
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan  bebas  akan  menimbulkan  persaingan  yang  semakin 

kompetitif,  sehingga  konsumen  lebih  selektif  dalam  memilih  produk.  

Setiap perusahaan dituntut untuk selalu mengerti dan memahami apa yang 

terjadi di pasar dan apa yang menjadi keinginan konsumen, serta perubahan 

yang ada agar mampu bersaing dengan pihak pesaing. Perubahan disini 

terkait dengan bagaimana perusahaan berinovasi untuk menjawab apa yang 

menjadi keinginan konsumen, persaingan dengan kompetitor yang lain, serta 

perubahan yang terjadi di pasar.  

Dengan melakukan inovasi, perusahaan berharap untuk dapat 

menciptakan produk yang benar-benar baru atau lain dari yang sebelumnya 

atau membuat produk yang merupakan perbaikan dari produk yang telah ada 

sebelumnya. Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen tidak hanya 

sebatas melihat pada nilai atau fungsi dari suatu produk yang dibutuhkan, 

tetapi konsumen juga memperhatikan apakah produk yang dipilih memiliki 

nilai tambah atau kelebihan dibandingkandengan produk lain yang sejenis. 

Keinginan inilah yang harus dimengerti oleh produsen sebagai landasan untuk 

melakukan proses inovasi. Perkembangan inovasi yang berhasil akan menjadi 

strategi yang tepat untuk mempertahankan kedudukan produk di pasar, karena 

sebagian besar dari produk pesaing tampil statis dari tahun ke tahun.  



 
 

Inovasi merupakan satu kata yang sudah tidak asing lagi bagi telinga 

kita yang meripakan satu kata kunci bagi kalangan dunia usaha. Peran inovasi 

tampak makin penting dan sangat menentukan untuk bisa memenangkan 

persaingan, terutama pada abad dua puluh satu ini. Inovasi sendiri adalah 

suatu ide, praktek suatu obyek sebagai sesuatu yang baru oleh masing-masing 

individu. Proses inovasi sendiri pada prinsipnya merupakan kegiatan 

pencarian dan pemrosesan informasi dimana individu termotivasi untuk 

berkarya agar dapat memberi nilai lebih dan pelayanan yang jauh lebih baik 

dari pesaingnya serta dapat meningkatkan volume penjualan perusahaan.  

Karakteristik inovasi terdiri dari: keuntungan relatif dalam bidang 

ekonomi, (faktor  prestise  sosial,  kenyamanan  dan  kepuasan),  ketahanan / 

kekuatan (tingkat  dimana  inovasi  dipersepsikan  sebagai  sesuatu  yang  

konsisten dengan  nilai  yang  ada,  pengalaman-pengalaman  masa  lalu,  dan  

kebutuhan akan para pengguna yang potensial), kompleksitas (tingkat dimana 

inovasi dipersepsikan sebagai sesuatu yang sulit untuk dimengerti dan 

digunakan), daya  uji  coba  (tingkat  dimana  inovasi  dalam  batas–batas  

tertentu  dapat diuji cobakan), observabilitas (tingkat dimana hasil-hasil 

inovasi dapat dilihat oleh pihak lain). Dimana inovasi dapat meningkatkan 

nilai tambah dari suatu produk yang sudah ada. Inovasi juga dapat 

memberikan solusi yang lebih baik bagi konsumen dalam memilih produk, 

selain itu juga dapat memberikan solusi bagi perusahaan guna meningkatkan 

volume penjualannya. 



 
 

Untuk  memenangkan  persaingan  perusahaan  harus  melakukan 

inovasi. Inovasi akan meningkatkan nilai tambah dari suatu produk, inovasi 

akan  menciptakan  suatu  produk  baru  yang  dapat  memberikan  solusi  

yang lebih baik bagi pemecahan masalah yang dihadapi konsumen. Inovasi 

harus mampu  membuat  produk berbeda di mata konsumen sehingga  

konsumen lebih tertarik membeli produk tersebut dibandingkan produk 

pesaing. Kunci dari  inovasi  adalah  sumber daya  manusia  yang  

menggerakkan  perusahaan tersebut.  Perusahaan membutuhkan  sumber daya 

manusia yang terus menerus  mampu  berkreatifitas  untuk  menciptakan  

produk baru  dan meningkatkan  kualitas  produk.  Perusahaan  membutuhkan  

sumber daya manusia yang mampu berpikir analitis dan kritis dalam  

memprediksi kebutuhan,  selera,  keinginan,  dan  tren  konsumen,  sehingga  

mereka  dapat merespon  konsumen  dengan  membuat  produk  yang  tepat 

bagi  konsumen. 

Volume Penjualan adalah tingkat kegiatan pemasaran yang terdiri atas 

berbagai kegiatan yang digunakan untuk memperlancar dan mempermudah 

penyampaian barang dan jasa kepada produsen dan konsumen. Pemilihan 

waktu yang tepat untuk memasuki pasar merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan atau kegagalan inovasi produk baru WT. Jaya Production 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan alat-alat 

rumah tangga dan perusahaan ini telah melakukan beberapa inovasi dalam 

hasil produksinya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti 



 
 

mengadakan penelitian dengan  judul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Inovasi Produk Terhadap Volume Penjualan.” 

 
B. Permasalahan  

Banyak produk baru yang sejenis dipasaran saat ini, sehingga 

perusahaan dituntut untuk inovatif dalam produknya agar dapat meningkatkan 

volume penjualan yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah 

dengan melakukan inovasi terhadap produknya. Dengan meningkatnya 

volume penjualan berarti meningkatkan laba perusahaan, sehingga 

keberlangsungan perusahaan dapat terjamin. Apabila perusahaan tidak bisa 

berinovasi maka tergeserlah produk perusahaan tersebut. Dalam 

penerapannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi inovasi. Diantaranya 

adalah kompetensi SDM dan timming inovasi. Dalam hal ini WT. Jaya 

Production belum terlalu memperhatikan mengenai inovasi produk, sehingga 

produk dari WT. Jaya Production penjualannya turun. Hal ini dapat 

dibuktikan dari fisik produk yang dihasilkan yaitu berupa ukuran dan bahan 

yang digunakan untuk membuat produk serta dari data penjualan dari WT. 

Jaya Production. Menurunnya penjualan ini tentunya juga menyebabkan 

turunnya laba perusahaan. Sedangkan laba merupakan tujuan utama 

didirikannya suatu perusahaan.  

 
 
 
 
 



 
 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka rumusan 

dari masalah diatas adalah “Bagaimana pemanfaatan faktor-faktor inovasi 

produk terhadap volume penjualan?” 

 
D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas,maka tujuan yang ingin dicapai adalah 

“Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan faktor-faktor inovasi produk 

terhadap volume penjualan.” 

 
E. Kegunaan Penelitian  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada  

perusahaan sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai bahan       

pertimbangan dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan 

kompetensi SDM dan timming inovasi yang mempengaruhi volume 

penjualan. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang ada hubungannya 

dengan kompetensi SDM dan timming inovasi yang mempengaruhi 

volume penjualan. 

3. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan peneliti tentang pengaruh 

kompetensi SDM dan timming inovasi terhadap volume penjualan.  

4. Bagi institusi perguruan tinggi, sebagai bahan referensi utuk penelitian 

yang akan datang yang berkaitan dengan inovasi.  




