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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Konsep dan Strategi Pemasaran Perusahaan 

2.1.1 Konsep Pemasaran 

Konsep Pemasaran merupakan suatu rencana yang sudah ditentukan oleh 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Beberapa perusahaan mungkin 

mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mencari keuntungan, akan tetapi strategi 

yang akan dijalankannya mungkin saja berbeda-beda. Di dalam menetapkan 

strategi pemasaran yang akan diterapkan perusahaan, sebaiknya memperhatikan 

pada situasi dan kondisi pasar. 

Wilhemus B. Batun (Manajemen Pemasaran Global, 2006:64) 

mengemukakan: “Penentuan pelaksanaan konsep pemasaran sebaiknya didasarkan 

atas analisis faktor lingkungan dan internal perusahaan melalui analisis 

keunggulan dan kelemahan perusahaan serta ancaman yang dihadapinya”. 

Mengenai lingkungan yang akan dianalisis adalah mengenai keadaan pasar, 

konsumen, persaingan, teknologi, keadaan perekonomian, peraturan pemerintah, 

sosial politik dan budaya bangsa. Sedangkan faktor internal yang akan dianalisis 

adalah masalah keuangan, pemasaran, pembelanjaan, organisasi produksi dan 

sumber daya manusia. 

Menurut Kotler (Dasar-dasar Pemasaran, 2006:86), konsep pemasaran 

berdiri di atas empat pilar yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran 

terpadu, dan kemampuan menghasilkan laba. Konsep pemasaran mempunyai 
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perspektif dari luar ke dalam yang artinya konsep ini dimulai dari pasar yang 

berfokus pada kebutuhan pelanggan, mengkoordinasikan semua aktivitas yang 

akan mempengaruhi pelanggan, dan menghasilkan laba yang memuaskan 

pelanggan. Hal ini terlihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 Konsep Pemasaran 

Gambar 2.1 Konsep Pemasaran 

Sumber : Kotler (Dasar-dasar Pemasaran:2006) 

 
2.1.2 Strategi Pemasaran Perusahaan 

Strategi yang dijalankan perusahaan adalah inti dari suatu rencana 

pemasaran barang dan jasa maka dari itu dengan melaksanakan strategi 

“Marketing mix is the particular blend of controllable marketing variables that 

the firm use for achieve its objective the target”. 

 
Dari pendapat diatas marketing mix merupakan kombinasi dari empat 

variable yang terdiri dari harga, produk, promosi, dan distribusi yang digunakan 

perusahaan untuk mempengaruhi pasar sasaran. Sebagai salah satu strategi 

pemasaran, bauran pemasaran tersebut merupakan suatu rencana yang sudah 

ditentukan oleh perusahaan dalam bidang pemasaran untuk mencapai suatu 

tujuannya. Strategi yang akan dijalankan setiap perusahaan bias saja berbeda-

Pasar  Kebutuhan    Pemasaran     Laba melalui
  
Sasaran  Pelanggan     terintegrasi  Kepuasan 
pelanggan 
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beda. Di dalam menetapkan strategi pemasaran yang akan diterapkan perusahaan, 

sebaiknya memperhatikan pada situasi dan kondisi pasar. 

Penentuan pelaksanaan strategi pemasaran sebaiknya didasarkan atas 

analisis faktor lingkungan dan internal perusahaan melalui analisis keunggulan 

dan kelemahan perusahaan serta ancaman yang dihadapinya. Mengenai 

lingkungan yang akan dianalisis adalah mengenai keadaan pasar, konsumen, 

saingan, teknologi, keadaan perekonomian peraturan pemerintah, sosial politik 

dan budaya bangsa. 

Berkaitan dengan hal di atas, faktor internal yang akan dianalisis adalah 

masalah keuangan, pemasaran, pembelanjaan, organisasi produksi dan sumber 

daya manusia. Strategi yang dijalankan perusahaan adalah inti dari suatu rencana 

pemasaran barang dan jasa maka dari itu dengan melaksanakan strategi pemasaran 

berarti perusahaan berusaha keras untuk memuaskan para konsumen, pembeli 

serta pelanggan, sehingga akhirnya perusahaan yang bersangkutan akan 

memperoleh suatu keuntungan. Berikut adalah gambar 4P dalam bauran 

pemasaran. 
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Gambar 2.2 Empat P dalam Bauran Pemasaran 

Sumber : Kotler (Dasar-dasar Pemasaran:2006) 

 

1. Produk 

Produk diartikan sebagai sekelompok sifat-sifat yang berwujud (tangibel) 

dan tidak berwujud (intangibel) di dalamnya sudah tercakup warna, harga, 

kemasan, prestise pabrik, prestise pengecer dan pelayanan yang diberikan 

produsen dan pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang 

bisa memuaskan keinginannya (William J. Stanton, Fundamentals of Marketing: 

2006:296). Strategi produk didefinisikan sebagai suatu strategi yang dilaksanakan 

oleh suatu perusahaan yang berhubungan erat dengan produk yang dipasarkan. 

