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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Alat tulis merupakan produk yang sangat dibutuhkan masyarakat. Alat 

tulis sangat dibutuhkan oleh seluruh perusahaan baik jasa, dagang, maupun 

manufaktur. Selain itu, alat tulis juga dibutuhkan oleh pelajar maupun mahasiswa. 

Tanpa adanya alat tulis, kinerja dari masyarakat akan menurun. Sebagai contoh, 

dalam dunia event organizer, seluruh panitianya membawa alat tulis yang akan 

digunakan untuk melakukan pencatatan maupun hal lainnya. Apabila panitia event 

organizer tidak membawa alat tulis, maka pencatatan dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknologi, namun tidak akan secepat apabila dengan alat tulis. Hal 

ini menunjukkan bahwa alat tulis memang sangat dibutuhkan masyarakat. 

Permintaan akan alat tulis pun meningkat. Berikut adalah tabel yang 

menunjukkan pertumbuhan alat tulis di Indonesia sejak tahun 2007 hingga 2011 : 

Tabel 1.1 Pertumbuhan Alat Tulis di Indonesia 

Tahun Pertumbuhan (%) 

2007 8,36 

2008 6,81 

2009 8,23 

2010 10,11 

2011 13,36 
Sumber : Kementrian Perdagangan Indonesia 

 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa permintaan alat tulis di Indonesia akan 

semakin meningkat. Dalam hal fancy stationery, permintaan pun meningkat. Hal 

ini ditunjukkan dengan banyaknya toko fancy stationery baru. Semakin banyak 
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toko tersebut, semakin banyak permintaan dari toko tersebut untuk pemasok – 

pemasok fancy stationery. Sebagai contoh, di Supermall Pakuwon Indah, telah 

muncul empat fancy stationery store baru yakni Scoop, Head2Toe, Classroom, 

dan Tokyo Store. 

UnicoMart merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fancy 

stationery.  Fancy stationery adalah alat tulis yang memiliki motif maupun bentuk 

yang unik yang hanya dapat ditemukan di toko buku tertentu. UnicoMart berdiri 

pada Februari 2014. Cara UnicoMart untuk mendapatkan barang adalah dengan 

melakukan proses impor dari China. UnicoMart melakukan proses pembelian per 

set. Sebagai contoh, UnicoMart mengimpor produk buku dengan kode BK8303. 

Produk BK8303 memiliki dua motif yaitu motif polos dan motif penuh. Pada saat 

UnicoMart ingin membeli BK8303 dari pemasok di China, UnicoMart tidak dapat 

memilih motif mana yang diinginkan sehingga UnicoMart harus membeli seluruh 

motif yang ada. UnicoMart memiliki empat pemasok dari China.  

Hingga saat ini, total omset penjualan UnicoMart dari Februari 2014 

hingga Juli 2015 telah mencapai Rp. 104.494.800,-. UnicoMart memiliki masalah 

dalam hal omset yaitu omset yang dihasilkan cenderung menurun dari waktu ke 

waktu. Sempat UnicoMart mengalami kenaikan omset, namun tidak terlalu 

banyak. Sebaliknya, penurunanan omset UnicoMart sampai bulan Juli 2015 

mengalami penurunan yang luar biasa. Berikut adalah grafik omset UnicoMart 

sejak bulan Februari 2014 hingga Juli 2015 : 
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Gambar 1.1 

Omset Penjualan UnicoMart 

Sumber : Laporan Laba Rugi UnicoMart 

 

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa puncak penjualan 

UnicoMart adalah pada triwulan II 2014. Sejak Triwulan III, UnicoMart telah 

mengalami kemerosotan omset. Trend dari UnicoMart juga adalah omset yang 

menurun. Puncak penurunan omset UnicoMart terjadi pada triwulan III 2015. Hal 

ini tentu membuat kerugian yang besar bagi perusahaan. 

