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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kenaikan tingkat

ekonomi masyarakat memunculkan banyak industri-industri baru dalam dunia

usaha, salah satunya adalah industri kendaraan roda dua. Di Indonesia sendiri

industri kendaraan roda dua perkembangannya sangat pesat. Ini dikarenakan

wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga terdapat banyak jalur transportasi

yang menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lain yang membutuhkan

kendaraan sebagai sarana transportasi.

Dilain pihak perusahaan otomotif industri roda dua mencoba mencari

keuntungan semaksimal mungkin. Keberhasilan suatu perusahaan dalam hal ini

sangat dipengaruhi kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya.

Perusahaan yang dapat menjual produknya dengan harga yang menguntungkan

pada tingkat kualitas yang diharapkan, akan dapat mengatasi tantangan dari

para pesaing dalam bidang pemasaran. Oleh karena itu, untuk menarik

konsumen melakukan pembelian maka perusahaan harus bisa menerapkan

suatu strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan kondisi pasar yang dihadapi.

Keberhasilan strategi pemasaran dipengaruhi beberapa faktor salah satunya

adalah promosi.

Promosi merupakan salah satu cakupan bauran pemasaran yang penting

dalam memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan juga
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sebagai suatu cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang barang

dan jasa yang dihasilkan perusahaan.

Promosi merupakan sorotan komunikasi. Ketika perusahaan

mengembangkan produk baru, mengubah yang lama atau bahkan mencoba

meningkatkan penjualan atas barang dan jasa yang ada, perusahaan harus

menginformasikan pesan penjualannya kepada calon konsumen. Para pemasar

mengkomunikasikan informasi tentang perusahaan dan produk-produknya

melalui program promosinya.

PT. Capella Dinamik Nusantara di Bangkinang adalah dealer resmi

industri kendaraan roda dua Honda  yang merupakan salah satu perusahaan

yang menjadi agen utama penjualan sepeda motor Honda di Bangkinang.

Dalam memasarkan produknya perusahaan telah melakukan berbagai

kebijakan yang dipakai agar dapat merangsang konsumen membeli sehingga

volume penjualan dapat meningkat.

Dalam penelitian ini objek yang akan di teliti adalah PT. Capela

Dinamika Nusantara Bangkinang. Dalam melakukan bauran promosi,PT.

Capela Dinamika Nusantara Bangkinang mengunakan kegiatan komunikasi

berupa periklanan (advertising), penjualan perseorangan (personal selling),

promosi penjualan ( sales promotion). Berikut data penjualan sepeda motor

Honda pada tahun 2010 – 2014 :
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Tabel 1. Data Penjualan Sepeda Motor HondaTipe Vario Pada PT. Capella
Dinamik Nusantara Bangkinang Tahun 2010-2014

No Tahun Target Penjualan (unit) Persentase (%)

1 2010 175 173 98,8

2 2011 200 191 95,3

3 2012 225 221 97,7

4 2013 235 232 98,6

5 2014 260 256 98,3

Sumber : PT. Capella Dinamik Nusantara Bangkinang Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas setiap tahun target penjualan hampir tercapai

dengan baik. Sejalan dengan hal diatas keputusan konsumen dalam pembelian

sepeda motor Honda merk Vario dapat dipengaruhi oleh stimulasi atau

rangsangan pemasaran seperti bauran promosi.

Tabel 2. Data Tentang Penggunaan Bauran Promosi Dalam 1-5 Tahun
Terakhir Pada PT. Capella Dinamik Nusantara Bangkinang
Tahun 2010-2014

No Tahun

Penggunaan Bauran Promosi

Advertising Personal Selling Sales promotion

1 2010   
2 2011   
3 2012   
4 2013   
5 2014   

Sumber : PT. Capella Dinamik Nusantara Bangkinang Tahun 2014

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010-2014

ketiga bauran promosi (ADV, PS, SP) digunakan.

Bauran promosi banyak mempengaruhi perilaku konsumen dalam

mengambil keputusan untuk membeli suatu produk dalam pasar sasaran, tugas

bauran promosi dalam  pasar sasaran adalah memberikan rangsangan kepada

konsumen agar tetap tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan.

