
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang Permasalahan 

Seiring dengan makin pesatnya persamgan bisnis di Indonesia yang 

diiringi dengan perkembangan teknologi yang modem, maka kegiatan 

perekonomian memegang peranan yang sangat penting. Salah satu faktor yang 

penting bagi badan usaha adalah faktor pemasaran, yang mana dengan semakin 

banyaknya produk yang beredar di pasaran akan mengakibatkan semakin 

selektifnya masyarakat dalam memilih dan mempergunakan barang-barang yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Berhasil tidaknya suatu badan usaha dalam 

memasarkan produknya tergantung pada kegiatan pemasarannya, terutama pada 

faktor-faktor yang dapat dikuasai oleh badan usaha, antara lain: menentukan 

harga, menentukan kualitas, mendistribusikan produk tersebut, yang mana hal 

tersebut merupakan unsur-unsur dalam volume penjualan. 

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, perusahaan perlu menentukan suatu 

kebijakan harga, kualitas, dan saluran distribusi yang tepat atau dapat dikatakan 

yang mampu menunjang penyelenggaraan kegiatan pemasaran. Penentuan 

kebijakan harga, kualitas, dan saluran distribusi mempunyai pengaruh yang CUkuP 

luas terhadap peningkatan volume penjualan suatu perusahaan, karena harga, 

kualitas, dan saluran distribusi merupakan salah satu strategi pemasaran yang 

sangat berpengaruh terhadap perusahaan itu sendiri. 

Kesalahan dalam menentukan harga, kualitas, dan saluran distribusi akan 

berakibat fatal bagi kelangsungan hidup perusahaan. Usaha yang memiliki 
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karakter khas seperti: desain yang unik, spesial, membutuhkan inovasi tinggi, 

membuat usaha ini begitu rentan, baik dalam menghadapi persaingan yang 

semakin ketat maupun dalam mempertahankan eksistensi perusahaan. 

Dalam persaingan yang sangat ketat tersebut, masing-masing perusahaan 

berusaha meningkatkan volume penjualannya. Volume penjualan adalah salah 

satu tujuan perusahaan, hal ini harus terealisasi. Pada data volume penjualan CV. 

SRW International Alloy Wheel dibawah ini menunjukkan penurunan secara 

signifikan. 

Tabell.l 
Total volume oeniualan oeriode Januari 2003 - Juli 2003 CV. Skw ImernaL: . 
Alloy Wheel 

Bulan I Penjualan sebelu&; ,I 

~..... Retor Penjuaian 
... 

Januari Rp 2.236.595.000,- Rp 137.200.000,-

Februari Rp 2.025.615.000,- Rp 135.940.000,-

Maret Rp 1.808.062.000,- Rp 198.080.000,-

April Rp 2.184.747.000,- Rp 149.230.000,-

Mei Rp 2.048.672.000,- Rp 45.154.000,-

Juni Rp 1.665.257.000,- Rp 106.923.000,-

Juli Rp 953.453.000,- Rp 260.274.000,-

Sumber: data perusahaan Januan-Juh 2003 

I Penurunanl 
Penjuaian Bersib 'Kenaikan 

Penjualan 
(%) 

Rp 2.099.395.000,- -
Rp 1.889.675.000,- -9,99 

Rp 1.609.080.000,- -14,8 

Rp 2.035.517.000,- +26,4 

Rp 2.003.518.000,- -1,57 

Rp 1.558.334.000,- -22,17 

Rp 693.169.000,- -55,52 

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penjualan velg Cv. SRW 

International Alloy Wheel pada bulan Januari 2003 sampai Juli 2003 mengalami 

kecenderungan penurunan yang semakin meningkat. Besamya penurunan 

penjualan velg CV. SRW International Alloy Wheel tersebut sebesar 9,99 % 

(periode bulan Januari 2003 - Februari 2003), 14,8 % (periode bulan Februari 
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2003 - Maret 2003), 1,57% (periode bulan April 2003 - Mei 2003), 22,17 % 

(periode bulan Mei 2003 - Juni 2003), 55,52 % (periode bulan Juni 2003 - Juli 

2003). 

Penelitian awal telah dilakukan pada hari Sabtu 13 September 2003 

terhadap toko velg Wijaya Brothers, Sentral Ban, Murni Ban, dan Undaan Variasi, 

dan perusahaan sendiri. Dari pene\itian awal tersebut diperoJeh hal yang spesifik 

yang menjadi pengaruh volume penjualan. Mereka mengatakan: 1. Harga 

(menurut perusahaan sendiri), 2. Kualitas (toko Sentral Ban, Murni Ban, Wijaya 

Brothers), 3. Dan toko Undaan Variasi mengatakan saluran distribusi. 

Dalam penerapan kebijakan harga, kualitas, dan saluran distribusi di CV 

SR W International Alloy Wheel selaku produsen velg, perusahaan diharapkan 

dapat menganalisis hasil yang dalam hal ini volume penjualan, jika dikaitkan 

dengan biaya yang dikeluarkan untuk jurnlah dari macam penetapan harga, 

kualitas, jumlah dari saluran distribusi yang dirnililki 

1.2 Perumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

yang diberikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh harga, kualitas, dan saluran distribusi terhadap volume 

penjualan velg CV SRW International Alloy Wheel? 

2. Variabel apakah yang paling signifikan terhadap volume penjualan velg CV 

SRW International Alloy Wheel? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian yang ada, dapat ditentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas, dan saluran distribusi terhadap 

volume penjualan velg CV. SRW International Alloy Wheel. 

2. Untuk mengetahui variabel apakah yang paling signifikan pada volume 

penjualan velg CV. SRW International Alloy Wheel. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan: dapat memberikan kontribusi yang positif bagi 

perusahaan dalam merencanakan dan mengambil keputusan hal-hal yang 

berkaitan dengan program penjualan dalam usaha meningkatkan volume 

penjualan dari produk velg yang dihasilkan CV. SR W International Alloy 

Wheel. 

2. Bagi toko atau customer untuk mendapatkan yang lebih baik dari 

perusahaan khususnya pada penelitian ini dalam bidang harga, kualitas, dan 

saluran distribusi. 

3. Sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin 

mengadakan penelitian lanjutan mengenai volume penjualan yang pada 

penelitian ini dibahas secara mendalam khususnya tentang harga, kualitas, dan 

saluran distribusi dalam pengaruhnya terhadap volume penjualan. 
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1.5 Sistematika Skripsi 

Secara garis besar skripsi ini akan terdiri dari lima bab yang satu dengan 

yang lainnya saling berhubungan. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab 1 : Pendahuluan 

Berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika skripsi. 

Bab 2 : Tinjauan kepustakaan 

Berisi landasan teori yang terdiri dari konsep kebijakan pemasaran yang 

terdiri dari harga, kualitas produk, dan saluran distribusi, serta hubungan 

antara harga, kualitas produk, dan saluran distribusi terhadap penjualan. 

Tinjauan pustaka ini selain berisi landasan teori juga berisi konsep 

kerangka berpikir dan hipotesis yang diajukan bagi masalah yang dihadapi 

perusahaan. 

Bab 3 : Metode Penelitian 

Berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis 

dan sumber data, alat dan met ode pengumpulan data, serta model dan 

teknik analisis data. 

Bab 4 : Analisis dan Pembahasan 

Berisi gambaran umum obyek penelitian yang terdiri dari sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi CV. SRW International Alloy Wheel, serta 

kebijaksanaan perusahaan dalam melaksanakan kebijakan pemasaran. 
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