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ANALISIS  KEBUTUHAN  PASAR
DAN PREDIKSI PENJUALAN

Oleh: Muis Fauzi Rambe*1 )

Abstrak: Menganalisis kebutuhan pasar merupakan salah satu aktivitas penting bagi
perusahaan terutama untuk Bagian Pemasaran. Informasi yang datang dari pasar
dijadikan landasan untuk melakukan produksi, berapa produk yang harus disediakan
untuk pasar. Dengan melakukan prediksi dari informasi hasil analisis kebutuhan
pasar, maka dapat pula diperkirakan tingkat penjualan karet pada masa mendatang,
sehingga perusahaan mampu mempersiapkan untuk penjualan yang diramalkan
tersebut.

Kata Kunci:Analisis Kebutuhan Pasar, Prediksi Penjualan.

Pendahuluan 
Suatu perencanaan yang matang sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan

guna dijadikan sebagai acuan bagi derap langkah aktivitas perusahaan. Dengan
perencanaan yang matang maka upaya yang dilaksanakan sesudah melalui
perhitungan yang cermat mampu mengatasi berbagai kendala yang telah
diperhitungkan sebelumnya dengan tindakan-tindakan antisipasi.

Perencanaan yang matang didasarkan kepada data dan prediksi yang
diperkiriakan cukup tepat. Oleh karena itu prediksi suatu keadaan yang akan dating
sangat perlu dilakukan sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang pasar yang
ada dan yang akan muncul pada masa mendatang. Disinilah salah satu peran penting
analisis pasar baik untuk masa lalu, masa kini maupun masa mendatang yang
didasarkan kepada data yang ada dan prediksi waktu yang akan dating sebagaimana
trend yang berkembang di masyrakat/pasar.

Produksi yang akan direalisasikan oleh suatu perushaan tidak terlepas dari
berbagai perhitungan dan perincian rencan kerja serta dana-dana yang dibutuhkan
untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Dalam hal ini tujuan dari perencanaan
produksi dan pengendaliannya adalah mengusahakan agar terdapat keseimbangan,
keselarasan, serta keserasian, antara faktor-faktor produksi yang ada dengan peluang-
peluang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga menimbulkan adanya perkembangan-
perkembangan yang menguntungkan bagi perusahaan yang akhirnya akan
meningkatkan laba perusahaan.

1. *) H. Muis Fauzi Rambe, SE, MM, adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara. 
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Prediksi penjualan adalah salah satu bahan informasi yang penting dan
mempunyai hubungan yang erat dengan perencanaan produksi. Karena penjualan
merupakan titik permulaan yang berguna untuk perencanaaan suatu produksi.

Di tengah arus globalisasi perasingan dalam pasar semaikin ketat, perusahaan
banyak mengalami kesulitan dalam mencpaia tujuan-tujuannya. Perolehan laba
sebagai tujuan pokok digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan.
Kelangsungan hidup tersebut dapat ditentukan oleh kemampuan perusahaan di dalam
menjalankan suatu kebijaksanaan dan strategi yang sesuai dengan situasi dan kondisi
perusahaan. Salah satunya adalah kebijaksanaan dalam menentukan jumlah produk
yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Prediksi dalam Manajemen Pemasaran
Pemasaran adalah salah satu ilmu yang membicarakan tentang bagaimana

suatu produk dapat dipasarkan atau dijual. Untuk meningkatkan efektivitas pemasaran
maka diperlukan berbagai upaya terkait, salah satunya adalah penjualan seperti
diketahui merupakan salah satu bahan informasi terpenting dalam penyusunan
produksi. Untuk itu sebelum perusahaan itu menentukan terlebih dahulu berapa
jumlah produksi yang tepat dalam arti tidak mengalami kelebihan ataupun
kekurangan, yang didasarkan atas kemampuan penjualan produk oleh perusahaan
pada masa yang akan datang perusahaan harus mengadakan sesuatu penjualan yang
baik. Tanpa penjualan, perencanaan produksi yang dibuat bisa tidak menguntungkan
perusahaan.