Strategi ini mencakup konsep produk total yang meliputi barang, kemasan, merk, 

label, pelayanan, dan jaminan. 
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Produk sebagai salah satu variabel bauran pemasaran memegang peranan 

yang sangat penting dalam menjalankan strategi pemasaran. Wilhelmus W. 

(Manajemen Pemasaran Global:2006:59). Mengemukakan bahwa “Produk 

merupakan unsur terpenting dalam pemasaran, sebagian orang membayangkan 

produk adalah berupa bentuk fisik akan tetapi sesungguhnya produk juga dapat 

mencakup jasa, orang, tempat, organisasi dan gagasan”. 

Dalam membeli produk tersebut konsumen tidak hanya sekedar membeli 

kumpulan atribut fisik saja, akan tetapi mereka juga membeli sesuatu yang 

memuaskan keinginan mereka. Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan ke 

pasar untuk dibeli dan digunakan atau dikonsumsi agar dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan. Perusahaan hendaknya merancang program yang tepat 

mengenai perencanaan produk. Perusahaan dituntut untuk dapat membuat suatu 

kebijakan terhadap produknya. 

Kebijakan yang lazimnya dilakukan perusahaan dalam mengelola produk 

memiliki; bauran produk yaitu keseluruhan satuan dan jajaran produk yang 

ditawarkan penjual kepada pembeli; lini produk yaitu sekelompok produk yang 

mempunyai hubungan dekat karena fungsinya hampir sama dan dijual kepada 

kelompok yang sama; trading up yaitu perusahaan menambah barang prestise 

pada produk line yang ada, dengan harapan penjualan produk yang harganya 

murah akan meningkat. Sedangkan trading down mengandung arti bahwa 

perusahaan menambah barang yang berharga lebih murah pada produk line-nya 

yang berharga lebih mahal dengan harapan barang yang berharga murah tersebut 

dapat dibeli oleh orang yang tidak sanggup membeli barang prestise yang ada. 
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Strategi ini sangat berbahaya karena resikonya besar, misalnya pada strategi 

trading down dapat mengakibatkan nama baik perusahaan akan menurun karena 

memproduksi barang-barang yang harganya lebih murah dan menimbulkan kesan 

bahwa perusahaan selain membuat produk dengan kualitas baik perusahaan juga 

membuat produk dengan kualitas rendah. 

 
2. Harga 

Harga diartikan jumlah uang (kemungkinan ditambah dengan beberapa 

barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk 

dan pelayanan yang menyertainya. (William J. Stanton, Fundamentals of 

Marketing, 2006:298). Dalam strategi penetapan harga terdapat beberapa tujuan 

yaitu berorientasi laba, berorientasi volume (volume pricing objective), 

berorientasi citra (image of value), tujuan stabilitas harga serta tujuan lain yang 

meliputi strategi penetapan harga, keseragaman harga, potongan harga, tingkat 

harga, dan syarat-syarat pembayaran. 

Pada dasarnya penetapan harga setiap perusahaan adalah sama yaitu 

didasarkan pada persaingan, biaya, permintaan dan laba. Tetapi dalam 

pelaksanaannya kombinasi faktor-faktor tersebut selalu berbeda disesuaikan 

dengan sifat produk, sifat pasar dan tujuan perusahaan. Oleh karena itu pihak 

perusahaan dituntut untuk dapat mengembangkan dan menetapkan strategi 

penetapan harga yang dapat memenuhi keinginan dan tujuan perusahaan pada 

waktu tertentu. Dalam menetapkan harga produk banyak perusahaan yang 

menggunakan prosedur penetapan harga yang paling mudah pengaturannya. 
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3.  Promosi 

Promosi merupakan salah satu unsur dari bauran pemasaran yang 

digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya. 

