
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas diambil berdasarkan 

permasalahan yang terjadi di bisnis kertas pada perusahaan E-Form yang telah 

berjalan selama 1 tahun. Perusahaan ini  bergerak di bidang distribusi kertas, 

khususnya untuk kertas komputer (continuous form), A4, folio, amplop, dan lain-

lain. Penawaran produk yang dilakukan kepada konsumen ditujukan kepada 

konsumen langsung (B2C) maupun toko-toko (B2B). Dalam bisnis ini, 

perusahaan bekerjasama dengan pabrik kertas dalam ketersediaan supply dan 

persediaan barang. 

Menurut Shimp (2006:5), 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 

kehidupan masyarakat luas. Akibat dari kondisi tersebut adalah terjadinya 

peningkatan yang cukup tajam akan kebutuhan sarana dan prasarana bagi 

masyarakat, baik itu dikonsumsi secara langsung ataupun untuk dijual kembali.  

Hal yang sama juga terjadi dalam industri kertas, adanya peningkatan 

yang cukup tajam kebutuhan masyarakat akan produk kertas seiring dengan 

keterbatasan penyerapan teknologi di negara berkembang, khususnya di 

Indonesia. Akibatnya, kertas akan selalu dibutuhkan oleh perusahaan untuk 



 

penyimpanan arsipnya. Selain itu, masyarakat Indonesia cenderung lebih memilih 

cara konvensional dalam menyimpan arsip dan dokumen daripada menggunakan 

teknologi komputer mengingat banyaknya kejahatan yang terjadi di dunia maya 

dalam dunia bisnis. 

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan, banyak perusahaan-

perusahaan yang bermunculan menawarkan produk sejenis (kertas) sehingga 

menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat di antara perusahaan-perusahaan 

dalam merebut pangsa pasar. 

Menurut Tjiptono (2006:23), perusahaan yang berorientasi kepada pasar 

harus memikirkan bagaimana cara mempengaruhi konsumen, khususnya pembeli 

potensial agar bersedia membeli produk yang dihasilkan. Untuk dapat bertahan 

dalam kondisi bisnis yang berubah secara cepat, perusahaan dituntut untuk 

menjadi peka dan fleksibel terutama dalam menghadapi situasi bisnis yang sarat 

dengan persaingan saat ini. Perusahaan yang mengadopsi strategi market pull 

pertama-tama harus menentukan apa yang dapat dijual dan strategi apa yang akan 

digunakan untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Dengan adanya market pull, 

banyak perusahaan yang melakukan inovasi untuk mendapatkan pangsa pasar. 

Contohnya, di industri kertas banyak perusahaan melakukan kegiatan promosi 

untuk mendapatkan pasar seiring dengan tingginya persaingan yang terjadi. 

Menurut Shimp (2006:10), sebagian besar industri masih memiliki 

kekhawatiran tentang cara yang efektif untuk memasarkan produk mereka dan 

bagaimana dapat bertahan dalam pasar yang penuh persaingan. Hal ini dapat 

terjawab dengan melihat efektivitas biaya promosi yang telah dikeluarkan 



 

dibandingkan dengan peningkatan hasil penjualan dalam periode tertentu. Strategi 

promosi yang baik dapat menarik konsumen-konsumen baru, hal ini didukung 

oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mumel et al (2007:6) yang 

meneliti bahwa aktivitas promosi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan seperti sales dan net profit margin 

Menurut Corey (2006:44), dalam usaha mendapatkan pelanggan banyak 

faktor-faktor yang harus diperhatikan perusahaan seperti strategi promosi yang 

baik, penetapan harga, kualitas produk yang baik, dan pengiriman barang yang 

sesuai dengan permintaan pelanggan. Faktor-faktor di atas merupakan beberapa 

contoh variabel yang menentukan suatu perusahaan berhasil dalam persaingan 

yang cukup ketat dalam industrinya dan merebut pangsa pasar.  

Menurut Kotler (2007:26), kegiatan promosi mencakup beberapa aktivitas 

seperti periklanan, penjualan perorangan, potongan penjualan dalam penetapan 

harga, pemasaran langsung, dan lain-lain. Untuk penelitian ini, variabel yang akan 

dibahas adalah biaya potongan penjualan dan biaya iklan. 

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam perusahaan E-Form adalah 

penjualan pada perusahaan E-Form tidak mengalami peningkatan sesuai dengan 

yang diharapkan perusahaan (dapat dilihat pada Lampiran A-1). Selama 1 tahun 

ini, perusahaan E-Form telah melakukan aktivitas promosi untuk meningkatkan 

penjualan yaitu dengan melakukan pemasangan iklan di koran dan memberikan 

potongan harga kepada konsumen. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh 

penulis, kedua metode ini sama-sama memberikan pengaruh positif terhadap 

penjualan pada perusahaan E-Form karena pemasangan iklan di koran dapat 



meningkatkan jumlah konsumen baru, sedangkan pemberian potongan penjualan 

dapat meningkatkan jumlah pembelian konsumen.  

Dalam Lampiran A-3 dapat dilihat hasil penjualan produk selama bulan 

April 2009 sampai dengan April 2010. Angka penjualan mengalami fluktuasi dan 

penjualan tertinggi mencapai Rp 4.455.000 pada bulan November, sedangkan 

penjualan terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar Rp 1.637.000. Rata-

rata penjualan selama 13 bulan terakhir ini sebesar Rp 3.673.384.  

