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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan adalah salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki 

tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha memenuhi kepentingan para 

pemangku kepentingan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan 

membutuhkan sebuah indikator baik tertulis maupun tidak tertulis, serta 

kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian prestasi atau kinerja perusahaan dapat 

dijadikan sebagai langkah dasar seorang manajer dalam menentukan langkah 

kedepannya guna memberikan informasi untuk mempermudah dalam 

menentukan langkah kedepannya. 

 Pada umumnya ada beberapa jenis perusahaan yang dapat kita ketahui, 

mulai dari perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang menghasilkan atau 

memberikan jasa bagi para konsumen, bukan memproduksi barang atau produk 

yang kasat mata. Contoh perusahaan jasa adalah pengacara, notaris, bengkel, 

akuntan, dokter dan lain sebagainya. Ada juga perusahaan dagang, yaitu jenis 

perusahaan yang kegiatan operasinya adalah membeli barang dari perusahaan 

lain dan menjual kembali barang dagang tersebut kepada konsumen tanpa 

merubah bentuknya, dengan kata lain perusahaan ini tidak juga memproduksi 

sendiri melainkan membelinya dari perusahaan lain. Contoh dari perusahaan 

dagang adalah toko buku, apotek, swalayan dan lain sebagainya. Selain dari 

dua jenis perusahaan tersebut masih ada perusahaan manufaktur, yaitu suatu 
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perusahaan yang memproduksi barang mulai dari bahan mentah, kemudian 

siap untuk dijual kepasaran. Contoh dari perusahaan manufaktur sendiri adalah 

pabrik. 

Salah satu tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk 

mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan mengeluarkan biaya sekecil-

kecilnya. Hal ini dikarenakan laba dapat meningkatkan kekayaan perusahaan 

sehingga perusahaan dapat mengembangkan berbagai departemen didalamnya 

dan pada akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi sebuah perusahaan yang 

besar. Bukan hanya itu sebuah perusahaan juga dapat menggunakan laba untuk 

mengembangkan lini-lini produk sehingga perusahaan bisa menguasai 

berbagai pasar di Indonesia. Konsistensi terhadap tujuan sangat penting 

sehingga perumusan misi dan visi perusahaan harus dirumuskan sependek 

mungkin dangan spesifikasi yang jelas sehingga setiap konsumen akan selalu 

mengingatnya. 

UD. Gemilang Sejahtera adalah merupakan perusahaan dagang yang 

bergerak disektor distribusi sampingan ayam di Jombang Jawa Timur, juga 

merupakan salah satu perusahaan yang sedang berkembang di Indonesia yaitu 

industri perunggasan. UD. Gemilang Sejahtera merupakan perusahaan 

perorangan yang bergerak dibidang ditribusi sampingan ayam, antara lain hati 

jantung ampela (HJA), kaki bawah pakai kuku (KBPK), kepala leher (KL), 

leher, sayap, usus, dan tembolok. UD. Gemilang Sejahtera memiliki 

manajemen yang sangat baik dapat dilihat dari struktur organisasi perusahaan 

yang memiliki bagian-bagian dengan tugas yang jelas di setiap masing-masing 
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bagian. Dari manajemen tersebut dapat dibuktikan dengan bertahannya UD. 

Gemilang Sejahtera selama hampir 11 tahun di dunia usaha produk sampingan 

ini. Pembagian manajemen yang jelas sangat berpengaruh terhadap aktivitas 

perusahaan setiap harinya. Meskipun perusahaan ini hanya dikelola oleh 

anggota keluarga saja, tetapi mereka mampu bekerja secara profesional dan 

tidak mau mencampuri urusan diluar wewenangnya. Profesionalitas tersebut 

yang membuat UD. Gemilang Sejahtera mampu bertahan sampai saat ini. 

