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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Dalam rangka menghadapi era globalisasi dan era persaingan baik secara 

nasional maupun internasional yang semakin ketat. Pihak pesaing akan selalu 

berusaha dengan sekuat tenaga untuk memenuhi keinginan konsumen. Mereka 

berusaha agar produknya lebih unggul dari produk pesaing. Salah satu cara untuk 

menghadapi hal-hal tersebut di atas adalah dengan pengembangan produk yaitu 

melakukan perbaikan, penyempurnaan atau menghasilkan produk baru yang 

berbeda dengan produk yang telah ada. Pengembangan produk pada dasarnya 

adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki 

produk yang sedang berjalan atau menambali jenis yang ada, juga harus mampu 

mengelolanya dalam menghadapi perubahan selera, teknologi dan persaingan 

yang semakin meningkat sehingga dapat mempertemukan keinginan pasar melalui 

produk karena konsumen cenderung mencari produk yang baru di pasar untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, hal ini disebabkan oleh banyak 

faktor antara lain yaitu perubahan selera, rasa bosan terhadap produk lama, 

prestise, dan menginginkan produk yang mempunyai kelebihan dan keunggulan.  

Pengembangan produk perlu dilakukan oleh setiap perusahaan kerena untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri dan dengan 

pengembangan produk dapat meningkatkan hasil penjualan apabila produk yang 

dikembangkan itu dapat diterima atau sesuai dengan selera konsumen. PT.INTI 

merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pabrikasi dan perakitan 

perangkat telekomunikasi, perangkat elektronika, dan pelayanan jasa alat 

komunikasi, dimana pengembangan produk yang dilakukan oleh PT.INTI yaitu 

dengan menambah jenis produk, memperbaiki kualitas dari produk yang 

dihasilkan untuk menarik perhatian konsumen salah satu contoh produknya IP 

PBX.  
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Hal ini dilaksanakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen, mempertahankan produk di pasar, memperluas pasar serta 

meningkatkan penjualan. Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir dengan judul “PELAKSANAAN 

PENGEMBANGAN PRODUK DALAM MENINGKATKAN HASIL 

PENJUALAN PADA PT.INTI (PERSERO)”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penulis mengidentifikasikan  

pokok pembahasan pada masalah:  

1. Bagaimana pelaksanaan pengembangan produk yang dilakukan oleh PT.INTI? 

2. Masalah-masalah apa yang dihadapi oleh PT.INTI dalam pelaksanaan 

pengembangan produk ?  

3. Solusi Permasalahan Pengembangan Produk yang dilakukan oleh PT. INTI? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dari bahan yang 

diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu syarat 

dalam menempuh penyelesaian Program Studi Diploma Tiga (D3) Jurusan 

Manajemen Binis di Universitas Widyatama.  

Sedangkan tujuan dan penelitian yang dilakukan antara lain : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan produk di PT.INTI. 

2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi PT.INTI dalam 

pelaksanaan pengembangan produk. 

3. Solusi Permasalahan Pengembangan Produk yang dilakukan oleh PT. INTI? 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat sejalan 

dengan tujuan penelitian yang diharapkan, hasil penelitian diharapkan dapat 

berguna:  



3 
 

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dalam pelaksanaan yang 

berkaitan dengan disiplin ilmu yang telah didapat, khususnya di bidang 

pengembangan produk. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberi masukan-masukan sebagai 

bahan pertimbangan pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan 

mengenai pengembangan produk baru dimasa mendatang. 

3. Bagi pihak lain, sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang pemasaran 

khususnya dalam mengenai pengembangan produk.  

 

1.5 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

Metode Deskriptif yaitu dengan membuat deskripsi, gambaran atau uraian secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau sifat-sifat serta 

menginterpretasikan hubungan antara fenomena yang diselidiki sehingga dapat 

ditarik suatu kesimpulan yang diwajibkan secara logis dan sistematis,Teknik yang 

dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh Penulis Yaitu : 

1. Field Research ( Penelitian Lapangan ) 

Untuk mendapatkan semua data-data yang diperlukan,penulis akan 

melakukan penelitian langsung terhadap objek-objek yang akan 

ditelitinya dengan melakukan Kerja Praktek. 

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara : 

a. Observation ( Pengenalan ) 

Teknik pengumpulan data ini akan dilakukan sewaktu Penulis 

sedang Kerja Praktek pada PT. INTI  dengan melakukan 

pengamatan secara langsung pada bagian-bagian terkait 

b. Interview ( Wawancara ) 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengadakan 

pembicaraan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan objek yang dibahas oleh Penulis 
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c.    Kuesioner 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan tanya jawab berdasarkan tujuan penelitian  

2. Library Research  

Untuk mendapatkan data-data yang dilakukan,penulis juga 

mempelajari buku-buku referensi dan berbagai teori yang dijadikan 

dasar dalam melakukan penelitian. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan guna penyusunan Tugas 

Akhir ini, penelitian dilakukan pada PT INTI (PERSERO) yang berlokasi di 

daerah Moh. Toha No. 77 Bandung. Adapun waktu penelitian dilakukan dari 

bulan Desember sampai bulan Februari 2008. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