Kegiatan promosi ini dikatakan juga sebagai proses berlanjut karena dapat 

menimbulkan rangkaian selanjutnya dari perusahaan.  

Menurut Basu Swasta (Dasar-dasar Manajemen, 2006:236) berpendapat 

bahwa promosi adalah sesuatu yang dilakukan penjual untuk memperkenalkan 

produk kepada konsumen atau calon pembeli dan membujuk mereka untuk 

membeli serta meningkatkan kembali konsumen lama agar melakukan pembelian 

ulang. 

Promosi yang merupakan salah satu unsur marketing mix adalah salah satu 

cara untuk membantu dalam menanggulangi persaingan dengan perusahaan lain 

sehingga produk yang dihasilkan dapat sampai ke tangan konsumen dan 

perusahaan akan memperoleh keuntungan tertentu. Melalui kegiatan promosi, 

perusahaan mengkomunikasikan produk yang dibuatnya melalui berbagai media 

promosi yang ada, sehingga tujuan perusahaan secara umum untuk 

mengoptimalkan aspek pemasarannya dapat tercapai. 

Bentuk-bentuk promosi adalah periklanan (advertising), promosi 

penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat dan publisitas, penjualan 

secara pribadi (personal selling), dan pemasaran langsung. 

 
4. Distribusi 

Distribusi merupakan seperangkat lembaga yang melakukan semua 

kegiatan (fungsi) yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status 
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kepemilikan dari produsen ke konsumen. Dalam saluran distribusi terdapat 

beberapa perantara yang jumlahnya sangat bervariasi. Tingkatan-tingkatan dalam 

saluran distribusi berdasarkan jumlah perantaranya terdiri dari saluran tingkat nol 

(zero level channel) yang menunjukan tidak adanya perantara dalam pemasaran, 

saluran tingkat satu (one level channel) yang menggunakan dua perantara, dan 

seterusnya (Kotler, Dasar-dasar Pemasaran, 2006:120). 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendistribusikan barang dan jasa 

kepada pembeli. Sebuah perusahaan mungkin mendistribusikan barangnya secara 

langsung kepada konsumen, meskipun jumlahnya cukup besar. Dari cara-cara 

yang ada, tidak ada satu pun yang dapat memuaskan perusahaan. Maka dari itu, 

banyak perusahaan yang kemudian menggunakan beberapa kombinasi saluran 

distribusi untuk mencapai segmen pasar yang berbeda. 

Ada beberapa alternatif saluran yang dapat digunakan. Biasanya, alternatif 

saluran tersebut didasarkan pada golongan konsumsi dan barang industri. Dalam 

penyaluran barang konsumsi yang ditujukan untuk pasar konsumen, terdapat lima 

macam saluran. Pada setiap saluran, produsen mempunyai alternatif yang sama 

untuk menggunakan kantor cabang penjualan. Selanjutnya, produsen juga dapat 

menggunakan lebih dari satu pedagang besar sehingga barang-barang dapat 

mengalir dari satu pedagang besar kepada pedagang besar lainnya. Jadi, dalam hal 

ini terdapat dua jalur perdagangan besar. Adapun saluran distribusi yang lazim 

digunakan untuk barang konsumsi menurut Basu Swasta dan Irawan (Dasar-dasar 

Manajemen, 2006:241) adalah: 

- Produsen – Pemakai 
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- Produsen – Distributor – Pemakai 

- Produsen – Agen – Pemakai 

- Produsen – Agen – Distributor – Pemakai 

Perusahaan memerlukan lembaga-lembaga perantara yang dapat 

membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan perpindahan barang-barang 

tersebut. Lembaga-lembaga tersebut merupakan jenis dari pada saluran distribusi 

yang dilakukan oleh perusahaan. 

Sebelum dilakukan pemilihan saluran distribusi yang akan digunakan, 

terlebih dahulu perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang sekiranya 

dapat mempengaruhi kelancaran proses distribusi barang. Faktor-faktor 

pendorong dan penghambat pengembangan produk antara lain pengembangan 

pengetahuan dan teknologi yang akan mengakibatkan dampak yang positif. 

Melalui pengembangan produk, perusahaan yang mampu memanfaatkan 

perkembangan teknologi akan dapat memposisikan perusahaannya pada 

perkembangan ilmu dan teknologi sehingga perusahaan akan semakin fokus pada 

peningkatan produk dan berorientasi pada kepuasan konsumen, sedangkan 

perusahaan yang tidak dapat seperti itu akan semakin tertinggal. 