Saat ini, UnicoMart menjual produknya dengan tiga cara yaitu retail, 

grosir dan online. Retail adalah proses penjualan produk yang dilakukan dengan 

cara mengikuti pameran maupun bazar tertentu yang memungkinkan konsumen 

datang ke tempat UnicoMart untuk melakukan pembelian barang dalam jumlah 

yang relatif sedikit. Selain itu, proses retail juga dilakukan oleh anggota 

UnicoMart dengan cara menawarkan produk UnicoMart ke kerabat anggota 

UnicoMart. Grosir adalah proses penjualan produk yang dilakukan dengan cara 

mendatangi toko buku tertentu yang menjual fancy stationery guna menawarkan 
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produk UnicoMart kepada toko buku tersebut dalam jumlah besar. Dalam hal 

grosir, UnicoMart hendak berperan sebagai pemasok dari toko buku tersebut. 

Online adalah salah satu cara UnicoMart dalam menjual produk UnicoMart. 

Dalam hal online, UnicoMart menggunakan fasilitas Instagram sebagai media 

promosi dan media penjualan UnicoMart. Berikut adalah aktivitas penjualan 

UnicoMart sejak Februari 2014 hingga Juli 2015 : 

Tabel 1.2 Aktivitas Penjualan UnicoMart Februari 2014 hingga Juli 2015 

 Retail Grosir Online 

Triwulan I 2014 Sunday Market 

Direct Sales 

- Instagram 

Triwulan II 2014 Sunday Market 

Direct Sales 

Toko Hosanna 

Toko Jaya Atum 

Toko Seven Star 

Instagram 

Triwulan III 2014 Sunday Market 

Direct Sales 

Toko Hosanna 

Toko Jaya Atum 

Toko Seven Star 

Instagram 

Triwulan IV 2014 E5 Exhibition 

SHINE Exhibition 

Direct Sales 

Toko Hosanna 

Toko Jaya Atum 

Toko Seven Star 

Instagram 

Triwulan I 2015 Sunday Market - Instagram 

Triwulan II 2015 EP6 Exhibition 

Ubaya Exhibition 

Reseller Semarang 

Reseller Malang  

Toko Hosanna 

Kohaku Stationery 

Chuckle Mart 

Instagram 

Triwulan III 2015 - Chuckle Mart Instagram 

Sumber : Olahan Penulis 

Tabel 1.2 menunjukkan seluruh aktivitas penjualan UnicoMart sejak awal 

berdiri hingga Juli 2015. UnicoMart telah melalukan berbagai macam cara 

penjualan. Pada triwulan I 2014, UnicoMart telah mengikuti satu buah pameran 

yaitu Sunday Market. Pada Triwulan II 2014, UnicoMart juga mengikuti pameran 

Sunday Market dan menyuplai barang ke tiga toko. Pada triwulan III 2014, 

UnicoMart juga mengikuti pameran Sunday Market dan menyuplai barang ke tiga 

toko. Pada triwulan IV 2014, UnicoMart mengikuti dua buah pameran yaitu E5 

Exhibition dan SHINE   serta menyuplai ke tiga toko. Pada triwulan I 2015, 
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UnicoMart hanya mengikuti satu pameran yaitu Sunday Market. Pada Triwulan II, 

UnicoMart mengikuti pameran di dua tempat serta menyuplai ke lima toko. Pada 

Triwulan III 2015, UnicoMart hanya menyuplai ke satu toko saja. Untuk direct 

sales dan instagram, UnicoMart terus berjalan dari awal hingga saat ini. Untuk 

kejelasan aktivitas UnicoMart dapat dilihat pada lampiran A. 

Tabel 1.3 Perbandingan Harga, Kualitas, dan Pelayanan UnicoMart dengan Kompetitor 

 UnicoMart (Rp) Classroom (Rp) Tokyo Store (Rp) 

Harga Cardholder 35.000 60.000 52.000 

Harga Notes 15.000 27.000 22.000 

Harga Pencil Case 45.000 75.000 63.000 

Kualitas v v V 

Pelayanan Retur barang 

UnicoMart dapat 

dilakukan maksimal 7 

hari setelah 

pembelian. 

 

Jumlah pegawai 

UnicoMart minimal 

tiga orang per 

pameran. 

Classroom tidak 

menerima retur barang 

dari konsumen. 

 

Di Classroom, 

pegawainya hanya dua 

orang. 

