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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 

  Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan pesatnya perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian diikuti oleh perkembangan 

bidang-bidang lainnya seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara 

langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perubahan 

masyarakat luas. Akibat dari kondisi tersebut yaitu terjadinya peningkatan yang 

cukup tajam akan kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat. 

Kompleksitas masyarakat dan tajamnya tingkat persaingan tersebut membuat 

seorang pemasar harus jeli melihat perubahan yang terjadi. Mengingat saat ini di 

kota Cirebon banyak sekali perusahaan – perusahaan yang bergerak dibidang 

industri rotan maka CV. Dipta Hira Jaya harus membuat suatu analisis mengenai 

para pesaing yang bergerak pada pangsa pasar yang sama diantaranya CV. 

Makmur Jaya, PT. Khalim, dan PT. Gracia. Perusahaan – perusahaan tersebut 

pada umumnya menghasilkan produk yang sejenis diantaranya living set dan 

dining set.  Oleh karena itu mereka berlomba – lomba untuk dapat menjadi 

pemimpin pasar.   

 Dalam mempertahankan atau merebut pangsa pasar suatu perusahaan 

harus dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualan dengan 

memperkenalkan produk yang dihasilkan kepada konsumen. Agar produk yang 

dihasilkan dapat memberikan kepuasan kepada konsumen, maka perkembangan 

produk harus selalu mengikuti perkembangan jaman dan kemajuan teknologi 

sehingga model dan mutunya sesuai dengan keinginan dan  kebutuhan 

konsumen yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. 

  Menurut William J. Stanton  dialih bahasakan oleh Yohanes Lamarto   

(1999 : 230) :  

“ Memperkenalkan produk baru atau memperbarui produ k yang 

sudah ada sangat penting dilaksanakan agar perusaha an dapat 

mempertahankan dan memperluas pangsa  pasar”. 
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 Dalam melaksanakan pengembangan produk, perusahaan terlebih dahulu harus 

mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen serta luasnya pasar sasaran 

yang akan dituju. 

 Pengembangan produk dalam suatu perusahaan diharapkan dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dengan harapan dapat 

meningkatkan penjualan. Oleh karena itu untuk mencapai sasaran yang 

diharapkan maka perusahaan harus memperbaiki, meningkatkan, dan 

mengefektifkan kegiatannya disegala bidang terutama kegiatan dalam 

memproduksi produknya. 

 Salah satu upaya yang dilakukan oleh CV. Dipta Hira Jaya yang bergerak 

dalam produksi penjualan mebel yang berbahan baku dari rotan ini adalah 

dengan cara melakukan pengembangan produk, baik dengan menciptakan 

produk baru, meningkatkan kegunaannya, kualitasnya atau dengan memodifikasi 

kembali produk yang sudah ada dan lain-lainnya sesuai dengan selera dan 

keinginan konsumennya. Menurut Buchari Alma (2004 : 140)  : 

“Jika perusahaan tidak mengadakan atau tidak mampu menciptakan 
produk baru akan menghadapi resiko seperti penuruna n volume 
penjualan karena munculnya pesaing yang lebih kreat if, adanya 
perubahan selera konsumen, munculnya teknologi baru  dalam 
proses produksi”.  
  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Peranan Pengembangan Produk Rotan 

Dalam Meningkatkan Hasil Penjualan Pada CV. Dipta H ira Jaya Cirebon”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

bahwa dalam kegiatannya pengembangan produk mempengaruhi peningkatan 

hasil penjualan walaupun dalam kenyataannya setelah dilakukan pengembangan 

produk belum tentu perusahaan dapat memenuhi tingkat penjualan yang 

diharapkan. 

Oleh sebab itu untuk mengarahkan penelitian, maka penyusun 

mengidentifikasi beberapa masalah pengembangan produk yang dihadapi oleh 

perusahaan dalam meningkatkan hasil penjualannya saat ini yaitu : 
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1. Bagaimana pengembangan produk pada CV. Dipta Hira Jaya Cirebon. 

2. Bagaimana  perkembangan hasil penjualan pada CV. Dipta Hira Jaya 

Cirebon.  