Rangsangan tersebut dapar berupa penjualan persorangan yang dilakukan
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karyawan melalui berbagai cara penyampaian produk, rangsangan melalui

media komunikasi baik media cetak ataupun elektronik guna yang

menyampaikan keunggulan produk yang dijual ataupun penyebaran ide,

barang, dan jasa secara non personal, promosi melalui intensif baik itu diskon,

kebebasan pemilihan warna ataupun berbagai bonus yang diberikan yang

dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau

meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan, dan upaya komunikasi

menyeluruh yang dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi presepsi , opini,

dan keyakinan terhadap perusahaan itu. Produk Sepeda Motor Honda dari PT.

Capella Dinamik Nusantara Bangkinang mengeluarkan beberapa varian

produk yang disesuaikan dengan harga, kelengkapan, dan aksesoris dari

produk tersebut, dengan memahami proses bauran promosi dalam rangsangan

produk terutama periklanan akan memberikan dampak terhadap penjualan

sepeda motor Honda.

PT. Capela Dinamika Nusantara Bangkinang mengunakan tiga

variabel dalam memasarkan produknya yaitu periklanan (advertising),

penjualan perseorangan (personal selling),  promosi penjualan ( sales

promotion).

Salah satu periklanan (advertising) yang dilakukan oleh PT. Capella

Dinamika Nusantara Bangkinang seperti memasang sepanduk-spanduk

diberbagai tempat yang sering di kunjungi oleh masyarakat. Iklan itu di buat

untuk meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap produk honda, terutama

type vario. Iklan ini di keluarkan oleh honda, kemudian di terapkan oleh PT.
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Capella Nusantara Bangkinang untuk menarik konsumen agar membeli

produk tersebut.

Bila kita tinjau lebih lanjut apakah peningkatan penjualan yang telah

dicapai oleh PT. Capella Dinamik Nusantara Bangkinang dikarenakan telah

menetapkan bauran promosi secara optimal.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul:“PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP

KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR HONDA MERK

VARIO PADA PT. CAPELLA DINAMIK NUSANTARA

BANGKINANG.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan

empat permasalahan yang akan dikaji dan dianalisa adalah sebagai berikut:

1. Apakah Iklan berpengaruh secara persial terhadap keputusan pembelian

sepeda motor Honda merk Vario pada PT. Capella Dinamik Nusantara

Bangkinang ?

2. Apakah Penjualan Perseorangan berpengaruh secara persial terhadap

keputusan pembelian sepeda motor Honda merk Vario pada PT. Capella

Dinamik Nusantara Bangkinang ?

3. Apakah Promosi Penjualan berpengaruh secara persial terhadap keputusan

pembelian sepeda motor Honda merk Vario pada PT. Capella Dinamik

Nusantara Bangkinang ?

4. Apakah Iklan, Penjualan Perseorangan, dan Promosi Penjualan

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian sepeda motor

Honda merk Vario pada PT. Capella Dinamik Nusantara Bangkinang ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan

dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Iklan terhadap keputusan pembelian sepeda

motor Honda merk Vario pada PT. Capella Dinamik Nusantara

Bangkinang.

2. Untuk mengetahui pengaruh Penjualan Perseorangan terhadap keputusan

pembelian sepeda motor Honda merk Vario pada PT. Capella Dinamik

Nusantara Bangkinang.

3. Untuk mengetahui pengaruh Promosi Penjualan terhadap keputusan

pembelian sepeda motor Honda merk Vario pada PT. Capella Dinamik

Nusantara Bangkinang.

4. Untuk mengetahui pengaruh Iklan, Penjualan Perseorangan dan Promosi

Penjualan  terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda merk Vario

pada PT. Capella Dinamik Nusantara Bangkinang.

1.4Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah

diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bagi perusahaan

Sebagai bahan masukan yang objektif untuk perusahaan dalam

pertimbangan keputusan dimasa yang akan datang.
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3. Bagi pihak lain

Sebagai refrensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, untuk

meneliti masalah yang berkaitan dengan hasil skripsi ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pengertian dan pemahaman penulisan ini, maka

penulis menyusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, perumusan

masalah,  tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika

penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang memaparkan teori-

teori, kerangka pemikiran yang berhubungan dengan judul

diatas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini  dijelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan

sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab mengemukakan secara singkat tentang sejarah perusahaan,

aktivitas dan struktur organisasi perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini digambarkan tentang hasil penelitian tentang

pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian sepeda
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motor Honda matic vario pada PT. Capella Dinamik Nusantara

Bangkinang.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini

yang berisi kesimpulan dan saran.


