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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Dewasa ini pemasaran telah berkembang demikian pesatnya dan menjadi 

ujung tombak setiap perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Hal ini 

dipertegas dengan pendapat begawan pemasaran Theodore Levitt yang 

menyatakan bahwa “kunci manajemen bisnis yang sukses terletak pada 

pemasaran”. Oleh karena itu pilihan dan penerapan strategi pemasaran 

sangatlah essensial bagi setiap perusahaan. 

Didalam era globalisasi ini banyak sekali perusahaan yang berusaha sekuat 

tenaga mengupayakan agar bisa tetap eksis ditengah persaingan yang sangat 

ketat. Hal ini dimaksudkan agar mereka tetap bisa eksis didalam dunia 

perdagangan yang sampai saat ini masih menjadi tumpuan hidup bagi 

masyarakat.  

Dengan adanya tingkat persaingan yang makin tinggi tidak jarang 

perusahaan yang gulung tikar atau menutup perusahaannya karena mereka 

tidak mampu menanggung beban produksi yang terlampau besar. Disamping 

itu faktor lain yang menjadi penyebab adalah produk yang mereka tawarkan 

tidak mampu bersaing dipasaran baik dari segi kualitas maupun dari segi 

harga jual. Kebanyakan dari para produsen saat ini hanya menawarkan barang 

yang siap pakai, tidak memandang apakah barang yang mereka produksi 

memiliki jaminan kualitas yang tinggi.  
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Berbeda jauh dengan keadaan yang bisa kita lihat sejenak sekitar sepuluh 

atau dua puluh tahun yang lalu. Dimana orang memproduksi barang dengan 

kualitas yang sangat tinggi meskipun harga yang mereka tawarkan cukup 

mahal. Orang pada jaman dahulu beranggapan bahwa memproduksi barang 

dengan kualitas yang tinggi akan memperoleh manfaat penggunaan yang 

efektif meskipun harga yang ditawarkan cukup mahal dibandingkan dengan 

produksibarang yang memiliki kualitas rendah dengan harga murah.  

Hal inilah yang kemudian pada saat ini menjadi sebuah permasalahan yang 

sulit untuk dipecahkan. Dimana kebiasaan orang memproduksi barang yang 

tidak marketable jika dilihat dari kualitas, tidak bisa menyusun strategi yang 

tepat ketika bangsa kita telah memasuki era globalisasi dimana persaingan 

didalam perdagangan cukup ketat baik dilihat dari segi hargajual, kualitas 

produk maupun faktor non teknis seperti berbagai bentuk saluran distribusi 

yang memudahkan penjangkauan barang dari produsen kepada konsumen 

atau berbagai service atau pelayanan yang dilakukan oleh para produsen 

untuk mengimbangi kurang optimalnya penekanan biaya produksi yang 

berdampak pada penentuan harga jual. 

Sebenarnya salah satu poin penting yang berusaha dikaji adalah terletak 

pada bentuk pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam istilah 

sederhana kita katakan sebagai cara untuk menyalurkan barang dari produsen 

kepada konsumen yang membutuhkan barang tersebut. Yang menjadi 

kesulitan disini adalah mencari konsumen yang benar-benar membutuhkan 

barang yang diproduksi oleh perusahaan. Marketing Mix yang terdiri dari 
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Produk, Price, Promotion serta Place tidak bisa diabaikan begitu saja. 

Semuanya itu memiliki peranan yang sangat besar didalam pemasaran suatu 

produk. Produk berkaitan erat dengan kebutuhan konsumen. Akan terbeli jika 

konsumen membutuhkan dan sebaliknya. Harga berkaitan erat dengan kondisi 

perekonomian masyarakat. Promosi berkaitan erat dengan bagaimana kita 

mengenalkan produk yang kita buat kepada masyarakat sebelum kita benar-

benar terjun ke masyarakat atau ditengah tengah masyarakat yang 

membutuhkan produk yang sesuai dengan kondisi mereka. Tempat berkaitan 

erat dengan sasaran yang kita raih dalam pemasaran tersebut. Apakah kita 

ingin membidik masyarakat dari golongan atas, menengah ataukah 

masyarakat kelas bawah. Semua itu membutuhkan sebuah perencanaan yang 

tepat supaya apa yang terjadi dilapangan sesuai dengan keinginan perusahaan.  