3. Bagaimana peranan pengembangan produk dalam meningkatkan hasil 

penjualan pada CV. Dipta Hira Jaya Cirebon. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian   

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan 

informasi yang diperlukan dalam rangka menulis skripsi guna memenuhi syarat 

dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana (S-1) Jurusan Manajemen 

Fakultas Bisnis dan Manajemen pada Universitas Widyatama  Bandung. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengembangan produk yang dilaksanakan oleh CV. 

Dipta Hira Jaya Cirebon. 

2. Untuk mengetahui perkembangan hasil penjualan pada CV. Dipta Hira 

Jaya Cirebon. 

3. Untuk mengetahui peranan pengembangan produk dalam meningkatkan 

hasil penjualan pada CV. Dipta Hira Jaya Cirebon. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan sehubungan dengan penulisan skripsi ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan praktis yaitu untuk mengembangkan pengetahuan yang 

diperoleh selama masa perkuliahan di Universitas Widyatama Bandung.  

Bagi almamater diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan dapat 

menambah perbendaharaan skripsi yang ada di perpustakaan. 

2. Kegunaan teoritis yaitu bagi pihak perusahaan diharapkan bermanfaat 

sebagai sumber informasi mengenai masalah - masalah yang dihadapi 

dan sebagai bahan pertimbangan didalam menentukan kebijakan 

pengembangan produk dalam meningkatkan hasil penjualan. 

Bagi pihak lain diharapkan menjadi sumber informasi dan tambahan 

pengetahuan serta masukan bagi penelitian lebih lanjut mengenai bidang 

ini. 
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1.5 Kerangka Pemikiran  

Dengan semakin beratnya persaingan yang terjadi di pasar, maka setiap 

perusahaan harus lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan adanya 

perubahan biaya, perubahan teknologi, dan perubahan-perubahan lainnya agar 

kehidupan perusahaan dapat terus berlangsung dan dapat lebih meningkatkan 

pertumbuhan usahanya. Tingkat pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan 

dapat dilihat dari hasil penjualan produknya dan dari pendapatan yang diterima. 

Adapun cara untuk meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan salah 

satunya adalah dengan meningkatkan pengembangan produk-produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan dengan tidak mengabaikan pula faktor-faktor yang 

mempengaruhi kegiatan penjualan. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

kegiatan penjualan yaitu kondisi dan kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan 

konsumen, kondisi pasar, modal, organisasi perusahaan, dan marketing mix. 

Memperhatikan hal tersebut, maka diharapkan akan meningkatkan penjualan 

secara signifikan. 

Dalam setiap perusahaan, fungsi pemasaran memegang peranan penting 

bagi perusahaan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen karena 

kebutuhan dan keiinginan konsumen terus berubah dari waktu ke waktu. Suatu 

produk yang ada pada waktu tertentu dapat memenuhi kebutuhan konsumen 

belum tentu akan dapat memenuhi selera konsumen di masa yang akan datang. 

Perusahaan harus dapat melihat perubahan ini. Oleh sebab itu, penting sekali 

bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan terhadap produknya.  

Menurut Buchari Alma  (2004:139) menyatakan bahwa yang dimaksud 

pengembangan produk adalah : 

 “ Pengembangan produk adalah gagasan produk yang me narik 

dalam rencana dikirim ke bagian produksi untuk dibu at, diberi 

merk, dan diberi kemasan yang menarik”. 

 

sedangkan menurut Sofyan Assauri (1999:199) berpendapat bahwa : 

 “Pengembangan produk merupakan kegiatan atau aktiv itas yang 
dilakukan dalam menghadapi kemungkinan perubahan su atu 
produk kearah yang lebih baik, sehingga dapat membe rikan daya 
guna maupun daya pemuas yang lebih besar”. 
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Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran, keberhasilan 

pemasaran sangat bergantung pada keberhasilan penjualan itu sendiri karena 

penjualan mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan untuk dapat 

mempertahankan kontinuitas dan eksistensi usahanya. 

Pengertian penjualan menurut Basu Swastha (2001:8)  berpendapat : 

 

   “ Penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi priba di yang 

dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain ag ar bersedia 

membeli barang atau jasa yang dibawanya”. 