Prediksi adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa mendatang
melalui pengujian keadaan di masa lalu (Handoko, 1993) dengan demikian dapat
dikatakan bahwa yang dimaksud dengan prediksi adalah suatu usaha yang diharapkan
terjadi pada masa yang akan datang. 

Berkenaan dengan itu maka yang dimaksud dengan penjualan ialah suatu
perkiraan atas ciri-ciri kuantitatif dan kualitatif termasuk harga, dari perkembangan
pasaran dari suatu produk yang produksi oleh suatu perusahaan, pada suatu jangka
waktu tertentu di masa yang akan datang (Assauri, 1993). Beberapa pengertian yang
diungkapkan oleh Adisaputro dan Asri (1990) tentang penjualan adalah suatu proyeksi
teknis dari pada permintaan langsung potensial untuk waktu terentu dengan berbagai
asumsi. Jadi penjualan adalah suatu usaha untuk mengetahui dengan jelas dan tepat
mengenai jumlah produk yang akan dijual pada masa yang akan datang berdasarkan
pengalaman pada masa yang lalu. Selain itu penjualan merupakan alat bagi
menajemen yang dipakai sebagai dasar pengawasan terhadap kegiatan perusahaan
secara menyeluruh.
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Jenis dan Kegunaan Prediksi Penjualan
Sesuai dengan yang dikemukakan oleh penulis bahwa penjualan mempunyai

manfaat atau kegunaan yang besar sekali bagi perusahaan. Dengan adanya penjualan
yang sudah ditetapkan, maka produksi dapat dilakukan dengan sebaiknya dalam arti
efektif dan efisien.

Adapun kegunaan dari penjualan itu menurut pendapat Assauri adalah sebagai
berikut :
1. Untuk menentukan kebijaksanaan dalam persoalan penyusunan anggaran

(budgeting) yang meliputi anggaran penjulan, anggaran pembelian, anggaran
pengerjaan (manufacturing budget) dan lain sebagainya.

2. Untuk pengawasan dalam persediaan (inventory control). Hal ini karena jika
persediaan yang ada terlalu kecil, maka akan mempengaruhi kelancaran dari pada
kegiatan produksi. Oleh karena itu, agar supaya persediaan jangan terlalu besar
atau kekurangan, maka penjualan dapat dipergunakan sebagai pedoman, terutama
dalam melayani bagian produksi. Dalam hal ini hendaknya perlu diusahakan
penyeimbangan dengan mengadakan pencicilan dengan (atau dapat
mempengaruhi tingkat) persediaan.

3. Untuk membentuk kegiatan perencanaan dan pengawasan produksi. Dengan
adanya penjualan maka perusahaan dapat mengetahui kemungknan kegiatannya di
kemudian hari, sehingga manajer dapat mengusahakan perbaikan dalam
penggunaan peralatan produksinya agar efisien. Disamping itu, dapat pula
dihindari penggunaan kerja lembur (overtime) yang lebih besar, yang biasanya
memakan biaya yang lebih mahal serta kualitas yang diperoleh tidak sebaik bila
dikerjakan dalam jam kerja biasa (reguler time).

4. Untuk memperbaiki semangat kerja para pekerja, karena adanya perencanaan
perluasan (ekspansi) perusahaan.

5. Dapat mengurangi banykanya ongkos mulai (start) dan berhenti (stop) karena
telah diketahui aktivitas yang akan dijalankan.

6. Merupakan ukuran yang baik untuk mengevaluasi kegiatan salesman dalam
melayani penjualan.

7. Berguna untuk mengadakan perencanaan perluasaan perusahaan.
8. Untuk mengurangi atau pengganti produk yang tidak memberikan keuntungan.
9. Untuk pengawasan perbelanjaan (financial control)
10.Untuk penyusunan kebijaksanaan kepegawaian (personal policies) yang lebih

efektif dan efisien.
Dari uraian diatas yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa

prediksi atau peramalan penjualan memberikan manfaat yang besar pada semua unit
bidang perusahaan, terutama bagi :
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1. Bidang penjualan, suatu hasil prediksi penjualan yang dilakukan secara terinci
akan dapat menampilkan kemampuan perusahaan pada masa yang akan datang
dalam menerobos pasar.

