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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian Indonesia sekarang bisa dikatakan tidak stabil dan tidak 

sesuai yang diharapkan oleh pelaku ekonomi dan pelaku bisnis dikarenakan 

banyak berdiri perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama dan 

menimbulkan persaingan diantara perusahaan tersebut yang berpengaruh 

terhadap perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan. Faktor 

persaingan dalam perusahaan sejenis ini menjadi sentra kekuatan antar 

pesaing. Semakin tinggi tingkat persaingan antar perusahaan sejenis 

mengindikasikan semakin tinggi juga tingkat profitabilitas perusahaan. Jadi 

perusahaan harus mempunyai strategi untuk memenangkan persaingan 

tersebut. Jika perusahaan salah menerapkan strategi atau kalah dalam 

persaingan maka akan mengakibatkan menurunnya profitabiltas sehingga 

perusahaan terancam kebangkrutan. 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan agar bisa mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaannya. Ada beberapa tujuan umum perusahaan 

dalam penjualan diantaranya mencapai volume penjualan yang telah 

ditargetkan, mendapatkan laba semaksimal mungkin dan menunjang 

pertumbuhan perusahaan. Berbagai usaha harus dilakukan untuk  mencapai 

tujuan tersebut. Usaha-usaha tersebut tidak hanya dilakukan oleh team 
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pelaksana penjualan saja namun, juga perlu adanya kerjasama yang baik 

dengan bagian fungsional lainnya. 

Manajemen perusahaan harus segera mengambil kebijakan-kebijakan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Pemimpin 

perusahaan perlu mengadakan inovasi dan perbaikan strategi pemasaran agar 

tidak kalah dengan pesaingnya. Perusahaan harus menyediakan pelayanan 

jasa yang baik kepada pelanggan. Jangka waktu pendistribusian barang tidak 

terlalu lama dengan waktu pemesanan barang, kesesuaian barang yang 

dikirim sesusai dengan pemesanan, berperilaku baik dan sopan pada tuan 

toko. Cara ini cukup untuk antisipasi terjadinya penolakan barang yang di 

kirim atau retur barang, supaya dapat mengubah pola pikir pelanggan bahwa 

telah di perhatikan oleh perusahaan. Apabila pelayanan yang diberikan 

perusahaan buruk atau kurang baik terhadap pelanggan, kemungkinan besar 

pelanggan akan beralih ke perusahan bahkan kemungkinan besar pelanggan 

belanja ke perusahaan lain bahkan kemungkinan tidak akan kembali belanja 

lagi ke perusahaan yang pertama. 

Tidak hanya masalah pelayanan saja, semakin banyaknya pesaing baru 

sangat mungkin jika terjadi persaingan harga produk dipasaran sehingga 

terjadi ketidakstabilan harga produk. Dengan adanya potongan harga produk 

memungkinkan akan bisa menarik pelanggan yang lebih banyak. Karena para 

pelanggan toko berharap barang yang di jual bisa laku dan menghasilkan 

keuntungan besar dengan modal sekecil mungkin. Jika ingin kelangsungan 
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hidup perusahaan tetap berjalan lancar perusahaan juga harus memperhatikan 

pelanggan,  karena pelanggan adalah satu-satunya pusat laba yang sejati bagi 

perusahaan. 

Pelayanan penjualan dan potongan harga produk berpengaruh pada 

pencapian target penjualan atau pendapatan perusahaan. Untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup, perusahaan harus mencapai target 

penjualan dan pendapatan yang semaksimal. Dengan uraian di atas peneliti 

akan melakukan penelitian di CV. Bumi Arta Wlingi Blitar yaitu distributor 

produk Unilever yang berada di daerah Blitar denganjudul Analisa 

Pelayanan Penjualan dan Optimalisasi Potongan Harga dalam 

Peningkatan Terget Penjualan di CV. Bumi Arta Wlingi Blitar. 

 

  B. Permasalahan 

Di sebuah perusahaan tidak terlepas dari suatu masalah yang di hadapi 

untuk kelangsungan hidup perusahaan. Masalah yang dihadapi menggerakkan 

pihak manajemen perusahaan untuk memecahkan masalah tersebut agar 

tujuan yang diharapakan perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. 

Permasalahan di CV. Bumi Arta Wlingi ini adalah pencapaian target 

penjualan yang kurang maksimal. Dengan bukti pencapaian penjualan pada 

tahun 2013 sebesar Rp.24.303.129.000,- dan tahun 2014 sebesar 

Rp.26.500.416.000,-. Penjualan perusahaan hanya meningkat sekitar 8% saja, 
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sedangkan perusahaan menetapkan target penjualan harus meningkat sebesar 

15% pertahunnya.. 

  

C. Rumusan Masalah 

Bedasarakan dari permasalah diatas, peneliti merumuskan permasalahan: 

1. Bagaimana pelayanan penjualan pada perusahaan CV. Bumi Arta Wlingi 

untuk meningkatan target penjualan perusahaan? 

2. Bagaimana optimalisasi potongan harga pada perusahaan CV. Bumi Arta 

Wlingi untuk  meningkatkan target  penjualan perusahaan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, peneliti mempunyai tujuan 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui pelayanan penjualan dapat meningkatkan target 

penjualan perusahaan. 

2. Untuk mengetahui optimalisasi potongan harga dapat meningkatkan target 

penjualan perusahaan. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

  Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang 

manajemen pemasaran yang di peroleh pada masa perkuliahan dan masa 

penelitian di perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi 

perusahaan untuk  meningkatkan target penjualan perusahaan. 

3. Bagi Akademisi 

Diharapkan bisa menjadi tambahan referensi untuk pengembangan 

ilmu manajemen pemasaran dan penyelesaian kasus yang sama. 

 


