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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan adanya perkembangan perekonomian yang semakin bertambah

menyebabkan kebutuhan akan sarana transportasi semakin meningkat. Dengan

meningkatnya kebutuhan sarana transportasi menyebabkan kebutuhan akan sepeda

motor atau kendaraan juga semangkin meningkat.

Hal ini menyebabkan banyak berdirinya perusahaan-perusahaan yang bergerak

pada bidang transportasi tersebut. Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan itu

menyebabkan terjadinya persaingan untuk merebut pasaran dan menyebabkan

kesulitan untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan

oleh masing-masing perusahaan.

Sebuah perusahaan didirikan jelas mempunyai tujuan. Tujuan tersebut adalah

untuk dapat tetap hidup dan berkembang. Tujuan ini hanya dapat dicapai melalui

usaha mencari keuntungan atau laba perusahaan yang semaksimal mungkin dengan

pengorbanan tertentu. Sedangkan usaha mencari keuntungan ini hanya dapat dicapai

melalui usaha mempertahankan dan meningkatkan kemampuan perusahaan, baik

dalam bidang menghadapi persaingan maupun dalam usaha mengefisiensikan usaha.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan

meningkatkan volume penjualan, melalui usaha mencari dan membina serta usaha

untuk menguasai pasar. Seperti diketahui, perkembangan dunia usaha bersifat

dinamis yang penuh diwarnai dengan adanya perubahan dari waktu ke waktu dan

adanya keterkaitan antara satu dengan yang lain. Dengan adanya perubahan tersebut,
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setiap perusahaan yang beroperasi di zaman sekarang dihadapkan pada tingkat

persaingan yang semangkin tajam, dimana pasar yang dimasuki umumnya adalah

pasar yang tidak sempurna dengan diferensiasi produk yang luas, tingkah laku

perusahaan yang tidak rasional dan kurangnya informasi pasar.

Berhasilnya perusahaan dalam memasarkan suatu produk sangat ditentukan

oleh tepat tidaknya dalam menentukan kebijaksanaan pemasaran. Di lain pihak

perusahaan akan mengalami berbagai tantangan terutama dalam menghadapi

ancaman dari perusahaan lain yang cendrung menimbulkan praktek-praktek

pemasaran yang tidak sehat, maka hal tersebut sangatlah penting untuk diperhatikan.

Mengingat banyaknya perusahaan yang bergerak dalam penjualan sepeda

motor tersebut, maka sudah tentu perusahaan ini mengalami kesulitan dalam

memasarkan produknya untuk merebut pangsa pasar yang sebanyak-banyaknya

karena persaingan sangatlah banyak. Untuk melihat sejauh mana kemampuan

perusahaan dalam memasarkan dapat dilihat perkembangan penjualan dan target

penjualan motor selama lima tahun terakhir, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

table berikut :

TABEL I.1 : Target dan Realisasi penjualan Motor Merek Honda pada PT.
Hamparan Orion Hasil Optimal di Kecamatan Ukui Kabupaten
Pelalawan 2009-2012

No Tahun Target Penjualan
Realisasi Penjualan

Persentase (%)
Honda

1 2009 1.780 1.689 94,89%
2 2010 1.645 1.551 94,29%
3 2011 1.260 1.575 125%
4 2012 2.105 2.099 99,71%
5 2013 2.223 1.956 87,99%

Sumber: PT. Hampiran Orion Hasil Optimal ( PT. HOHO )
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Berdasarkan Tabel I.1 diatas dapat dilihat jumlah sepeda motor yang terjual

dari tahun ketahunnya yaitu jumlah sepeda motor yang terjual dari tahun 2009

sebanyak 1.689 sepeda unit motor dengan persentase sebesar 94,89% hingga tahun

2010. Pada tahun 2010 pihak perusahaan mencoba menurunkan target penjualan

yaitu sebanyak 1.645 unit sepeda motor namun target tidak tercapai dan penjualan

pun mengalami penurunan karena diakibatkan waktu menurunya tingkat ekonomi

masyarakat penjualan hanya sebanyak 1.551 dengan persentase sebesar 94,29%

hingga tahun 2011. Pada tahun 2011 perusahaan mencoba lagi menurunkan target

penjualan sebanyak 1.260 unit sepada motor dan penjualan mengalami kenaikan

sebanyak 1.575 unit dengan persentase sebesar 125% hingga tahun 2012. Pada tahun

2012 perusahaan mencoba menaikkan target penjualan sebanyak 2.105 unit sepeda

motor dengan penjualan sebanyak 2.099 unit dengan persentase sebesar 99,71%

hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 perusahaan mencoba lagi untuk menaikkan