2. Bidang produksi, merupakan alat untuk menstabilkan pembagian kerja dan
patokan untuk mencapai hasil dengan efisien.

3. Bidang personalia, berguna untuk mencapai penggunaan tenanga kerja yang lebih
efektif.

Penyusunan penjualan bagi suatu perusahaan, tidak akan terlepas kaitannya
dengan jangka waktu. Dengan kata lain, penjualan hanya berlaku dalam jangka waktu
tertentu saja, sehingga dengan demikian perusahaan akan selalu menyusun penjualan
secara berkala. Pembagian penjualan menurut jangka waktu ada dua jenis yaitu:
1. Prediksi penjualan jangka panjang

Penjulan jangka panjang ini akan merupakan prediksi dalam garis besar yang
tidak terperinci. Prediksi ini disusun untuk melihat bagaimana gambaran penjualan
perusahaan dalam jangka panjang. Strategi perusahaan pada umumnya akan disusun
berdasarkan tersebut. Dengan demikian maka manajemen perusahaan akan dapat
menentukan langkah kebijaksanaan jangka panjang yang akan diambil guna
perkembangan perusahaan. Peramalan ini tidak akan dijadikan pedoman operasi
secara langsung melainkan dipergunakan untuk pedoman jangka panjang saja.
2. Penjualan jangka pendek.

Untuk pedoman operasi perusahaan, maka manajemen perusahaan akan
mengadakan penyusunan predikat jangka pendek dimana prediksi ini akan disusun
secara terperinci sehingga benar-benar akan dapat dijadikan pedoman bagi
pelaksanaan operasi perusahaan. Prediksi ini memberikan dasar pada :
− Penyusunan anbggaran penerimaan dan belanja perusahaan.
− Suatu pedoman bagi perencaaan produksi
− Pengawasan terhadap persediaan (stock) barang yang selesai.
− Penentuan kebutuhan di masa yang akan datang terhadap tenaga kerja dan bahan.
− Patokan terhadap masa prestasi akan dinilai.

Prediksi penjualan jangka pendek ini biasa dinyatakan dalam nilai dan satuan
fisik yang dibagi menurut jenis hasil produksi, model-model hasil produksi serta para
pemakainya.

Teknik Penyusunan Prediksi Penjualan
Sebelum menyusun suatu penjulan, kita harus memperhatikan cara-cara atau

teknik penyusunannya. Ada beberapa teknik di dalam menyusun penjualan yakni :
1. Cara kualitatif.

Dalam prediksi secara kualitatif tidak dipergunakan suatu perhitungan dengan
rumusan yang pasti, tapi digunakan pendapat-pendapat pribadi dari berbagai pihak,
Jurnal Ilmiah “Manajemen & Bisnis”
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



baik itu yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Pihak yang dapat diminta
pendapat adalah pihak eksekutif perusahaan.

Pendapat para eksekutif disini merupakan pendapat pribadi semata yang
nantinya sebagai bahan pertimbangan bagi pucuk pimpinan dalam menentukan nilai
untuk keseluruhan perusahaan. Cara ini lebih mudah karena tanpa mempergunakan
perhitungan yang pasti tapi sifatnya tidak objektif.
- Tenaga penjualan

Bersumber dari tenaga penjualan ini nantinya dapat diperoleh gambaran
tentang besarnya permintaan terhadap produk perusahaan serta rencana tindakan apa
yang akan diambil di setiap daerah penjualan.
- Manajer penjualan

Perkiraan dan estimasi yang diberikan oleh para tenaga penjualan perlu
dibandingkan dengan dibuat oleh manajer penjualan. Umumnya estimasi yang dibuat
manajer penjualan dapat lebih objektif karena sudah mempertimbangkan banyak
faktor.
- Para ahli