Tokyo Store tidak 

menerima barang retur 

dari kosumen. 

 

Di Roommate, 

pegawainya hanya dua 

orang. 

Sumber : Olahan Penulis (2015) 

Dilihat dari segi harga, UnicoMart sudah sangat unggul dibanding 

kompetitor. Hal ini terbukti dengan harga jual UnicoMart yang lebih murah 

dibanding kompetitor. Sebagai contoh, harga card holder UnicoMart Rp. 35.000,- 

sedangkan harga kompetitor Rp. 60.000,-. Dari segi kualitas, barang UnicoMart 

sama dengan barang kompetitor sehingga UnicoMart tidak memiliki masalah 

dalam kualitas barang. Dalam hal pelayanan, UnicoMart sangat mengedepankan 

kenyamanan konsumen untuk berbelanja, oleh sebab itu UnicoMart mengijinkan 

konsumen melakukan retur barang dengan maksimal tujuh hari setelah pembelian. 

Dari segi pelayanan pun UnicoMart lebih unggul dibanding kompetitor karena 

jumlah pegawai setiap pameran minimal tiga orang sedangkan kompetitor 

maksimal hanya dua orang. Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa harga, 
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kualitas barang, maupun pelayanan UnicoMart bukanlah penyebab dari penurunan 

omset ini. 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, dapat 

disimpulkan bahwa penurunan omset yang terjadi dapat disebabkan oleh cara 

penjualan UnicoMart yang kurang baik. Apabila UnicoMart memiliki sistem 

penjualan yang lebih baik, maka omset penjualan UnicoMart pun akan meningkat. 

Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti apa saja yang harus dilakukan oleh 

UnicoMart untuk memperbaiki penurunan omset perusahaan yang akan 

dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Pengembangan Sistem Penjualan 

Perusahaan UnicoMart untuk Meningkatkan Omset Penjualan Ditinjau dari 

Penjualan Retail, Grosir, dan Online”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah “Bagaimana pengembangan sistem penjualan yang dapat 

meningkatkan omset UnicoMart ditinjau dari penjualan retail, grosir, dan online?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui sistem penjualan yang dapat meningkatkan omset UnicoMart 

dari penjualan retail, grosir, maupun online. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada, manfaat teoritis dalam penelitian 

ini penulis bagi menjadi dua yaitu : 

1. Bagi penulis : 

Manfaat teoritis bagi penulis adalah supaya penulis dapat mempelajari 

sistem penjualan yang dapat meningkatkan omset ditinjau dari 

penjualan retail, grosir, dan online. 

2. Bagi Universitas Ciputra : 

Manfaat teoritis bagi Universitas Ciputra adalah untuk memberikan 

referensi dan gambaran bagi calon peneliti lainnya dalam hal sistem 

penjualan agar omset penjualan dapat meningkat. Selain itu, penelitian 

ini akan menambah kepustakaan Universitas Ciputra yang dapat 

digunakan peneliti selanjutnya sebagai pedoman bagaimana 

mengembangkan sistem penjualan agar omset perusahaan meningkat. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis : 

Adapun manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan penulis adalah 

untuk menghasilkan sistem penjualan bagi perusahaan UnicoMart agar omset 

UnicoMart dapat bertumbuh. 
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1.5 Lingkup Permasalahan 

Penulis menyadari bahwa penelitian tidak dapat dilakukan apabila lingkup 

permasalahan objek yang diteliti terlampau luas. Penelitian dengan lingkup yang 

terlampau luas akan membuat penelitian ini semakin bias. Oleh karena itu, penulis 

akan memberikan lingkup permasalahan dari penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian ini hanya membahas sistem penjualan UnicoMart dari segi 

retail, grosir, dan online. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan selama empat bulan yaitu Agustus 2015 

hingga November 2015. 

3. Data perusahaan UnicoMart yang digunakan hanya sampai Juli 2015. 

4. Penelitian ini hanya mengambil objek tertentu yaitu konsumen UnicoMart 

baik retail maupun grosir, sister company UnicoMart, pakar stationery, 

dan pakar penjualan. 

 


