
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, 

telah memicu suatu persaingan yang ketat dan sengit diantara perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perdagangan maupun industri. 

Perusahaan bersama dengan perusahaan lainnya tahu bahwa bila mereka 

memperhatikan konsumennya – pangsa pasar dan laba akan menyusul. Pemasaran 

yang masuk akan menjadi penentu keberhasilan setiap organisasi – besar atau 

kecil, berorientasi yang laba atau nirlaba, domestik atau pun global. 

Pemasaran merupakan kegiatan yang paling utama dalam sebuah 

perusahaan, oleh karena itu setiap perusahaan dituntut untuk membuat strategi 

untuk merebut peluang pasar yang ada dengan melakukan bauran pemasaran. 

Dengan demikian, bauran pemasaran sebagai alat pemasar dalam melakukan 

aktivitas pemasaran, dapat digunakan untuk membantu perusahan dalam 

mengenalkan produknya kepada masyarakat, sehingga mereka mengenal dan mau 

mencobanya. 

Keberhasilan di bidang pemasaran secara otomatis berarti berhasilnya 

perusahaan dalam menjual dan memasarkan produknya pada konsumen. Konsep-

konsep utama yang digunakan dalam pemasaran adalah segmentasi, targeting, 

positioning, kebutuhan, keinginan, permintaan, penawaran, brand, nilai dan 

keputusan, pertukaran, transaksi, hubungan dan jejaring, jalur pemasaran, rantai 

distribusi (supply chain), lingkungan pemasaran, serta program pemasaran.  

Dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif seperti sekarang ini, 

perusahaan semakin menyadari betapa sentralnya peranan pelanggan dalam bisnis 

mereka. Perusahaan semakin menyadari pelanggan ikut menentukan keberadaan 

perusahaan tersebut. Dari kesadaran tersebut perusahaan akan menjadikan 

pelanggan sebagai fokus dari usaha-usaha mereka dan berusaha agar produk itu 



mempunyai keunggulan bersaing sehingga menjadikan konsumen loyal terhadap 

produk. 

Tantangan utama yang dihadapi perusahaan saat ini adalah bagaimana 

membangun dan mempertahankan usaha yang sehat dalam pasar dan lingkungan 

usaha yang cepat berubah. Saat ini banyak perusahaan yang memutuskan lebih 

berorientasi kepada pelanggan dalam semua kegiatan. Berhasilnya perusahaan 

tergantung pada pandangan yang berdasarkan pada pasar dan pelanggan (Kotler, 

2001 : 64) 

Disisi lain tingkat usaha yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk 

meningkatkan fungsi dan sumber daya internal yang ada, khususnya pada kegiatan 

pemasaran sebagai ujung tombak perusahaan dalam meningkatkan penjualan. 

Pemasaran yang baik akan memberi manfaat bagi kinerja perusahaan, oleh karena 

itu manajer perusahaan harus cakap dalam menyusun rencana, sehingga 

pengelolaan perusahaan akan optimal dalam fungsi produksi maupun 

pemasarannya. 

Keputusan pemasaran seringkali berkaitan erat dengan empat masalah 

pokok, yakni produk, harga, distribusi dan promosi yang merupakan variabel-

variabel dalam marketing mix. Dengan memperhatikan hal tersebut, perusahaan 

akan mampu meningkatkan volume penjualan, sehingga dapat mengoptimalkan 

keuntungan dan meningkatkan modal kerja. 

Meskipun penyelenggaraan ibadah haji merupakan peristiwa keagamaan, 

namun aspek ekonominya sangat luar biasa dan terdapat peluang bisnis yang 

sangat menggiurkan. Setiap tahun, triliunan rupiah uang yang berputar dalam 

penyelenggaraan ibadah haji. Inilah yang membuat banyak kalangan usaha, mulai 

dari pengusaha pedagang kaki lima sampai pengusaha besar berebut rejeki disini. 

Panggilan melaksanakan ibadah haji, memiliki daya tarik yang luar biasa. 