 

2.2 Pengembangan Produk 

 Sedangkan faktor-faktor pendorong pengembangan produk adalah bahwa 

pengembangan produk sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

Pengembangan produk mempunyai kepentingan bagi perusahaan yaitu 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan sekaligus memberikan produk 
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yang benar dibutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya sekaligus alat 

pemuas kebutuhan. Dalam hal ini perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor 

pengembangan produk. Menurut William J. Stanton (Fundamental of  Marketing: 

2006:310) faktor-faktor tersebut adalah: 

- Produk mempunyai daur hidup 

- Produk akan menentukan laba 

- Produk sangat penting bagi pertumbuhan 

- Konsumen yang semakin selektif 

- Pertimbangan lingkungan sumber daya 

 
Seperti halnya manusia, produk juga memiliki daur hidup sehingga 

perusahaan harus mampu terus menerus mengembangkan produknya tersebut agar 

bisa terus menerus berkembang sesuai dengan siklus daur hidup. Perusahaan harus 

mampu memperhatikan daur hidup produk agar produk bisa dikontrol sejauh 

mana tingkat kestabilan dan kesuksesan produk perusahaan diharapkan tetap bisa 

mempertahankan dan bahkan bisa meningkatkan validitas dari produk yang 

dihasilkannya, sehingga kestabilan produk bisa dipertahankan. Menurut William 

J. Stanton (Fundamental of Marketing, 2006:312) daur hidup produk melalui 

beberapa tahap : 

a. Perkenalan 

b. Pertumbuhan 

c. Kedewasaan 

d. Kemunduran 
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Produk akan melalui tahap daur hidup dimana pada tahap awal produk 

akan mulai dari perkenalan produk, dimana ditandai volume penjualan rendah, 

biaya tinggi dan laba yang rendah. Tahap pertumbuhan ditandai dengan 

meningkatnya volume penjualan, laba yang dihasilkan, karena pada tahap ini 

konsumen sudah mengetahui produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Tahap kedewasaan merupakan tahap kestabilan produk dimana ditandai 

dengan volume penjualan stabil, laba memperlihatkan penurunan ini disebabkan 

kemungkinan konsumen mulai jenuh dan pesaing mulai masuk dalam tahap ini 

perusahaan sebaiknya melakukan pengembangan produk, karena tahap ini 

merupakan waktu yang tepat untuk memperbaiki produk guna menghilangkan 

kejenuhan pasar. 

Tahap kemunduran ditandai dengan penurunan. Volume penjualan yang 

tajam, laba menurun bahkan rugi. Pada tahap ini perusahaan harus memiliki 

pilihan antara terus menjual produk dengan asumsi memperbaiki atau 

mengembangkan lagi produk atau produk itu dihentikan. Pengembangan produk 

baru akan sangat penting untuk mempertahankan laba yang sudah direncanakan. 

Sering sekali kurva volume penjualan dijadikan dasar perencanaan pemasaran. 

Dalam memperkenalkan produk baru perusahaan harus menyesuaikan waktu yang 

tepat, tempat yang tepat sehingga waktu peluncuran produk benar-benar sesuai 

dengan situasi dan kondisi pasar yang akan dihadapi sehingga akan 

mempermudah perusahaan dalam pencapaian laba yang diinginkan. 
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Sikap inovatif dan kreatif dapat menjadi dasar perusahaan dalam konsep 

pemasaran. Pemasaran dan inovasi sangat penting bagi perusahaan karena sebuah 

lahan harus mempunyai inovasi tentang produk yang akan dibuatnya. Perusahaan 

melakukan inovasi produknya agar bisa berkembang konsumen akan lebih selektif 

dalam memilih produknya. Hal ini disebabkan semakin banyaknya produk yang 

sejenis yang dihasilkan perusahaan lain konsumen akan cenderung memilih 

produk yang inovatif, diterima oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya 

dan memuaskan kebutuhannya sehingga pengembangan produk akan sejalan 

dengan lingkungan dan bisa memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin 

guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

2.3 Pengertian Diversifikasi Produk 

Menurut Agustinus Sri Wahyudi (Manajemen Strategi, 2006:46) 

Diversifikasi produk merupakan kegiatan pertumbuhan produk yang dilakukan 

untuk melakukan hasil penjualan melalui daur produk.  