target penjualan sebanyak 2.223 unit sepeda motor namun target tidak tercapai dan

penjualan pun mengalami penurunan dikarenakan adanya faktor persaingan yang

kuat dari perusahaan lainnya yang di sebabkan oleh minat pembeli yang kurang

tertarik untuk membeli produk honda, sedangkan pada waktu itu minat pembeli lebih

tertarik pada produk lain. Contohnya pada saat itu motor merek yamaha lebih

menguasai pasaran di daerah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dengan adanya

inovasi-inovasi produk yang lebih menarik dan banyak diminati para pembeli

khususnya para remaja penjualan hanya sebanyak 1.956 unit dengan persentase

penjualan sebesar 87,99%.

Penelitian ini penting dilakukan guna untuk mengetahui apa sebenarnya yang

menyebabkan target penjualan tidak tercapai dan kenapa terjadinya penurunan
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penjualan sepeda motor merek Honda pada PT. HOHO di Kecamatan Ukui

Kabupaten Pelalawan dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Dan faktor apa yang

menyebabkan fluktasi setiap tahunnya. Serta strategi apa yang direncanakan oleh

perusahaan agar pelanggan atau konsumen akan selalu merasa terpuasakan dan akan

setia terhadap produk yang ditawarkan.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan Sepeda Motor Merek Honda pada

PT. Hamparan Orion Hasil Optimal ( PT. HOHO ) di Kecamatan Ukui Kabupaten

Pelalawan”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Apakah Produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penjualan

sepeda motor merek honda pada PT. HOHO di Kecamatan Ukui

Kabupaten Pelalawan?

2. Apakah harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penjualan

sepeda motor merek honda pada PT. HOHO di Kecamatan Ukui

Kabupaten Pelalawan?

3. Apakah promosi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penjualan

sepeda motor merek honda pada PT. HOHO di Kecamatan Ukui

Kabupaten Pelalawan?
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4. Apakah pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

penjualan sepeda motor merek honda pada PT. HOHO di Kecamatan Ukui

Kabupaten Pelalawan?

5. Apakah sales skill secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

penjualan sepeda motor merek honda pada PT. HOHO di Kecamatan Ukui

Kabupaten Pelalawan?

6. Apakah faktor Produk, Harga, Promosi, Pelayanan dan Sales skill secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap penjualan sepeda motor merek

honda pada PT. HOHO di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

a. Untuk mengetahui apakah produk secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap penjualan sepeda motor merek honda pada PT.

HOHO di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

b. Untuk mengetahui apakah harga secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap penjualan sepeda motor merek honda pada PT.

HOHO di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

c. Untuk mengetahui apakah promosi secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap penjualan sepeda motor merek honda pada PT.

HOHO di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
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d. Untuk mengetahui apakah pelayanan secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap penjualan sepeda motor merek honda pada PT.

HOHO di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

e. Untuk mengetahui apakah sales skill secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap penjualan sepeda motor merek honda pada PT.

HOHO di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

f. Untuk mengetahui apakah produk, harga, promosi, pelayanan dan

sales skill secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

penjualan sepeda motor merek honda pada PT. HOHO di

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

a. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi

perusahaan dalam rangka membuat perencanaan dan pengambilan

keputusan dalam menetapkan kebijaksanaan penjualannya yang

meliputi produk, harga, promosi, pelayanan dan sales skill.

b. Memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengaplikasikan

teori-teori yang diperoleh selama pendidikan.

c. Sebagai informasi bagi pihak-pihak pembaca ataupun sebagai

reverensi lebih lanjut bagi pihak-pihak yang akan melakukan

penelitian pada perusahaan dengan masalah yang sama.
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1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman penulisan skripsi ini, maka penulis

membaginya kedalam enam bab. Dimana dalam setiap babnya difokuskan hanya

untuk membahas satu permasalahan. Adapun pokok-pokok yang dibahas pada

masing-masing bab tersebut, dikemukakan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika

penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang ada

hubungannya dengan penelitian, penelitian terdahulu,

karangka berpikir, hipotesis serta variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel,

metode pengumpulan data, analisis kualitas data, uji asumsi

klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini memuat sejarah singkat tentang berdirinya

perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas perusahaan.
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BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di sajikan mengenai analisis dari hasil

penelitian yang di lakukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutu, dimana penulis akan mengambil

kesimpulan dan saran sehubungan dengan masalah yang

dibahas.


