian Unggas Sakti
Medan, hal ini diketahui harga thitung variabel bahan baku sebesar 17,862 yang
dibandingkan ttabel sebesar 1,66159 maka 17,862 > 1,66159 yang berarti variabel
bahan baku memiliki hubungan yang nyata (signifikan) dengan variabel volume
penjualan. Selanjutnya ada pengaruh pengawasan mutu dan bahan baku secara
simultan terhadap volume penjualan pada PT. Berlian Unggas Sakti Medan, hal
ini diketahui dari harga Fhitung = 198,416 yang dibandingkan Ftabel sebesar 3,09
maka 198,416 > 3,09 yang artinya variabel pengawasan mutu dan bahan baku
secara simultan memiliki hubungan yang nyata (signifikan) atau berpengaruh
positif dengan variabel volume penjualan.

Kata Kunci : Pengawasan Mutu, Bahan Baku dan Volume Penjualan.
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