Setiap perusahaan pada umumnya mempunyai tujuan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dan perkembangannya, serta ingin 

memperoleh keuntungan yang besar. Tujuan yang diharapkan oleh perusahaan 

akan tercapai jika pimpinan perusahaan dapat melaksanakan strategi pemasaran 

yang tepat, sehingga posisi perusahaan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. 

Strategi pemasaran perlu sesuai dengan perkembangan pasar. Keadaan dunia 

usaha umumnya bersifat dinamis, penuh perubahan dari waktu ke waktu, serta ada 

keterkaitan antara pertumbuhan melalui diversifikasi produk dapat berarti positif 
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apabila pada saat sekarang perusahaan tidak mempunyai banyak kesempatan 

untuk tumbuh lebih lanjut atau kalau terdapat kesempatan yang istimewa diluar 

line produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Diversifikasi tidak berarti bahwa diluar perusahaan harus mengambil 

setiap kesempatan begitu saja. Perusahaan perlu mengidentifikasi bidang yang 

memanfaatkan kompetensi khasnya menanggulangi kelemahan khusus yang ada 

padanya. Menurut Agustinus Sri Wahyudi (Manajemen Strategi, 2006:47) jenis 

diversifikasi produk sebagai berikut: 

1. Diversifikasi konsentrik 

Yaitu menambah produk-produk baru yang saling berhubungan untuk pasar 

yang sama. 

2. Diversifikasi konglomerat 

Yaitu menambah produk-produk yang baru yang tidak saling berhubungan 

untuk pasar yang berbeda. 

3. Diversifikasi horizontal 

Yaitu menambah produk baru yang saling berhubungan dengan tujuan untuk 

memuaskan pelanggan yang sama.  

 
Pada setiap perekonomian yang berorientasi pada pasar, terdapat adanya 

kedudukan yang wajar apabila para penjual mendiversifikasikan produk-produk 

mereka. Seperti halnya perkembangan televisi menyebabkan banyak produsen 

radio menghasilkan alat-alat televisi yang tetap memproduksi serta menjual radio-

radio secara besar-besaran. Seorang produsen senantiasa menghadapi risiko 
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karena perubahan-perubahan mode dan perubahan-perubahan dalam selera 

konsumen. 

Produsen akan menghasilkan produk-produknya supaya berkurang risiko 

yang dihadapinya yang pada akhirnya produk-produk baru tersebut dapat 

memajukan pertumbuhan. Hal tersebut merupakan sasaran tersendiri dan dapat 

menambah penggunaan perusahaan beserta sumber dayanya baik sumber daya 

manusia maupun finansialnya. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan 

bahwa diversifikasi akan berhasil sebagai suatu kebijaksanaan apabila produk-

produk baru berhubungan dengan produk-produk yang ada, serta apabila terdapat 

usaha yang menerus untuk menghilangkan produk-produk yang telah menjadi 

usang. Namun, harus pula diingat bahwa diversifikasi menimbulkan macam-

macam permasalahan yaitu apabila produk-produk baru tersebut berbeda dengan 

produk-produk yang ada sehingga harus digunakan cara-cara marketing baru dan 

saluran-saluran distribusi baru. 

Diversifikasi pada umumnya dihubungkan dengan suatu peralihan atau 

perpindahan dari komoditas utama kearah komoditas baru atau dari komoditas 

utama. Perusahaan menggunakan strategi diversifikasi sebagai strategi tingkat 

perusahaannya untuk banyak alasan, dan kebanyakan perusahaan menerapkan 

strategi diversifikasi adalah untuk meningkatkan daya saing strategi dari seluruh 

perusahaannya. Alasan perusahaan melakukan diversifikasi menurut Djaslim 

Saladin (Manajemen Pemasaran, 2006:81) sebagai berikut: 

- Dengan teknologi baru diharapkan memperoleh peluang baru. 

- Mencari produk baru yang memberikan profit margin yang lebih tinggi. 
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- Menghasilkan produk yang berkaitan, misalnya: sepatu dengan kaos kaki. 

- Adanya kemungkinan untuk menghasilkan berbagai jenis atau variasi produk 

dari jenis bahan baku yang sama. 

 
Menurut Winardi (Manajemen Pemasaran, 2006:34) pertama-tama dapat 

dikatakan bahwa perkembangan teknologi baru menciptakan produk-produk baru. 

