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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Seiring berkembangnya perekonomian di Indonesia, sekarang 

ini cukup banyak perusahaan yang mulai menunjukkan 

perkembangannya. Para pengusaha tetap berusaha dan bertahan 

untuk dapat berkecimpung dalam dunia bisnis yang mereka geluti. 

Berbagai cara pun mereka lakukan agar bisnis yang dikelolanya 

berkembang pesat. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan 

volume penjualan sekaligus laba perusahaan. Hal inilah yang menjadi 

tantangan tersendiri bagi para pengusaha, karena seperti yang telah 

diketahui, persaingan dalam dunia bisnis pastilah menjadi tantangan 

utama dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis. Setiap perusahaan 

pasti mempunyai harapan dan tujuan yang ingin dicapai sesuai bidang 

usahanya. Harapan dan tujuan tersebut antara lain adalah untuk 
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mempertahankan kestabilan perusahaan. Dalam hal ini masyarakat 

menjadi penilai apakah suatu perusahaan sudah berhasil dalam 

menjalankan perusahaannya. Keberhasilan suatu perusahaan 

tentunya tidak lepas dari kinerja manajemennya. Kinerja tersebut 

merupakan hasil dari serangkaian proses dan pengorbanan berbagai 

sumber daya. Salah satu parameter kinerja tersebut adalah volume 

penjualan dan laba. 

Volume penjualan suatu perusahaan seringkali mengalami 

perubahan. Misalnya mengalami kenaikan pada bulan-bulan tertentu 

dan penurunan pada bulan-bulan yang lain. Naik turunnya volume 

penjualan tersebut merupakan hal yang biasa dalam dunia usaha. 

Untuk itu manajemen perusahaan harus bekerja keras untuk 

memantau keadaan tersebut, sehingga mereka dapat mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang menyebabkan naik ataupun turunnya 

volume penjualan. Bagi perusahaan yang sudah mengetahui 

penyebab naik turunnya volume penjualan, langkah selanjutnya tim 

manajerial harus menentukan penanggulangan yang tepat sesuai 

pemetaan masalah baik secara intern maupun ekstern perusahaan. 

Penurunan volume penjualan yang terjadi secara mencolok 

dibawah normal, harus segera mendapat perhatian, penurunan 

volume penjualan tersebut tidak dalam arti mutlak tetapi dalam arti 

yang relative (Nitisemito, 1980). Kemerosotan tersebut bisa 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, untuk itu langkah-langkah 
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yang tepat harus segera dilaksanakan. Setiap perusahaan memiliki 

standar dalam mengukur volume penjualan yang naik ataupun turun 

dan setiap perusahaan pasti mempunyai penilaian masing-masing. 

Analisa volume penjualan merupakan studi mendalam tentang 

masalah “penjualan bersih” dari laporan rugi laba perusahaan 

(Laporan operasi) (Swasta dan Irawan, 1990). Dalam hal ini 

manajemen perlu menganalisa volume penjualan total dan juga 

volume itu sendiri. Volume penjualan yang menguntungkan 

merupakan tujuan dari konsep pemasaran, artinya laba itu dapat 

diperoleh dengan melalui pemuasan konsumen. 

Dewasa ini bisnis percetakan dan penerbitan surat kabar 

mengalami perkembangan, PT. Suara Merdeka merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan surat 

kabar. Adakalanya perusahaan ini mengalami naik turunnya volume 

penjualan yang disebabkan oleh banyak faktor. Tujuan utama 

perusahaan adalah memperoleh laba dan disisi lain meningkatkan 

volume penjualan. Biaya menentukan harga jual, harga jual 

mempengaruhi volume penjualan. 

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik dengan masalah volume 

penjualan, sehingga penulis mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI NAIK TURUNNYA VOLUME PENJUALAN 

PADA PT. SUARA MERDEKA KANTOR PERWAKILAN 

SURAKARTA”. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Beberapa uraian tentang volume penjualan telah dijelaskan 

diatas, dengan uraian tersebut penulis merumuskan masalah berupa :  

1. Apakah dana promosi dan biaya distribusi merupakan faktor 

yang mempengaruhi naik turunnya volume penjualan pada PT. 

Suara Merdeka ?. 

2. Apa saja kegiatan promosi dan distribusi yang dilakukan oleh PT. 

Suara Merdeka ?. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 1. Tujuan Objektif 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya 

volume penjualan. 

2. Tujuan Subjektif 

Untuk menambah pengalaman serta mengembangkan 

pengetahuan dan pemahaman tentang volume penjualan dalam 

teori dan praktek. 

3. Tujuan Akademis 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh derajat 

Sarjana Ahli Madya di bidang Manajemen Pemasaran pada 

Program D3 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

 1. Bagi Perusahaan 

 a. Sebagai bahan evaluasi mengenai kebijakan-kebijakan 

perusahaan. 

 b. Dapat mengetahui gambaran menyeluruh tentang volume 

penjualan. 

 c. Hasil penelitian dapat digunakan perusahaan sebagai salah 

satu dasar pengambilan keputusan dimasa yang akan datang, 

khususnya keputusan yang berkaitan dengan meningkatkan 

volume penjualan. 

 2. Bagi Penulis 

Sebagai sarana melatih cara berpikir dalam pemecahan masalah 

yang berkaitan dengan volume penjualan, apa saja upaya yang 

dapat meningkatkan dan apa saja hambatan yang dihadapi 

perusahaan. 

 

E. METODOLOGI PENELITIAN   

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan 

penelitian sebagai berikut : 

 1. Objek Penelitian 

 Dalam penelitian yang menjadi objek penelitian adalah : 
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Nama : PT. SUARA MERDEKA KANTOR PERWAKILAN 

SURAKARTA 

 Alamat : Jl. Ronggowarsito No. 78 Kelurahan Keprabon, 

Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta. 

2. Sumber Data 

a. Data primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

objek penelitian yaitu dengan mengadakan wawancara 

langsung dengan Kepala Pemasaran di PT SUARA 

MERDEKA yaitu Bapak Bambang Supriyanto, SE.  

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari intern 

perusahaan, beberapa dokumen pendirian perusahaan dan 

catatan inventaris lainnya yang mendukung data primer. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data yang akan diolah, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data : 

a. Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan langsung pada PT. SUARA 

MERDEKA. 

b. Wawancara 
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Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan dengan 

topik penelitian. 

c. Studi Pustaka 

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan 

mempelajari literature dan referensi yang relevan dengan 

permasalahan tentang volume penjualan, untuk memperoleh 

landasan kuat sebagai dasar penyusunan tugas akhir. 

 

4. Metode Analisis Data 

Metode Analisis Data yang dipergunakan adalah metode 

analisa deskriptif yaitu metode yang menggambarkan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu objek yang diteliti 

dalam hal ini PT. SUARA MERDEKA Kantor Perwakilan 

Surakarta. Dalam menganalisis dan membahas faktor-faktor yang 

mempengaruhi naik turunnya volume penjualan diperlukan data 

antara lain : 

a) Volume penjualan 

b) Biaya promosi 

c) Biaya distribusi 
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