Yang dimaksud dengan para ahli disini adalah para konsultan perusahaan yang
berasal dari luar perusahaan yang akan memberikan berbagai peritmbangan bagi para
pimpinan guna dijadikan sebagai bahan  untuk pengambilan suatu keputusan.
- Konsumen 

Dari konsumen berupa pendapat-pendapat yang diberikannya dapat dilakukan
dengan penelitian pasar, yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Dari hasil
penelitian tersebut dapat diketahui reaksi konsumen terhadap kualtias, harga, kemasan
serta pelayanan penjualan produk perusahaan.

2. Cara kuantitatif
Dalam pendekatan kuantitatif dipergunakan bebarapa metode yang

berhubungan dengan ilmu statistik dan matematik. Adapun metode yang
dipergunakan sebagai berikut :
a. Metode time series

Untuk penggunaan metode ini perusahaan menggambarkan pola
perkembangan penjualan dari catatan penjualan pada runtun waktu yang telah lewat
untuk dapat memperoleh besar kecilnya tingkat penjualan tahunan. Dalam
perhitungannya, metode ini memakai persamaan fungsi linier atau non linier
Trend Linier
Persamaaan yang digunakan adalah Y = a + bX
Dimana : Y = variable yang diramalkan

a = konstanta
b = besarnya perubahan y untuk satu perubahan x
X = unit 
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Tend non Linier
Persamaaan yang digunakan adalah 
Y’= a + bx + cx 2

XY = bx2

X2Y = ax2 + cx4

b. Simple average (rata-rata sederhana)
Metode ini pada dasarnya ingin memperoleh hasil yang lebih mendalam yaitu

misalnya dalam bulanan, triwulan, dan kuartal. Adapun langkah-langkah yang diambil
dalam melakukan perhitungannya adalah sebagai berikut :
1. Menghitung rata-rata triwulan atau kuartal untuk seluruh tahun.
2. Menghitung besarnya indeks minimum (im) untuk setiap triwulan atau kuartal

yang bersangkutan dengan rata-rata seluruh triwulan atau kuartal dengan cara hasil
prediksi tahunan dibagi tiga (kuartal) atau empat (triwulan) kemudian dikalikan
dengan index maksimum masing-masing.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap perusahaan harus
melakukan kedua jensi enjualan tadi, dimana penyusunan penjualan jangka pendek ini
tentunya tidak boleh bertentangan dengan penjulalan jangka panjang yang telah
disusun. Dengan kedua jenis kegiatan penjualan tersebut nantinya dapat digunakan
oleh perusahaan untuk memperkirakan posisi umum perusahaan untuk beberapa tahun
mendatang di dalam dunia bisnis.

Pengertian Perencanaan Produksi
Suatu perencanan merupakan langkah awal bagi suatu perusahaan agar dapat

melaksanakan aktivitas produksinya, karena perencanaan ini merupakan dasar
penentuan bagi manajer dalam rangka usahanya mencapai tujuan perusahaan. Dengan
adanya perencanaan produksi yang baik diharapkan nantinya aktivitas produksi dapat
berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Assauri, perencanaan produksi (production planning) adalah
perencanaan dan pengorganisasian sebelumnya mengenai orang-orang, bahan-bahan,
mesin-mesin, dan peralatan lain serta modal yang diperlukan untuk mempodusir
barang pada suatu periode tertentu di masa depan sesuai dengan yang diperkirakan
atau diramalkan .

Menurut Reksohadiprodjo dan Sumarno (1993) perencanaan produksi adalah
masalah mengenai apa dan berapa yang harus diproduksi serta menentukan bagaimana
dan kapan produksi harus dilaksanakan. Kedua pertanyaan itulah yang harus dijawab
oleh penata laksanaan produksi di dalam berbagai aspek pelaksanaan.  Pengertian lain
dari perencaan juga diberikan  oleh Sastradipoera bahwa perencanaan produksi adalah
penentuan,dan persiapan segenap fasilitas yang diperlukan untuk produksi di
kemudian hari.
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Berdasarkan definisi tersebut maka diketahui bahwa pada prinsipnya
perencanaan produksi adalah merupakan persiapan secara sistematis dari segala
aktivitas produksi secara sistematis dari segala aktivitas produksi yang akan
dijalankan pada suatu periode tertentu di masa mendatang dimana tiap-tiap bagian
dikoordinir satu sama lain untuk mencapai tujuan dari perusahaan.