 

Sedangkan menurut Sofyan Assauri (1999:115)  adalah sebagai  berikut :  

 

 “Penjualan adalah suatu kegiatan yang menimbulkan transaksi 

antara pembeli dan penjual, dimana terjadi konversi  antara barang 

menjadi uang atau sebaliknya”. 

 

Uraian tersebut di atas merupakan suatu aktivitas atau usaha-usaha yang 

dilakukan perusahaan secara sadar dan berencana dalam menghadapi 

kemungkinan penambahan suatu produk yang telah ada kearah yang lebih baik 

serta untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dengan demikian 

sangat jelas bahwa pengembangan produk sangat penting dilakukan oleh  

perusahaan dalam rangka meningkatkan hasil penjualan dimasa yang akan 

datang. 

Menurut Philip Kotler  alih bahasakan oleh Benyamin Molan (2005:339) 

mengatakan bahwa setiap perusahaan yang melakukan pengembangan produk 

mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu meliputi:  

1. Untuk menghadapi persaingan. 
2. Untuk memenuhi kepuasan pelanggan. 
3. Untuk mempertahankan dan meningkatkan volume pen jualan. 
4. Pelaksanaan pengembangan produk adalah dengan tu juan agar 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan mampu bersai ng dan 
diharapkan pula produk tersebut memiliki keunggulan  yang 
khas. 

 

Agar kegiatan pengembabgan produk yang dilakukan perusahaan 

berhasil dan tidak menyimpang, maka diperlukan perencanaan yang matang, 



BAB I PENDAHULUAN     

 

6 

efektif dan terarah sehingga perusahaan dapat mencapai sasaran yang dituju. 

Adapun proses pengembangan produk menurut Philip Kotler  yang dialih 

bahasakan oleh Benyamin Molan (2005:382-400) ada delapan langkah yaitu : 

1. Lahirnya Gagasan 
2. Penyaringan Gagasan 
3. Pengembangan dan Pengujian Konsep 
4. Pengembangan Strategi Pemasaran 
5. Analisis Bisnis 
6. Pengembangan Produk 
7. Pengujian Pasar 
8. Komersialisasi 
 

Selain itu perlu diperhatikan pula faktor yang dapat menunjang 

pengembangan produk, baik faktor bauran pemasaran seperti : produk, harga, 

distribusi dan promosi maupun faktor non bauran pemasaran seperti : perubahan 

kebutuhan dan selera konsumen, kemajuan teknologi peraturan pemerintah, dan 

sosial budaya. Mengingat pentingnya pengembangan produk bagi kelangsungan 

hidup suatu perusahaan, maka setiap perusahaan harus kreatif dan inovatif 

dalam mengelola produk – produknya. Hal ini penting untuk dilakukan dalam 

situasi persaingan usaha yang semakin kompetitif. 

 

  1.6 Hipotesis  

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut diatas, maka penulis 

membuat hipotesis sebagai berikut : “Pengembangan produk berpengaruh 

positif terhadap hasil penjualan”. 

Dengan asumsi bahwa peningkatan hasil penjualan hanya dipengaruhi  

oleh faktor pengembangan produk saja. Sedangkan faktor lain yang 

mempengaruhi seperti promosi, keadaan perekonomian negara, perkembangan 

penduduk, kemajuan teknologi, peraturan pemerintah, dan keadaan persaingan 

di pasar sasaran dianggap konstan dan tetap. 

 

1.7 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu 

penelitian dengan cara mengumpulkan data – data kemudian disusun sehingga 

dapat memberikan suatu gambaran yang sistematis dan faktual mengenai fakta – 
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fakta yang ada selanjutnya dianalisis dan suatu ditarik kesimpulan  (Sugiyono 

2004:11). 

Variabel – variabel yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Variabel Independen ( Independent Variable ) 

yaitu variabel bebas yang tidak tergantung pada variabel lainnya atau bisa 

disebut sebagai variabel yang mempengaruhi variabel lain. Pada penelitian 

ini berupa pengembangan produk rotan.  

2.   Variabel Dependen ( Dependent Variable ) 

yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Pada penelitian ini berupa 

hasil penjualan. 

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti melakukan penelitian pada CV. 

Dipta Hira Jaya berlokasi di Jalan Marikangen  No.9 Plumbon Cirebon 45155 

Mulai bulan Agustus 2006 sampai dengan selesai. 


