
B A B I 

P E N D A tJ U L U A N 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Pada waktu sekarang ini didalam dunia bisnis terj adi 

saingan - saingan yang sangat me-nonj ol, setiap perusahaan 

berusaha mengembangkan usahanya dipasaran, untuk mencapai 

tujuan dari perusahaan ini maka selalu membuka j aringan -

jaringannya dikota kota yang dianggap oleh perusahaan 

tersebut sangat potensial dari penjualan dari barang yang 

akan dipasarkan. 

Oleh karena itu setiap perusahaan pada masa sekarang ini 

selalu membuka cabang dikota besar, hal ini demi kelancaran 

penjualan barang yang dijual kepada para konsumen. 

PT. Pertani (Persero) Wilayah Pemasaran Deli Serdang 

Medan, di dalam meningkatkan volume penjualan pupuk dan 

pestisida mempunyai suatu kebijaksanaan yang berbeda 

dibandingkan dengan perusahaan lainnya. dikarenakan 

perusahaan ini langsung dapat bekerja sama dengan para 

konsumen yang paling terakhir mempergunakan produk barang 

yang dij ual oleh PT. Pertani ( Persero) tersebut, sudah 

barang tern tu hal ini menj adi suatu ciri khas dari PT. 

Pertani. 
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Ciri khas inilah yang merupakan strategi dari PT. 

Pertani yang meningkatkan volume penjualan produknya kepada 

konsumen, sehingga menarik minat para konsumen dan mereka 

merasa akrab dikarenakan dapat berkonsultasi cara pemakaian 

pupuk dan pestisida yang mereka butuhkan. Hal ini sangat 

penting, bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan 

kegiatan, sehingga akan memiliki landasan yang kuat untuk 

menggariskan kebij aksanaan yang . d.i tempuh dari tindakan 

pelaksanaan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

PT. Pertani (Persero), sebagai distribusi pupuk dan 

pestisida didaerah wilayah Deli Serdang, dalam memenuhi 

kebutuhan para konsumen, PT. Pertani (Persero) harus dapat 

meningkatkan penyediaan barang atas permintaan para pedagang 

atau konsumen, yang mana barang tersebut didatangkan dari 

Jakarta, karena pupuk dan pestisida sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan hasil pertanian dan turut menunjang kesuksesan 

Program Pembangunan Jangka Panjang Tahap ke- II. Dimana para 

petani sangat membutuhkan barang tersebut demi memperbaiki 

hasil panen. Jika hasil panen meningkat maka pendapatan 

penghasilan secara otomatis meningkat pula dan dapat 

memperbaiki perekonomian keluarga petani khususnya. 

Berdasarkan uraian uraian diatas, penulis memilih 

judul skripsi sebagai berikut : 
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