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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan konsumen merupakan suatu hal yang menarik untuk di teliti

perkembangannya.Kondisi perekonomian yang semakin membaik menyebabkan

konsumen semakin aktif dalam membeli produk yang menjadi kebutuhan mereka

terutama pada kebutuhan akan transportasi. Kebutuhan akan transportasi ini

semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi

masyarakat, hal ini menyebabkan kebutuhan akan kendaraan bermotor juga

meningkat. Permintaan masyarakat yang cukup tinggi akan sarana transportasi

menyebabkan banyak berdirinya perusahaan-perusahaan yang berlomba-lomba

memenuhi permintaan sarana transportasi, perusahaan harus memperhatikan sistem

pemasarannya sebagai ujung tombak di dalam berhubungan langsung dengan pasar.

Pasar memiliki trend yang berubah-ubah setiap saat, maka produsen atau

pihak perusahaan haruslah cepat tanggap akan keadaaan yang ada dengan

memperhatikan perkembangan yang dibutuhkan juga diinginkan oleh pasar itu

sendiri. Salah satunya jenis kendaraan bermotor yang sangat pesat

perkembangannya saat ini adalah sepeda motor merek honda. Meningkat kendaraan

saat ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, sehingga prospek

industri ini sangat menjanjikan sehingga mengakibatkan begitu pesatnya

perkembangan jenis kendaraan bermotor.
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Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, seringkali

perusahaan  dihadapkan  pada  berbagai  masalah,  seperti  kesulitan di  dalam

meningkatkan penjualan,  adanya  persaingan  yang  ketat  dari  perusahaan sejenis,

semakin  kompleksnya  perilaku  konsumen  terhadap  suatu  produk,  selera

konsumen  yang  selalu  berubah-ubah,  serta  kondisi  ekonomi  yang  kurang

menentu.

Menurut  konsep  pemasaran  berhasilnya  suatu  perusahaan  apabila

perusahaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik, hal

ini  menunjukkan  bahwa  perusahaan  tersebut  telah  memasuki  era  kompetisi.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan dalam memasarkan suatu

produk  yakni  dengan  melakukan  kegiatan  promosi  yang  meliputi, advertising,

sales  promotion, personal selling, public relation, direct marketing agar  calon

konsumen  lebih  mengenal,  memahami,  serta  simpati  terhadap  produk  yang

ditawarkan.  Promosi  dihadapkan  pada  berbagai  macam  kegiatan  yang  dapat

dilakukan  perusahaan  untuk  mengkomunikasikan  kelebihan-kelebihan  produk

yang  dimiliki  agar  dapat  membujuk  calon  pembeli.  Oleh  sebab  itu  manajer

pemasaran  harus  memilih  bentuk  promosi  yang  tepat  dan  terpadu  sehingga

dapat meningkatkan volume penjualan.

Untuk meningkatkan hasil penjualan ada beberapa bauran promosi yang

dilakukan perusahaan diantaranya yaitu periklanan, penjualan pribadi dan juga

promosi penjualan.
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Disisi lain dengan pemasaran yang baik perusahaan dihadapkan oleh

kenyataan untuk selalu melakukan kordinasi serta penerapan sistem yang baik pula

dibidang-bidang lainnya seperti bidang operasional, sumber daya manusia,

keuangan dan lain-lain. Dengan harapan agar terjalin koordinasi yang baik di tubuh

organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang

diinginkan juga dibutuhkan oleh pasar yang dituju dan bersaing untuk menjadi

salah satu perusahaan yang memiliki produk dengan kualitas serta penjualannya

yang baik, Dealer PT. Honda Indo Perkasa Bunga Raya yang merupakan salah satu

perusahaan yang bergerak dibidang penjualan cash dan kredit mendistribusikan

produk merek honda dan termasuk perusahan yang cukup sukses dalam pangsa

pasarnya dari tahun ketahun khususnya di Bunga raya tersebut. Di dealer ini

memasarkan kendaraan bermotor  merek honda yang  menyediakan berbagai

macam jenis honda diantaranya revo, vario, supra x, beat, mega pro, scoopy, cbr,

dan lain-lain.

Tabel  1.1
Data penjualan PT. Honda Indo Perkasa Bunga Raya

Tahun 2009-2013
No. Tahun Target/Unit Penjualan/Unit Persentase
1

2

3

4

5

2009

2010

2011

2012

2013

200

400

800

800

600

246

424

911

620

704

123 %

106 %

113 %

77 %

177 %

Jumlah 2800 2905 596 %

Sumber : PT. Honda Indo Perkasa Bunga Raya Di Siak Sri Indrapura
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Jika dilihat dari tabel penjualan PT.Honda Indo Perkasa Bunga Raya Siak Sri

Indrapura diatas menunjukan terjadinya peningkatan yang sangat tinggi pada tahun

2011 yaitu mencapai 911 Unit, dan mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu

620 unit sehingga terjadi secara faktual.