Jumlah jemaah Haji yang bertamu ke Rumah Allah tersebut selalu meningkat dari 

tahun ke tahun dan Jemaah Haji Indonesia merupakan yang terbanyak berangkat 

menunaikan ibadah haji, hal ini menjadikan peluang usaha. 

Perkembangan persaingan antar biro perjalanan khususnya perjalanan 

umroh dan haji dewasa ini semakin meningkat dan berkembang. Pertumbuhan 



biro perjalanan haji sangat dipengaruhi oleh faktor daya beli dan faktor 

kepercayaan masyarakat kepada biro perjalanan umroh dan haji dan faktor lainnya 

(perilaku konsumen). Dewasa ini konsumen semakin pandai untuk memilih biro 

perjalanan umroh dan haji. Oleh karena itu, perusahaan jasa biro perjalanan umroh 

dan haji di Bandung berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan 

menawarkan program umroh dan haji dengan harga yang bersaing dengan tidak 

mengurangi fasilitas dan akomodasi jamaah.  

PT. Armada Safari Suci merupakan salah satu perusahaan tour and travel. 

Perusahaan menyadari persaingan diantara perusahaan sejenis (salah satunya                

PT. Megacitra) semakin tinggi, maka perusahaan harus lebih memperhatikan 

faktor yang menyebabkan adanya perubahan harga. Berdasarkan bidang usaha 

perusahaan yaitu tour and travel, maka tujuan penetapan harga perusahaan 

berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume 

pricing objectives. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target 

nilai penjualan (Rp). Penetapan harga itu sebenarnya cukup kompleks dan sulit, 

sehingga diperlukan suatu pendekatan yang sistematis yang melibatkan penetapan 

tujuan dan mengembangkan suatu struktur penetapan harga yang tepat. 

Pada akhirnya, konsumen memutuskan apakah perusahaan tertentu telah 

menetapkan harga dengan benar. Konsumen menimbang harga dengan tolok ukur 

persepsi nilai (dari) menggunakan produk tersebut – jika harga melebihi jumlah 

nilai, konsumen tidak membeli produk tersebut.  Konsumen juga membandingkan 

harga produk dengan harga produk pesaing. Sebagai hasil, perusahaan harus 

mempelajari harga dan kualitas tawaran pesaing dan menggunakannya sebagai 

titik awal untuk menetapkan harga tawarannya sendiri. Menurut Tjiptono dalam 

bukunya Strategi Pemasaran (2002: 151) bahwa tingkat harga yang ditetapkan 

mempengaruhi kuantitas yang terjual. Sehingga keputusan dan strategi penetapan 

harga memegang peranan penting dalam setiap perusahaan. 

Dari uraian di atas, akhirnya penulis tertarik membahas lebih lanjut sejauh 

mana penetapan harga pada PT. Armada Safari Suci yang berjudul “Pengaruh 

Penetapan Harga dalam Upaya Meningkatkan Volume Penjualan pada 

Perusahaan Jasa PT. Armada Safari Suci”. 



1.2 Identifikasi Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka perlu kiranya penulis 

melakukan identifikasi masalah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penetapan harga yang dilakukan pada PT. Armada Safari Suci? 

2. Bagaimana volume penjualan pada PT. Armada Safari Suci? 

3. Seberapa besar pengaruh penetapan harga dalam upaya meningkatkan volume 

penjualan pada PT. Armada Safari Suci ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

       Untuk lebih memfokuskan pembahasan dan kejelasan data yang akan 

dibahas dan dikumpulkan, maka penulis menggunakan batasan-batasan masalah 

yaitu dalam faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga 

adalah biaya pelaksanaan haji dan umroh. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penetapan harga yang dilakukan pada PT. Armada Safari 

Suci 

2. Untuk mengetahui volume penjualan pada PT. Armada Safari Suci 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penetapan harga dalam upaya  

meningkatkan volume penjualan pada PT. Armada Safari Suci 

 
1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan sebagai 

bahan masukan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan penetapan harga. 