Secara  prinsipil perencanaan produksi merupakan suatu rencana tentang
bagaimana dan berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan. Oleh karena itu,
diperlukan pertimbangan dan ketelilitian yang terperinci dengan memperhatikan
faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor-faktor yang datang dari dalam
perusahaan seperti mesin, tenaga keja, serta bahan yang dipergunakan, sedangkan
faktor ekstern adalah  berbagai faktor-faktor yang datang dari luar perusahaan seperti
inflasi, kebijakan  dari pemerintah, keadaan politik, sosial, ekonomi, dan kondisi
lainnya.

Maksud dan Tujuan Perencanaan  Produksi
Suatu perencaan  produksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam

perusahaan, baik bagi perusahaan yang besar maupun yang kecil. Karena perencanaan
ini merupakan dasar dalam pencapaian tujuan perusahaan. Tanpa adanya perencanaan
produksi yang baik, pelaksanaan kegiatan produksi tidak dapat berjalan dengan lancar.
Uraian tentang tujuan dari perencaan produksi adalah sebagai berikut : 

1. Membuat perencanaan  dan menyiapkan bahan dasar, bahan penolong, suku
cadang dan komponen produk yang diperlukan sehingga segala barang
tersebut tersedia pada waktu dan tempat yang tepat.

2. Memakai fasilitas pabrik, instalasi, perlengkapan dan alat-alat yang ada
dengan seefisien dan seefektif mugkin sehingga tidak ada kapasitas berlebih
yang akan digunakan.

3. Mengatur dan mengarahkan personalia sehingga mereka mau melakukan
tugasnya sesuai dengan tujuan produksi baik jumlah dan mutu maupun waktu
penyerahannya.

4. Melakukan kerja sama dengan fungsi pemasaran dan logistik untuk
merencanakan jumlah persediaan barang jadi yang cukup dengan
mempertimbangkan kebutuhan pasar dan kemampuan produksi.

5. Menyediakan atau menyiapkan laporan dan informasi mutakhir tentang
pesanan-pesanan yang harus dilayani pabrik.

6. Menggunakan sistem informasi sehingga dapat menyediakan informasi
mengenai perintah, prosedur dan rute produksi untuk manajemen produksi.

7. Melakukan kerja sama dengan staf pemasaran agar dapat memenuhi
marketing, maka perencanaaan produksi perlu meneliti kelemahan-kelemahan,
ketidakseimbangan dan kendala-kendala lain sehingga informasi mengenai
hal-hal tersebut  berguna untuk kebijaksanaan distribusi produksi pasar.
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8. Mempersiapkan informasi yang akan dipergunakan oleh fungsi pengawasan
produksi,
Apabila ditinjau dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa tujuan

perencanaan produksi adalah untuk dapat memprodusir barang dalam jangka waktu
tetentu di masa mendatang dengan  kuantitas dan kualitas yang dikehendaki oleh
perusahaan, sehingga dapat dicapai keuntungan yang maksimum, dengan
memperhatikan golongan besar  yang ada dalam masyarakat, yaitu konsumen, pekerja,
dan pengusaha.

Proses Perencanaan Produksi
Sebagai  upaya untuk memperjelas, maka sebelum memasuki dan membahas

mengenai perencanaan produksi secara lebih lanjut, sebaiknya perlu kiranya diuraikan
terlebih dahulu apa arti dari pada proses itu. Proses adalah merupakan cara, metode,
dan teknik tentang bagaimana sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, mesin,
bahan, dan dana) yang ada di rubah untuk memperoleh suatu hasil (Assauri, 1993).