Kedua: perusahaan-perusahaan yang mencapai sukses secara konstan mencari 

produk-produk yang dapat menarik pembeli-pembeli baru sehingga dengan 

demikian menciptakan pasar-pasar baru dan mengurangi risiko yang terdapat bila 

diproduksi produk-produk dengan asortimen terbatas. 

Dari kedua pendapat di atas maka penulis simpulkan bahwa strategi 

diversifikasi dikembangkan dengan berbagai alasan diantaranya: 

- Meningkatkan pertumbuhan bila pasar/produk yang ada telah mencapai tahap 

kedewasaan dalam Product Life Cycle (PLC). 

- Menjaga stabilitas dengan jalan menyebar risiko fluktuasi laba. 

- Meningkatkan kredibilitas di pasar modal. 

 

2.4 Kebijakan Penjualan 

 Kebijakan pemasaran line produk tidak hanya terbatas pada jenis produk 

yang dijual tetapi juga menyangkut variasi produk. Setiap perusahaan harus 

memutuskan berapa banyak line produk serta variasi produk yang ditawarkan 

masalah variasi ini selalu berulang-ulang dihadapi oleh manajemen sebagai akibat 

perubahan pasar, pertumbuhan persaingan dan tersedianya teknologi baru. Faktor 

penting yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan variasi prduk adalah biaya 
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diversitas (biaya diversifikasi produk) yang meliputi biaya modifikasi produk, 

biaya administrasi, biaya penyimpanan serta biaya promosi. 

Para konsumen selalu menanyakan berbagai variasi produk yang 

ditawarkan juga para penjual akan berpendapat volume penjualan akan meningkat 

tajam jika terdapat berbagai variasi produk yang dijual. Adanya berbagai variasi 

produk baru akan disambut dengan antusias oleh para penjual, dan pengecer juga 

mencoba untuk menaikan persediaan produk yang mereka jual. 

Penentuan variasi produk perlu diputuskan secara hati-hati dengan 

memprediksikan besarnya kenaikan laba yaitu kenaikan penghasilan penjualan 

dikurangi biaya-biaya atas variasi produk. Perusahaan harus mengkonsentrasikan 

perhatiannya pada penjual variasi berbagai produknya yang menghasilkan laba 

relatif pasti, sebab terlalu banyak variasi produk yang ditawarkan sering 

mengkibatkan sulitnya pengendalian pemasaran yang dapat menghasilkan laba. 

Penjualan merupakan sasaran akhir dari aktivitas perusahaan produksi. 

Melalui penjualan, suatu perusahaan dapat mengukur sejauhmana produknya 

dapat menguasai pasar sasaran yang diharapkan. Ada aspek penjualan, perusahaan 

menitikberatkan perhatian pada aspek produk yang dijual. Tujuan perusahaan 

pada aspek penjualan ini adalah bagaimana dapat mencapai volume penjualan 

yang optimal. Pada umumnya para pengusaha mempunyai tujuan untuk 

mendapatkan laba tertentu mungkin mempertahankan atau bahkan 

meningkatkannya untuk jangka waktu yang lama. Tujuan tersebut dapat 

direalisasikan apabila penjualan dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan. 

Dengan demikian tidak berarti bahwa barang atau jasa yang terjual selalu 
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menghasilkan laba. Pada umumnya, perusahaan mempunyai tiga tujuan umum 

penjualan yaitu (Buchori Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, 

2006:56): 

- Pencapaian volume penjualan tertentu 

- Mendapatkan laba tertentu 

- Menunjang pertumbuhan perusahaan 

 
Usaha-usaha untuk mencapai ketiga tujuan tersebut tidak sepenuhnya 

dilakukan oleh pelaksanaan penjualan atau para penjual. Dalam hal ini perlu 

adanya kerjasama yang rapi diantara fungsi dalam perusahaan seperti bagian 

produksi yang membuat produknya. Bagian keuangan yang menyediakan 

dananya, bagian personalia yang menyediakan tenaganya, bagian promosi dan 

sebagainya. Namun demikian semua ini tetap menjadi pengukur seberapa sukses 

suatu kegagalan yang dihadapinya. Untuk maksud tersebut, pimpinan harus 

mengkoordinir semua fungsi dengan baik termasuk fungsi penjualan. 

Dalam mencapai ketiga tujuan tersebut pimpinan mendelegasikan sebagian 

wewenangnya kepada sub bagian penjualan. Proses seperti ini jarang dijumpai 

pada perusahaan-perusahaan kecil. Untuk selanjutnya bagian penjualan 

mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini mendorong pimpinan untuk 

lebih seksama dalam mengambil keputusan di bidang pemasaran, penjualan serta 

keuntungan yang realistis. 