2. Penulis 

Penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dimana penulis 

dapat memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan teori yang telah 

dipelajari di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan di 

lingkungan dunia usaha, serta menambah pengetahuan di bidang pemasaran, 

khususnya mengenai penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan. 

3. Pihak lain 

Penelitian ini berguna dan dijadikan sebagi sumbangan informasi bagi pihak 

yang berminat memperdalam pengetahuan mengenai penetapan harga. 

 
1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Strategi pemasaran merupakan sebuah perencanaan yang menggambarkan 

aktivitas pemasaran secara keseluruhan yang bertujuan untuk meningkatkan 

volume penjualan dengan cara memberitahukan kepada konsumen tentang produk 

yang dipasarkannya dan meyakinkan bahwa produk yang ditawarkannya dapat 

dapat memberikan manfaat dan kepuasan terhadap konsumen. 

Pengertian pemasaran menurut Stanton yang dikutip oleh Swastha dalam 

bukunya Manajemen Pemasaran Modern (2003: 5) menyatakan bahwa : 

“Pemasaran adalah suatu sistm keseluruhan dari kegiatan-kegiatan 
bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 
mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang 
memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun 
pembeli potensial” 
 
Selanjutnya pengertian manajemen pemasaran menurut Alma dalam 

bukunya Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (2004;130) menyatakan 

bahwa: 

“Manajemen pemasaran ialah kegiatan menganalisa, merencanakan, 
mengimplementasikan, dan mengawasi segala kegiatan (program), 
guna memperoleh tingkat kegiatan yang menguntungkan dengan 
pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi”. 
 
Menurut para ekonomi, harga, nilai, dan faedah (utility) merupakan 

konsep-konsep yang sangat berkaitan. Utility adalah atribut suatu produk yang 



dapat memuaskan kebutuhan. Sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif 

tentang kekuatan barang untuk dapat menarik barang lain dalam pertukaran. 

Dalam perekonomian kita sekarang ini untuk mengadakan pertukaran atau untuk 

mengukur nilai suatu produk kita menggunakan uang, bukan sistem barter. Jumlah 

uang yang digunakan didalam pertukaran tersebut mencerminkan tingkat harga 

dari suatu barang. 

Menurut Swasta dalam bukunya Manajemen Pemasaran Modern 

(2003: 241), harga dapat didefinisikan seperti berikut: 

“Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi 

dari produk dan pelayanannya” 

 
Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa harga yang dibayar oleh 

pembeli itu sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh penjual. Bahkan 

penjual juga menginginkan sejumlah keuntungan dari harga tersebut. 

Menurut Tjiptono dalam bukunya Strategi Pemasaran (2002: 152), pada 

dasarnya ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu (1) tujuan berorientasi 

pada laba, (2) tujuan berorientasi pada volume, (3) tujuan berorientasi pada citra, 

dan (4) tujuan stabilisasi harga. 

Secara umum menurut Tjiptono dalam bukunya Strategi Pemasaran 

(2002: 154) ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan sebagai indikator 

dalam menetapkan harga, yaitu faktor internal perusahaan yang terdiri dari tujuan 

pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya, dan organisasi, serta 

faktor eksternal perusahaan yang terdiri dari sifat pasar dan permintaan, 

persaingan, dan unsur-unsur lingkungan eksternal lainnya. 

 Volume penjualan merupakan salah satu bentuk baku dari kinerja 

perusahaan. Berhasil tidaknya suatu perusahaan dapat dilihat dari kondisi volume 

penjualan secara keseluruhan. Volume penjualan disini juga sebagai salah satu 

bentuk kinerja perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tujuan utama 

dari perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Salah satunya ialah 

dengan meningkatkan volume penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan. 