Perencanaan produksi adalah serangkaian aktivitas yang saling berhubungan
dan dikoordinir, yang dilaksanakan oleh setiap departemen, dimana tiap-tiap aktivitas
direncanakan untuk menyusun dan mengatur usaha manufacturing dalam bidangnya
masing-masing.

Suatu proses perencanaan produksi merupakan perwujudan perencanaan
produksi. Harding dalam bukunya mengemukakan bahwa urutan kegiatan yang
terlibat dalam perencanaan produksi terus sampai distribusinya dapat dibagi-bagi ke
dalam lima bidang utama : 
1. Perencanaan operasi atau pengadaan
2. Pengumpulan informasi
3. Perencanaan, penjadwalan, dan pembebanan
4. Melaksanakan rencana 
5. Memonitor kemajuan dan pengendalian.

Berdasarkan urutan-urutan kegiatan perencanaan produksi di atas dapatlah
penulis jelaskan dengan urutan sebagai berikut :
1. Perencanaan operasi atau pengadaan

Perencanaan operasi adalah tahap pendahuluan di dalam perencanaan
produksi, yang mempunyai fungsi untuk :

- Menetapkan metode produksi yang digunakan
- Menetapkan rute pekerjaan
- Menyediakan sistem untuk mengendalikan dan mengatur persediaan 
- Menetapkan prosedur permohonan bahan
- Menghitung kapasitas mesin dan departemen

2. Pengumpulan informasi
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Pada tahap ini merupakan tahap pengumpulan yang harus hati-hati dan teliti.
Untuk merumuskan suatu rencana produksi, informasi yang digunakan harus benar-
benar lengkap dan terjamin kualitasnya. Adapun informasi yang penting dan sangat
dibutuhkan itu antara lain :

- Kapasitas mengenai mesin yang dipergunakan
- Metode untuk  desain mesin dan peralatannya.
- Penetapan untuk waktu mesin, tenaga kerja, rencana intensive, dan

pembayarannya.
- Pengendalian persediaan, angka-angka yang sebenarnya mengenai persediaan

barang yang ada
- Posisi pesanan atau permintaan yang ada sekarang terhadap produk yang

dihasilkan
3. Perencanaan, penjadwalan, dan pembebanan

Dengan melakukan berbagai upaya setelah mengumpulkan semua informasi
yang diperlukan, yang merupakan dasar untuk menyusun rencana produksi, kemudian
di lanjutkan untuk membuat rencana yang sebenarnya, yang meliputi: 

- Jadwal pekerjaan, yang menunjukkan urutan pelaksanaan pekerjaan
- Beban pekerjaan yang lebih terperinci untuk setiap mesin utama yang

menunjukkan urutan  operasi yang terlibat dalam setiap pekerjaan.
- Rencana tersebut di tetapkan untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu

minggu, satu bulan, tiga bulan dan seterusnya.
- Pembebanan terhadap berbagai mesin di analisa supaya merata antar mesin

yang satu dengan  mesin yang lain.
4. Melaksanakan program

Dengan selesai dirumuskannya rencana produksi, maka tahap selanjutnya
adalah melaksanakan rencana dengan cara mengeluarkan surat instruksi atau perintah
kerja, yang mempunyai sifat sebagai berikut :

- Perintah kerja yang harus memiliki karateristik singkat dan jelas
- Tepat dan memiliki suatu konsistensi yang baik dari satu tahap/waktu ke

tahap/waktu berikutnya
- Perintah kerja harus lengkap
- Mudah dimengerti dan dipahami oleh orang banyak khususnya oleh

karyawan.
5. Memonitor kemajuan dan pengendalian

Melakukan monitoring tentang kemajuan dan pengendalian merupakan
laporan yang hasilnya berupa evaluasi pelaksanaan pekerjaan. Laporan ini
dimaksudkan untuk melihat perkembangan yang ada. Dengan laporan ini akan dapat
diketahui setiap masalah yang timbul serta bagaimana menentukan alternatif
pencegahannya agar tidak menghambat kontinuitas produksi. Memonitori
pelaksanaan pekerjaan dilakukan sejak persediaan hingga produk jadi, sebab apabila
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masalah yang timbul lebih awal diketahui, maka langkah pemecahannya tidak sulit
apabila produksi sudah atau sedang berjalan.
Hubungan Prediksi Penjualan Dengan Perencanaan Suatu Produksi