Disamping itu tidak jarang diantara perusahaan tersebut berusaha untuk 

membuat sebuah pengembangan produk dengan mengeluarkan produk baru 

yang sebenarnya hal tersebut merupakan cara agar perusahaan tersebut bisa 

terus melangsungkan hidupnya. Jika produk baru yang ditawarkan tersebut 

ternyata bisa diterima dengan baik oleh konsumen maka bisa dikatakan 

bahwa jalannya perusahaan akan menemui titik terang atau masa depan yang 

cerah begitu pula sebaliknya seandainya produk baru yang ditawarkan 

ternyata tidak mendapat sambutan yang positif dari konsumen maka secara 

otomatis pihak perusahaan harus berusaha ekstra keras untuk menciptakan 

berbagai pengembangan produk yang lain sebelum mereka digilas oleh 

kemajuan jaman. 
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Pengembangan produk dapat ditunjukkan sebagai suatu proses berturut-

turut yang didasarkan pada informasi tertentu (informasi yang terbatas) (Basu 

Swastha & Irawan,1983:145).  

Sedangkan menurut philip kotler (1995:245) perusahaan dapat menambah 

produk baru melalui akuisisi dan atau pengembangan produk baru.  

Satu hal yang ingin dibuktikan disini adalah dengan adanya 

pengembangan produk terhadap hasil produksi tersebut akan menyebabkan 

kemajuan atau perubahan kearah yang positif bagi perusahaan atau sering kita 

sebut istilah pengembangan produk disini adalah difersifikasi produk, dimana 

perusahaan berusaha membuat berbagai macam produk dengan fungsi dan 

kegunaan yang berbeda namun masih didalam lingkup satu perusahaan. 

Karena banyak sekali yang berkembang dilingkungan kita perusahaan-

perusahaan yang berusaha melakukan difersifikasi produk sesuai dengan 

tuntutan konsumen.  

Disini Satu hal yang masih menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan 

sistem yang sedemikian rupa perusahaan bisa mengatur manajemen dengan 

baik khususnya dalam rangka memasarkan produknya. Untuk itulah dengan 

berbagai kondisi yang telah dipaparkan diatas maka kami memiliki gagasan 

untuk membuat skripsi dengan judul: Pengaruh Diversifikasi Produk 

Terhadap Volume Penjualan. 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah itu penting karena hasilnya akan menjadi 

penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Berdasarkan latar belakang 
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pemikiran tersebut, maka untuk memperjelas dan membatasi 

permasalahan yang dibahas, masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

a. Apakah kegiatan difersifikasi produk yang dihasilkan oleh PT. Air 

Mancur mempengaruhi volume penjualan 

b. Seberapa besar kegiatan difersifikasi produk tersebut dapat 

mempengaruhi volume penjualan 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1) Untuk mengetahui apakah kegiatan difersifikasi produk dapat 

mempengaruhi volume penjualan. 

2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan difersifikasi 

produk terhadap volume penjualan. 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini bermanfaat: 

1. Bagi  masyarakat 

 Sebagai masukan bagi masyarakat tentang berbagai jenis produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan dengan tingkatan kegunaan yang 

berbeda. 

2. Bagi Perusahaan 

 Sebagai massukan untuk bisa memperhatikan perkembangan yang 

ada di masyarakat apakah memiliki respon yang positif terhadap 
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produk yang ditawarkan oleh perusahaan sehingga penelitian ini bisa 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan tindak lanjutnya. 

3. Bagi peneliti lain 

 Memberikan pelatihan penelitian pada peneliti untuk dapat 

mengembangkan penelitian lebih lanjut 

F. Sistematika Skripsi 

  Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana tiap bab akan menguraikan antara lain  

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika skripsi. 

BAB II  :   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan mengemukakan teori-teori dari hasil studi 

pustaka yang erat hubungannya dengan bidang penelitian, 

antar lain: pengertian pemasaran, pengertian manajemen 

pemasaran, arti dan pentingnya pemasaran, pengertian 

diversifikasi produk dan arti pentingnya diversifikasi 

produk terhadap penjualan 
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BAB III  :   METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menggambarkan tentang kerangka teoritik, 

hipotesa, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

dan rencana analisa data. 

BAB IV  :   PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini akan menggambarkan tentang gambaran obyek 

penelitian, data yang diperoleh, analisa data, dan hasil analisa 

serta pembahasannya. 

BAB V  :    PENUTUP 

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dari serangkaian 

pembahasan Skripsi, keterbatasan atau kendala-kendala 

dalam penelitian serta saran-saran yang perlu untuk 

disampaikan baik untuk obyek penelitian ataupun bagi 

penelitian selanjutnya. 