Pengertian volume penjualan juga dikemukakan oleh Swastha dalam bukunya 

Manajemen Pemasaran Modern (2003: 141) yaitu sebagai berikut : 

“Volume penjualan merupakan penjulan bersih dari laporan laba 
perusahaan. Penjualan bersih diperoleh melalui hasil penjualan 
seluruh produk (Produk Lini) selama jangka waktu tertentu, dan 
hasil penjualan yang dicapai dari market share (pangsa Pasar) yang 
merupakan penjulan potensial, yang dapat terdiri dari kelompok 
teritorial dan kelompok pembeli selama jangka waktu tertentu.” 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan merupakan hasil 

total penjualan dan salah satu tugas pokok bagi perusahaan yang bergerak 

dalam penyediaan kebutuhan konsumen baik produk tersebut berupa barang 

atau jasa.  

Tujuan-tujuan penetapan harga yang ditetapkan perusahaan memiliki 

implikasi penting terhadap strategi bersaing perusahaan. Tujuan yang 

ditetapkan harus konsisten dengan cara yang ditempuh perusahaan dalam 

menempatkan posisi relatifnya dalam persaingan. Pemilihan tujuan 

berorientasi pada volume dilandaskan pada strategi mengalahkan atau 

mengatasi persaingan. 

Gambar 1.2 

Bagan Kerangka Pemikiran 

           Penetapan harga Volume penjualan 
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Sumber : Tjiptono (2002: 154) dan Swastha (2003: 141) 

 

Tjiptono dalam bukunya Strategi Pemasaran (2002: 151) mengatakan: 

“Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas yang 

terjual” 

Oleh karena penetapan harga mempengaruhi kuantitas (volume penjualan), 

maka keputusan dan strategi penetapan harga memegang peranan penting dalam 

setiap perusahaan. 

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Dari sudut pandang pemasaran, 

harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa 

lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikian atas penggunaan 

suatu barang atau jasa. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

“Apabila penetapan harga dilakukan dengan tepat, maka volume 

penjualan akan meningkat.” 

 

1.7 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif, menurut Nazir (2004:54) yaitu suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu siatem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian adalah analisis regresi, koefisien determinasi dan pengujian 

hipotesis menggunakan uji t. 

1. Teknik Pengumpulan Data 



Yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan sebanyak 

mungkin data yang berhubungan dengan penelitian yang mana data tersebut 

menunjang dalam melakukan kegiatan penelitian tersebut. 

Sedangkan untuk pengumpulan data penelitian, maka penulis memakai 2 (dua) 

cara, yaitu : 



a. Studi Lapangan (Field Research) 

Dengan cara ini penulis mengadakan penelitian langsung untuk 

memperoleh data-data perusahaan. Ada 2 (dua) cara yang dilakukan oleh 

penulis untuk mengambil data dari perusahaan, yaitu : 

- Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan 

terhadap staff, pimpinan, dan karyawan yang berhubungan dengan 

obyek penelitian. 

- Observasi 

Observasi dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada 

perusahaan untuk memperoleh data serta keterangan mengenai 

masalah yang diteliti. 

b. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh dan mengumpulkan data dengan 

informasi berdasarkan penelaahan yang bersumber dari koran, majalah, 

dokumen-dokumen, catatan perkuliahan serta buku-buku lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh landasan 

dalam pengolahan data dan pembuatan kesimpulan. 

2. Teknik Pengolahan Data  

Setelah terkumpul dan tersusun sejumlah informasi, penulis melakukan 

pengolahan data dengan cara menimbang, menyaring, mengatur dan 

mengklarifikasi data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dalam penelitian terdiri atas: 

a. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Suatu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain (variabel tidak 

bebas/dependent variable). Didalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas adalah pengaruh penetapan harga. 

b. Variabel Tidak Bebas (Dependent Variable) 

Suatu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain (variabel 

bebas/independent variable). Didalam penelitian ini yang menjadi variabel 

tidak bebas adalah volume penjualan. 



1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk membuat skripsi ini, penyusun mengadakan penelitian pada                       

PT. Armada Safari Suci yang berlokasi di Jl. Taman Citarum No. 11 Bandung. 

Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2010 sampai dengan selesai. 