Di kota jombang usaha dibidang distribusi sampingan ayam tidak 

mendominasi. Hanya ada 5 (lima) perusahaan yang bergerak dibidang ini yaitu: 

Nama Lokasi 

Bowo Tambak Beras 

Fanani Mojoagung 

Ajis Cukir 

Bagus Ngoro 

UD. Gemilang Sejahtera Jogoroto 

 

Dari usaha-usaha diatas hanya UD. Gemilang Sejahtera yang memiliki 

nama perusahaan dan tentunya memiliki sebuah struktur organisasi yang jelas 

dan memiliki sistem pembukuan. Sebuah usaha dapat dikatakan baik jika 

memiliki sebuah struktur organisasi yang jelas dan memiliki sistem pembukuan 

keuangan. Karena sebuah struktur organisasi memiliki peran yang signifikan 

terhadap kelangsungan aktivitas usaha dan sistem pembukuan keuangan dapat 

dijadikan acuan pemilik usaha untuk perencanaan pengembangan usaha. 
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Sejak dulu sampai sekarang penjualan masih tetap berperan paling penting 

diantara aktivitas lainnya. Penjualan merupakan sumber hidup suatu 

perusahaan, karena dari penjualan dapat diperoleh laba. Banyak faktor selain 

usaha promosi termasuk segi pelayanan atau pemberian service, harga yang 

cocok, juga bagian pimpinan perusahaan dapat mengikuti order penjualan yang 

masih luas/terbuka. 

Konsep Penjualan yaitu memfokuskan pada penjualan. Karena itu, konsep 

ini lebih mengedepankan produk yang dibuat sebaik-baiknya, lalu nanti baru 

dipikirkan bagaimana cara menjualnya. Ingat yang dikedepankan adalah 

produk. Konsep menjual menyatakan bahwa konsumen, jika diabaikan, 

biasanya tidak akan membeli produk orgainisasi dalam jumlah yang cukup. 

Karena itu, organisasi harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang 

agresif. 

UD. Gemilang Sejahtera memiliki pasar yang cukup baik, karena dalam satu 

bulan perusahaan ini mampu menjual produk dengan pendapatan sebesar 

kurang lebih 700 juta rupiah. Permintaan barang dari konsumen UD. Gemilang 

Sejahtera sebagian besar berada di luar kota. kebanyakan permintaan dari 

konsumen dapat terpenuhi karena manajemen kepala gudang yang mengelola 

persediaan barang dilakukan dengan sangat baik. Tingginya permintaan 

konsumen dan jumlah persediaan barang yang terbatas mengharuskan seorang 

kepala gudang UD. Gemilang Sejahtera untuk bisa lebih bijaksana dalam 

pengelolaan barang digudang. Pemilihan kepala gudang dinilai sangat penting 

karena berhubungan dengan konsumen langsung. 

https://toffeedev.com/bagaimana-meningkatkan-penjualan-di-dunia-online/
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Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka judul 

Laporan Tugas Akhir yang dipilih adalah “Strategi Pemasaran Produk 

Sampingan Ayam pada UD. Gemilang Sejahtera”. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uaraian diatas,dapat diketahui bahwa rumusan masalah yang 

dapat diketahui adalah: 

1. Bagaimana strategi pemasaran produk sampingan ayam pada UD. Gemilang 

Sejahtera? 

2. Bagaimana pengembangan pemasaran produk sampingan ayam pada UD. 

Gemilang Sejahtera? 

3. Bagaiamana efisiensi penjualan berdasarkan analisis rasio perputaran 

persediaan pada UD. Gemilang Sejahtera? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui strategi pemasaran produk sampingan ayam pada UD. 

Gemilang Sejahtera. 

2. Untuk mengetahui pengembangan pemasaran produk sampingan ayam pada 

UD. Gemilang Sejahatera. 

3. Untuk mengetahui efisiensi penjualan berdasarkan analisis rasio perputaran 

persediaan pada UD. Gemilang Sejahtera. 

D. Batasan masalah 

Pembatasan masalah dilakukan oleh peneliti agar masalah yang dikaji  

menjadi lebih fokus. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis membatasi 
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masalah pada penjualan untuk konsumen yang berada diluar kota dan 

penjualan yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2019. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat hasil penelitian dari penulis adalah: 

1. Bagi penulis 

Dengan adanya penelitian ini, bagi penulis dapat digunakan sebagai latihan 

dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat 

menambah pengalaman dan wawasan dalam menganalisis strategi 

pemasaran di sebuah perusahaan sehingga berguna bagi kemajuan ilmu 

pengetahuan 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh manajemen UD. Gemilang 

Sejahtera terkait dengan efisiensi penjualan berdasarkan analisis rasio 

perputaran persediaan. 