Suatu prediksi penjualan produk yang diproduksi oleh perusahaan mempunyai
hubungan yang erat dengan perencanaan produksi yang dilakukan oleh perusahaan
yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui, perencanaan produksi (terutama
penentuan jumlah yang akan diproduksi) akan mempunyai hubungan secara langsung
dengan perencanaan penjualan produk pemasaran, dimana diketahui bahwa
perencanaan penjualan ini berhubungan erat dengan penjualan. Dengan demikian
dalam penyusunan perencanaan produksi untuk suatu perusahaan, penjualan dari
perusahaan tidak ditinggalkan pula. Bahkan data dari prediksi penjualan yang telah
disusun nantinya akan dipergunakan sebagai dasar untuk mengadakan penyusunan
rencana produksi dari perusahaan yang bersangkutan..

Suatu perencanaan produksi membutuhkan pertimbangan  dan ketelitian yang
terperinci, karena perencanaan tersebut merupakan dasar penentuan bagi pimpinan
perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Agar dapat memproduksi
sesuai dengan permintaan pasar dalam arti tidak terlalau besar dan tidak juga
mengalami kekurangan, maka perlu adanya suatu rencana produksi. Agar rencana
produksi yang dibuat nantinya dapat seimbang dengan penjualan yang dilakukan,
maka hendaknya di dalam menentukan rencana produksi didasarkan pada data-data
penjualan pada tahun yang lalu. Dengan mengadakan suatu penjualan terlebih dahulu
diharapkan akan dapat diketahui berapa rencana produksi yang akan ditetapkan.

Berdasarkan hal diatas jelaslah bahwa tujuan dari perencanaan produksi adalah
untuk memproduksi barang-barang dalam waktu tertentu di masa yang akan datang.
Sedangkan penjualan itu sendiri merupakan salah satu bahan informasi terpenting
dalam penyusunan rencana produksi. Konsekuensinya, apabila penjualan tidak
diterapkan dengan sebaik-baiknya, maka rencana produksi yang dibuat tidak akan
sesuai dengan yang diharapkan dan dapat pula menyebabkan timbulnya kerugian
terhadap pihak perusahaan.

Atas dasar itu, peranan penjualan dalam suatu perusahaan merupakan suatu hal
yang sangat penting yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan rencana
produksi. Dimana semua itu untuk menghindari adanya kelebihan produk yang dapat
mengakibatkan banyaknya produk yang menumpuk di gudang, yang akhirnya dapat
mengakibatkan pemborosan atau kerugian bagi perusahaan.

Penutup 
Kebutuhan pasar selalu tidak konstan dan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Tanpa melakukan perencanaan produksi secara tepat, tidak mustahil perusahaan akan
mengalami kerugian sebab jika volume produksi jauh lebih besar melampaui
permintaan maka akan menumpuk barang di gudang. 
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Perusahaan harus dapat memanfaatkan informasi pasar untuk mengetahui
tanggapan konsumen terhadap produk perusahaan, sehingga dapat dijadikan
pertimbangan dalam menetapkan besarnya jumlah produk yang akan dihasilkan.
Dengan perhitungan yang matang maka semua komponen yang terkait dalam proses
produksi dapat dikendalikan, seperti jumlah barang yang akan diproduksi, jumlah
tenaga kerja yang dibutuhkan, bahan serta peralatan yang dibutuhkan dalam proses
produksi yang akan dijalankan, jumlah dana atau modal yang diperlukan untuk proses
produksi dan persediaan produk yang diperlukan.
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