Tabel 1.2
Data jumlah Sales Promotion Dan Personal Selling PT. Honda Indo

Perkasa Bunga Raya Tahun 2009-2013

TAHUN
SALES PROMOTION

(Promosi Penjualan)
PERSONAL SELLING

(Penjualan Pribadi)

2009 15 5

2010 20 5

2011 25 8

2012 23 6

2013 21 7

Sumber : PT. Honda Indo Perkasa Bunga Raya Di Siak Sri Indrapura

Tabel 1.3
Data Pengunaan Alat Advertising oleh PT. Honda Indo Perkasa Bunga

Raya Tahun 2009-2013

No. ALAT ADVERTISING
TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 Brosur     

2 Poster    

3 Spanduk    

4 Radio 

5 Baliho     

6 Internet

7 Audio Visual 
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8 Surat Kabar    

9 Reklame Diluar Ruangan    

10 Mencetak Kalender   

11 Majalah

12 Pameran 

13 Telefon

Sumber : PT. Honda Indo Perkasa Bunga Raya Di Siak Sri Indrapura

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul:

“Pengaruh Aktivitas Advertising, Personal Selling, Dan Sales Promotion

Terhadap Peningkatan  Penjualan Sepeda Motor Merek Honda Pada Dealer

PT. Honda Indo Perkasa Bunga Raya Di Siak Sri Indrapura”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas Setiap perusahaan yang akan atau sedang

melakukan kegiatan usaha tidak luput  dari  bermacam-macam  masalah  yang

harus  dipecahkan  demi  kelancaran usahanya. maka Masalah pokok yang akan

dibahas pada Dealer PT.Honda Indo Perkasa Bunga Raya  adalah:

1. Apakah  Advertising memberi pengaruh terhadap peningkatan penjualan

Sepeda Motor Merek Honda pada Dealer PT.  Honda Indo Perkasa Bunga

Raya di Siak Sri Indrapura.
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2. Apakah  Personal Selling memberi pengaruh terhadap peningkatan penjualan

Sepeda Motor Merek Honda pada Dealer PT.  Honda Indo Perkasa Bunga

Raya di Siak Sri Indrapura.

3. Apakah  Sales Promotion  memberi pengaruh terhadap peningkatan

penjualan Sepeda Motor Merek Honda pada Dealer PT.  Honda Indo Perkasa

Bunga Raya di Siak Sri Indrapura.

4. Variabel manakah yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan

penjualan Sepeda Motor Merek Honda pada Dealer PT.  Honda Indo Perkasa

Bunga Raya di Siak Sri Indrapura.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, penelitian ini  mempunyai

tujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pengaruh advertising, personal selling, sales promotion,

terhadap peningkatan  penjualan Sepeda Motor Merek Honda pada Dealer

PT.  Honda Indo Perkasa Bunga Perkasa Bunga Raya di Siak Sri

Indrapura.

b. Untuk mengetahui pengaruh personal selling terhadap peningkatan

penjualan Sepeda Motor Merek Honda pada Dealer PT.  Honda Indo

Perkasa Bunga Perkasa Bunga Raya di Siak Sri Indrapura.

c. Untuk mengetahui pengaruh  sales promotion, terhadap peningkatan

penjualan Sepeda Motor Merek Honda pada Dealer PT.  Honda Indo

Perkasa Bunga Perkasa Bunga Raya di Siak Sri Indrapura.



7

d. Untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh kuat terhadap

peningkatan penjualan Sepeda Motor Merek Honda pada Dealer PT

Honda Indo Perkasa Bunga Raya di Siak Sri Indrapura.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Menambah wawasan penulis, bagaimana penerapan bauran promosi yang

efektif dan benar, guna meningkatkan penjualan pada perusahaan.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai Sebagai masukan bagi

perusahaan untuk dijadikan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan

yang menyangkut tentang bauran promosi.

3. Sebagai informasi tambahan bagi peneliti lain yang meneliti masalah

yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai bagian-bagian yang telah

dibahas dalam proposal ini, maka penulis membagi kedalam 6 bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang ada hubungannya

dengan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka berfikir, hipotesis

serta variabel penelitian.
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BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian,

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan

data serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur

organisasi perusahaan, pembagian tugas dan wewenang, serta

aktifitas perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan

pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis data

yang dilakukan dan saran bagi penelitian selanjutnya.