Pada Lampiran A-3 dapat dilihat perbandingan nilai penjualan dan biaya-

biaya yang terdiri dari biaya harga pokok, biaya iklan, serta  biaya potongan 

penjualan yang terjadi pada periode April 2009 hingga April 2010. Pada tabel 

perbandingan HPP dengan penjualan, angka yang didapat pada setiap bulan 

berubah-ubah yang disebabkan harga penjualan tidak selalu sama karena 

dipengaruhi oleh potongan penjualan. 

Potongan penjualan dilakukan pada konsumen dengan jumlah pembelian 

yang cukup besar dengan minimal jumlah nominal sebesar Rp  1.000.000. Rata-

rata potongan penjualan mencakup sekitar 12-14% dari total penjualan yang 

merupakan batas maksimal potongan yang dapat diberikan untuk menjaga agar 

profit margin berada dalam kisaran 20% . Potongan penjualan juga diberikan 

kepada pelanggan baru sebagai salah satu strategi mendapatkan konsumen baru. 

Dengan adanya potongan penjualan, diharapkan banyak konsumen yang tertarik 

untuk membeli produk agar total penjualan dan laba meningkat.  

Lampiran A-4 dan A-5 menunjukkan persentase jumlah biaya potongan 

penjualan dan biaya iklan yang terjadi pada bulan April 2009 sampai dengan April 



 

2010. Dari tabel perbandingan pada Lampiran A-4 dan A-5,  dapat dilihat bahwa 

persentase biaya iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan E-Form lebih kecil 

dibandingkan dengan biaya potongan penjualan karena memang biaya iklan hanya 

dikeluarkan untuk pemasangan iklan di koran. 

   Dalam Lampiran A-6 dan A-7 dapat dilihat rata-rata biaya potongan 

penjualan dan biaya iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan E-Form. Dari 

perbandingan rata-rata antara kedua biaya tersebut,  biaya potongan penjualan 

lebih besar yaitu Rp 460.993 jika dibandingkan dengan biaya iklan  yaitu Rp 

319.631. 

Pemasangan iklan di koran dilakukan secara rutin dari bulan April 2009 

sampai dengan April 2010 dan respon konsumen dari iklan ini cukup tinggi, yang 

terbukti dari hasil penjualan yang semakin tinggi. Selain pemasangan iklan, 

metode promosi lain yang dilakukan adalah memberikan potongan penjualan 

kepada konsumen seperti yang telah dijelaskan di atas dalam rangka mendapatkan  

jumlah konsumen yang lebih banyak. 

Kedua metode ini sama-sama memberikan pengaruh yang positif terhadap 

hasil penjualan, akan tetapi hal ini masih perlu diuji secara lebih mendalam 

dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh biaya iklan dan biaya potongan penjualan yang signifikan terhadap hasil 

penjualan.  

Berdasarkan fenomena yang ditemukan di atas serta beberapa penelitian 

yang mendukung,  penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 



 

“Pengaruh Biaya Potongan Penjualan dan Biaya Iklan Terhadap Hasil 

Penjualan Perusahaan E-Form” . 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang 

ingin diteliti, yaitu :  

1. Apakah biaya iklan dan biaya potongan penjualan secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan perusahaan E-Form ?  

2. Apakah biaya potongan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap hasil 

penjualan perusahaan E-Form ?  

3. Apakah biaya iklan berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan 

perusahaan E-Form ? 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis ingin membatasi ruang lingkup kinerja 

perusahaan yang akan dibahas menjadi khusus untuk aspek keuangan yaitu 

penjualan dan biaya. Alasan penulis memilih aspek keuangan untuk dijadikan 

objek penelitian karena penulis ingin mengetahui pengaruh biaya iklan dan biaya 

potongan penjualan terhadap hasil penjualan, oleh karena itu penulis 

menggunakan aspek keuangan dalam penelitian ini sebagai landasan dalam 

melakukan analisis masalah di atas.  

Dalam penelitian ini objek yang diteliti hanya satu perusahaan yaitu, E-Form 

sehingga hasil dari penelitian ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan tersebut. 



 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam periode data yang digunakan yaitu 

hanya data bulan April 2009 sampai dengan April 2010. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji signifikansi dari pengaruh biaya iklan dan biaya potongan 

penjualan secara bersama-sama terhadap hasil penjualan perusahaan E-Form. 

2. Untuk menguji signifikansi dari pengaruh biaya potongan penjualan secara 

terhadap hasil penjualan perusahaan E-Form. 

3. Untuk menguji signifikansi dari pengaruh biaya iklan terhadap hasil penjualan 

perusahaan E-Form. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan tidak hanya dirasakan oleh penulis, tetapi 

juga dirasakan oleh pembaca. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah. 

1. Bagi distributor kertas, penelitian ini dapat membantu dalam menentukan 

strategi promosi yang tepat ditinjau dari aspek keuangan dan menghitung 

pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan, khususnya penjualan dan 

profitabilitas. 

2. Bagi investor, penelitian ini bermanfaat untuk membantu investor melihat 

signifikansi dari pengaruh biaya promosi berupa biaya iklan dan biaya 

potongan penjualan dengan tujuan untuk melakukan keputusan investasi.  



 

3. Bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang memiliki bisnis kertas dan yang 

ingin merintis bisnis di bidang ini, khususnya dalam hal pengaruh kegiatan 

promosi penjualan terhadap kinerja keuangan. 

Sedangkan manfaat teoretis yaitu penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman mengenai pengaruh biaya potongan penjualan dan biaya iklan 

terhadap hasil penjualan suatu perusahaan 
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