Tujuan penjualan akan menjadi kenyataan apabila aspek penjualan 

dilaksanakan dengan kemauan dan kemampuan yang memadai. Selain itu, harus 

diperhatikan pula faktor-faktor lain seperti: 
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- Modal yang diperlukan  

- Kemampuan merencanakan dan membuat produk 

- Kemampuan menetukan tingkat harga yang tepat 

- Kemampuan memilih penyalur yang tepat 

- Kemampuan menggunakan cara-cara promosi yang tepat. 

 
Pada umumnya, para pengusaha mempunyai tujuan mendapatkan laba 

tertentu dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk 

jangka waktu lama. Tujuan tersebut dapat direalisasikan apabila penjualan dapat 

dilaksanakan seperti yang direncanakan. Dengan demikian, tidak berarti bahwa 

barang atau jasa yang terjual selalu akan menghasilkan laba. Maka dari itu, faktor-

faktor di atas harus mendapatkan perhatian penuh. 

Untuk kegiatan selanjutnya, bagian penjualan mempunyai peranan yang 

sangat penting. Hal ini mendorong pimpinan untuk lebih seksama dalam 

mengambil keputusan di bidang pemasaran, penjualan, serta keuntungan yang 

realistis. Untuk tujuan perencanaan dan operasinya. Faktor harga pokok tidak 

dapat ditentukan secara langsung oleh bagian penjualan karena pembuatan 

produknya ditangani oleh bagian produksi dalam perusahaan, atau ditangani oleh 

produsen lain. Besaran harga yang berlaku pada umumnya dilihat dari besarnya 

biaya produksi yang dilakukan. 

Volume penjualan diharapkan dapat menutup semua biaya. Volume 

penjualan, laba kotor, dan biaya-biaya lainnya seperti biaya operasi secara 

langsung dipengaruhi oleh hasil kerja dari bagian pemasaran termasuk sub bagian 
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penjualan, dan semua ini merupakan faktor penentu untuk memperoleh laba 

bersih. 

Salah satu fungsi penjualan adalah melakukan penjualan dengan, dimana 

divisi penjualan dari sebuah perusahaan langsung menemui konsumen untuk 

menawarkan produknya. Penjualan dengan bertemu muka ini hanya merupakan 

satu dari beberapa fungsi penting lainnya. Fungsi-fungsi yang lain tersebut adalah 

(Agustinus Sri Wahyudi, Manajemen Strategi, 2006:121): 

- Menentukan calon konsumen 

- Mengadakan komunikasi 

- Mengadakan analisa pasar 

- Memberikan pelayanan 

- Memajukan langganan 

- Mempertahankan langganan 

- Mendefinisikan masalah 

- Mengatasi masalah 

- Mengatur waktu 

- Mengalokasikan sumber-sumber 

 
Dari paparan di atas, aspek penjualan memiliki peranan yang sangat 

penting bagi perusahaan. Sebagai ujung tombak perusahaan, bidang penjualan 

merupakan bidang yang kompleks yang berkaitan langsung dengan semua bidang 

yang ada di perusahaan, sehingga pada umumnya aspek penjualan menjadi fokus 

perhatian yang utama bagi perusahaan. 
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2.5 Pelaksanaan Diversifikasi Produk Terhadap Volume Penjualan 

 Konsumen senantiasa mengharapkan adanya pembaruan atau inovasi dari 

model-model produk yang akan dibelinya. Demikian pula halnya, pelaku 

perusahaan yang cepat tanggap akan hal ini memiliki pemikiran bahwa melalui 

perbanyakan jenis ataupun model produk, diharapkan dapat memenuhi keinginan 

konsumen, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan volume penjualan. 

Faisal Afif (Strategi Pemasaran, 2006:43) mengemukakan “Keberhasilan 

penjualan sebagian besar ditentukan oleh eksistensi produk yang selalu dapat 

memenuhi harapan konsumennya”. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan diversifikasi produk mempengaruhi aspek penjualan. Melalui 

penganekaragaman jenis dan model produk yang dibuat, maka konsumen akan 

memiliki berbagai pilihan yang lebih menarik untuk dibeli sehingga pada akhirnya 

akan terjadi peningkatan volume penjualan. 


