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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dunia bisnis seperti sekarang ini, banyak bermunculan pesaing-

pesaing yang akan mengisi ruang persaingan di dunia bisnis. Maka setiap 

pebisnis akan berpikir keras untuk dapat bersaing dan juga dapat mengungguli 

para pesaingnya dengan bermacam-macam cara. Dan salah satunya di 

produknya yang sangat mencolok, untuk itu mereka berupaya mengolah 

kembali dan memperbaiki produk yang akan dihasilkan. Dengan begitu 

produk yang dihasilkan akan lebih baik kualitasnya sehingga untuk volume 

penjualan produknya akan meningkat dan bersaing. 

Setiap produsen akan selalu menjaga kualitas produknya agar mereka 

dapat permintaan produk yang lebih banyak karena dengan kualitas produk 

yang bagus maka konsumen pun akan percaya dan loyal terhadap produk yang 

dihasilkan, sehingga produsen pun akan mendapatkan keuntungan. Dan jika 

produsen tidak memikirkan kualitas produk dan hanya memikirkan 

keuntungan maka produsen tidak akan berhasil mendapatkan pelanggan 

maupun bersaing dengan pesaing-pesaingnya.   

Dalam pemasaran produk pun sangat perlu dan penting dalam 

penjualan, tetapi kualitas produk juga sangan penting dalam penjualan. Maka 

kualitas produk ini sangat berpengaruh dalam jumlah atau volume penjualan. 
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Dengan kualitas produk yang bagus dan baik maka penjualan pun akan baik 

dan bagus atau dengan kata lain meningkat volume penjualannya. 

 

B. Permasalahan 

Kualitas produk beras di PERUM BULOG DIVRE YOGYAKARTA 

di Kotabaru, Yogyakarta ini belum maksimal atau kurang baik. Dan itu 

berpengaruh terhadap volume atau jumlah penjualannya. Masalah ini perlu 

dicarikan solusi maupun jalan keluarnya agar volume penjualan dapat 

meningkat lebih baik. Maka dengan adanya masalah ini penulis tergugah 

untuk membantu dengan mengusulkan judul “Pengaruh Kualitas Produk 

Bulog Terhadap Volume Penjualan Beras”. 

 

C. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang terjadi di PERUM BULOG DIVRE 

YOGYAKARTA, antara lain : 

1. Bagaimana cara produksi di PERUM BULOG DIVRE YOGYAKARTA? 

2. Bagaimana kualitas produk yang terdapat di PERUM BULOG DIVRE 

YOGYAKARTA? 

 

D. Tujuan  

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yaitu : 
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1. Mengetahui cara pengolahan baik tidaknya hasil produksi terhadap 

penjualan beras di PERUM BULOG DIVRE YOGYAKARTA. 

2. Mengetahui tingkat kualiatas produk terhadap penjualan beras di PERUM 

BULOG DIVRE YOGYAKARTA. 

 

E. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh antara lain : 

1. Sebagai pertimbangan untuk PERUM BULOG DIVRE YOGYAKARTA 

dalam meningkatkan volume penjualan. 

2. Menambah referensi perpustakan dan dapt dibaca oleh adik-adik kelas 

yang membutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


