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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Sektor ekonomi mikro merupakan urat nadi perekonomian nasional, hal ini 

dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada 

bidang ekonomi mikro dengan berperan sebagai pelaku usaha swasta. Hanya 

sebagian saja yang berada dalam sektor industri yang dikelola oleh Negara. 

Sektor-sektor usaha swasta menghadapi permasalahan yang sama, mulai peluang, 

potensi, tantangan serta hambatan yang dihadapinya. Hal tersebut menjadikan 

perusahaan dituntut memiliki upaya dalam menghadapi berbagai masalah-masalah 

yang dihadapinya. 

Kondisi perekonomian masyarakat yang dinamis membuat pertumbuhan 

sektor industri barang dan jasa tumbuh dengan cepat, sehingga hal ini 

memberikan banyak pilihan bagi konsumen yang membutuhkan barang maupun 

jasa yang dihasilkan sektor industri tersebut. Kondisi ini meningkatkan persaingan 

diantara perusahaan. Tingkat persaingan tersebut diimbangi dengan berbagai 

upaya dari mulai optimalisasi fungsi pemasaran dan peningkatan kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut tidak 

bisa dipisahkan dengan konsumen dan produk yang dihasilkannya, baik itu 

harapan konsumen mengenai produk yang dibelinya bermutu tinggi, terjamin dan 

yang terpenting adalah menarik perhatiannya untuk membeli produk tersebut, oleh 

karena itu maka perusahaan harus menitikberatkan pada optimalisasi pemasaran 
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perusahaannya dengan mengatur, mengembangkan dan meningkatkan 

pengelolaan manajemennya dengan baik sehingga pada akhirnya dapat 

meningkatkan volume penjualannya. 

Volume penjualan bisa meningkat apabila perusahaan dapat mengatur dan 

mengelola pemasaran perusahaan secara baik dalam setiap aspek pemasaran yang 

terkait dengan perusahaan tersebut. Bidang pemasaran ini sangat penting karena 

merupakan ujung tombak dalam meningkatkan volume penjualan suatu 

perusahaan. Produk sebagai subjek dari pemasaran perusahaan ini merupakan 

pokok utama dari pencapaian optimalisasi penjualan perusahaan. Produk yang 

baik, berkualitas dan disukai oleh konsumen merupakan produk ideal bagi 

tercapainya tujuan tersebut, namun hal ini tentu saja menuntut perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja pemasarannya sehingga mampu meningkatkan volume 

penjualan produknya. Agar dapat menarik konsumen serta mempertahankan 

loyalitas konsumen, maka perusahaan harus memiliki upaya agar produknya terus 

diminati oleh konsumen, perusahaan harus melakukan penelaahan yang lebih 

tepat dan mengkaji bagaimana produk yang dihasilkan dapat bertahan dan dapat 

memenuhi target pemasaran yang ditetapkan perusahaan. 

Suatu produk yang dapat lebih menarik perhatian konsumen apabila 

memiliki bentuk dan model yang berbeda-beda. Hal ini tentu saja dapat menarik 

minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Hal itulah yang mendasari 

pentingnya upaya yang dilakukan perusahaan untuk melakukan diversifikasi 

terhadap produk yang dihasilkannya. 
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Perusahaan CV. Panamas Ligar Perkasa merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak di bidang industri kerajinan. Dalam melakukan proses produksinya, 

perusahaan ini membuat berbagai produk dengan jenis dan variasi yang berbeda. 

Permasalahan yang sekarang dihadapi adalah banyaknya usaha pesaing, sehingga 

hal tersebut membuat perusahaan harus bekerja keras untuk lebih menarik calon 

pembeli untuk dapat melakukan pembelian produk-produk perusahaan tersebut. 

Salah satu upaya yang dilakukan CV Panamas Ligar Perkasa adalah dengan 

melakukan diversifikasi produk dengan menciptakan berbagai bentuk dan model 

produk yang berbeda yang dianggap dapat menarik calon pembeli sehingga dapat 

meningkatkan volume penjualan. Namun sampai saat ini belum diketahui sejauh 

mana pengaruh diversifikasi produk yang dilakukan CV. Panamas Ligar Perkasa 

terhadap volume penjualan yang direalisasikannya. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah 

diversifikasi produk ini dalam hubungannya dengan volume penjualan dan 

menyusunnya dalam suatu bentuk usulan penelitian yang berjudul:  

“Pelaksanaan Diversifikasi Produk dan Dampaknya pada 

Peningkatan Volume Penjualan  di CV. Panamas Ligar Perkasa”      

                   

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi produk di CV. Panamas Ligar Perkasa. 
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2. Bagaimana dampak diversifikasi produk terhadap volume penjualan di CV. 

Panamas Ligar Perkasa.              

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi produk di CV. Panamas Ligar 

Perkasa. 

2. Untuk mengetahui dampak diversifikasi produk terhadap volume penjualan di 

CV. Panamas Ligar Perkasa. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Kegunaan dari penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua aspek utama, 

yaitu: 

1. Kegunaan Praktis. 

Dari segi kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai pemikiran dan bahan masukan bagi perusahaan yang diteliti yaitu  

CV. Panamas Ligar Perkasa khususnya mengenai kajian-kajian untuk 

pengambilan kebijakan perusahaan terutama dalam masalah diversifikasi 

produk. 

2. Kegunaan Pengembangan ilmu. 

Bagi aspek akademis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau 

sumbangan dalam pengembangan ilmu manajemen khususnya dalam masalah 

manajemen pemasaran dalam ruang lingkup diversifikasi produk. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Penulis melakukan kerja praktek pada CV. Panamas Ligar Perkasa yang 

berlokasi di Kecamatan Rajapolah Tasikmalaya Jawa Barat. Adapun waktu 

peninjauan dimulai pada bulai Juli 2007 sampai bulan Agustus 2007. 

   

 

 


