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Tingkat Penjualan

Volume penjualan dapat dijabarkan sebagai umpan balik dari

kegiatan pemasaran yang dilaksanakan oleh perusahaan. Penjualan

mempunyai pengertian yang bermacam-macam tergantung pada

lingkup permasalahan yang sedang dibahas.

Menurut Kotler dan Amstrong (1998), penjualan dalam

lingkup kegiatan, sering disalahartikan dengan pengertian

pemasaran. Penjualan dalam lingkup ini lebih berarti tindakan

menjual barang atau jasa. Kegiatan pemasaran adalah penjualan

dalam lingkup hasil atau pendapatan berarti penilaian atas

penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode.

Menurut Swastha dan Irawan (2000), permintaan pasar dapat

diukur dengan menggunakan volume fisik maupun volume rupiah.

Berdasarkan pendapat Swastha dan Irawan tersebut, pengukuran

volume penjualan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu

didasarkan jumlah unit produk yang terjual dan didasarkan pada

nilai produk yang terjual (omzet penjualan).

Volume penjualan yang diukur berdasarkan unit produk yang

terjual, yaitu jumlah unit penjualan nyata perusahaan dalam suatu

periode tertentu, sedangkan nilai produk yang terjual (omzet

penjualan), yaitu jumlah nilai penjualan nyata perusahaan dalam

suatu periode tertentu. Dalam penelitian ini pengukuran volume

penjualan didasarkan pada jumlah unit produk yang terjual.
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Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Volume Penjualan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan

antara lain:

1. Kualitas barang.

Turunnya mutu barang dapat mempengaruhi volume penjualan,

jika barang yang diperdagangkan mutunya menurun dapat

menyebabkan pembelinya yang sudah menjadi pelanggan dapat

merasakan kecewa sehingga mereka bisa berpaling kepada

barang lain yang mutunya lebih baik.

2. Selera konsumen.

Selera konsumen tidaklah tetap dan dia dapat berubah setiap

saat, bilamana selera konsumen terhadap barang-barang yang

kita perjualkan berubah maka volume penjualan akan menurun.

3. Servis Konsumen

Servis terhadap pelanggan merupakan faktor penting dalam

usaha memperlancar penjualan terhadap usaha dimana tingkat

persaingan semakin tajam. Dengan adanya servis yang baik

terhadap para pelanggan sehingga dapat meningkatkan volume

penjualan.

4. Persaingan menurunkan harga jual.

Potongan harga dapat diberikan dengan tujuan agar penjualan

dan keuntungan perasahaan dapat ditingkatkan dari

sebelumnya. Potongan harga tersebut dapat diberikan kepada

pihak tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.


