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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Kegiatan promosi sangat diperlukan oleh setiap perusahaan karena 

tingkat persaingan yang tajam antar perusahaan dalam berbagai industri, 

jumlah konsumen potensial yang semakin meningkat dan digunakan 

untuk meningkatan penjualan. Promosi bertujuan untuk memodifikasi 

tingkah laku, memberitahu, membujuk dan mengingatkan. Pada dasarnya 

bauran promosi (promotion mix) menurut Stanton dalam Swastha,   

(1996:238) merupakan kombinasi strategi yang paling baik dari variabel 

periklanan, personal selling, dan alat-alat promosi yang lain yang 

semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. 

Perusahaan mengembangkan program pemasarannya melalui iklan, 

penjualan pribadi, promosi penjualan, pemasaran langsung dan hubungan 

masyarakat. 

Kondisi persaingan usaha yang terjadi selama ini menuntut 

produsen untuk lebih memberi pelayanan yang baik. Pembeli dahulu,  

hanya menerima apa saja yang ditawarkan oleh produsen, namun 

sekarang konsumen adalah raja, sehingga menuntut produsen 

menyediakan berbagai macam produk yang bervariasi dan berkualitas 

tinggi. Pada saat ini persaingan didunia usaha juga semakin ketat, 
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semakin banyak produsen terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen.  

Industri kendaraan bermotor merupakan salah satu industri yang 

sangat  pesat perkembangannya di Jawa Timur dan kota Malang. Ini 

disebabkan kebutuhan manusia akan kendaraan sangata penting, artinya 

terhadap kegiatan masyarakat secara langsung. Permintaan kebutuhan 

kendaraan bermotor akan terus meningkat seiring dengan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di wilayah pemasaran kendaraan tersebut. 

(Muntono,2011). Berdasarkan data penjualan sepeda motor yang 

tergabung dalam Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), terjadi 

kenaikan yang cukup signifikan.  

Gambar 1 

Data Penjualan Sepeda Motor di Jawa Timur 

 
 

Sumber : http://proud2rideblog.com/2012/01/07/detail-penjualan-

motor-all-brand-januari-desember-2011/ 

 

Data yang didapat dari AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor 

Indonesia) yang didalam data AISI ini adalah 5 jenis penjualan kendaran 

bermotor yaitu sepeda motor dalam kurun waktu 5 tahun terahir yang 
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terdiri dari HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI dan TVS yang 

merupakan merk sepeda motor yang terkenal di Indonesia. Dalam gambar 

ini dapat dilihat kenaikan penjualan sepeda motor yang sangat signifikan 

di dalam 2 tahun terahir yaitu dari tahun 2009 ke tahun 2010 dan 2011. 

Melihat dari kenaikan dari penjualan sepeda motor yang signifikan dapat 

disimpulkan bahwa rata – rata masyarakat lebih cenderung memilih 

kendaran sepeda motor. Dilihat dari data penjualan sepeda motor 

menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya meskipun di tahun 

2008 ke 2009 mengalami penurunan tetapi dapat dikatakan selama kurun 

5 tahun penjualan sepeda motor terus meningkat 

Seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor maka 

menjadi peluang bagi usaha penjualan sepeda motor atau dealer untuk 

mengembangkan usaha yang dilakukan. Kenyataan tersebut secara 

langsung menjadikan persaingan antar dealer tidak dapat dihindarkan, dan 

sekaligus menjadi pertimbangan para dealer untuk melakukan berbagai 

upaya meningkatkan penjualannya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu 

dengan melakukan kegiatan promosi yang terdiri dari unsur-unsur bauran 

promosi. Umumnya promosi yang diterapkan meliputi periklanan, 

penjualan perorangan, promosi dan publisitas, hal itu pula yang dilakukan 

oleh dealer Citra Purnama Motor Yamaha Wendit untuk meningkatkan 

volume penjualan sepeda motor Yamaha setiap tahunnya. 

Dealer Citra Purnama Motor Yamaha Wendit ini merupakan 

dealer Yamaha yang terbesar di daerah Pakis kabupaten Malang. Selain 
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itu dealer Citra Purnama Motor  ini juga menyediakan tempat servis, 

untuk menjangkau pasar sasaran daerah kabupaten Malang terutama 

untuk daerah kecamatan Pakis dan sekitarnya. Dealer ini memiliki 

keunikan, setiap tahunnya untuk memperingati hari berdirinya dealer 

CPM dilakukan servis gratis dengan persyaratan tertentu dan adanya 

potongan harga untuk beberapa tipe motor Yamaha. 

Dealer Citra Purnama Motor Yamaha Wendit melakukan berbagai 

strategi pemasaran untuk menarik minat konsumen agar dapat bersaing 

dengan para dealer – dealer Yamaha yang lain. Citra Purnama Motor 

Yamaha Wendit memiliki banyak sales promosion untuk menjual produk 

– produk motor Yamaha. Agar tercapai hal tersebut maka dealer perlu 

mengenalkan produknya kepada konsumen dengan cara mengunakan 

strategi yang tepat. Seperti promosi, yang merupakan kegiatan terpenting, 

yang berperan aktif dalam memperkenalkan, memberitahukan dan 

mengingatkan kembali manfaat suatu produk agar mendorong konsumen 

untuk membeli produk yang dipromosikan tersebut. Setiap perusahaan 

harus dapat menentukan dengan tepat alat promosi manakah yang 

dipergunakan agar dapat mencapai keberhasilan dalam penjualan. 

Unsur bauran promosi terdiri atas tiga perangkat utama yang 

dilakukan  dealer oleh Citra Purnama Motor Yamaha Wendit, yaitu 

:periklanan atau advertising yang merupakan semua penyajian non 

personal, promosi ide-ide, promosi produk atau jasa yang dilakukan 

sponsor tertentu yang dibayar. Promosi penjualan atau sales promotion 
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adalah berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan 

mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Penjualan tatap muka atau 

personal selling yaitu interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih 

untuk melakukan suatu presentasi, menjawab langsung dan menerima 

pesanan. Ketiga unsur bauran promosi tersebut dirasakan efektif dalam 

upaya untuk meningkatkan volume penjualan sehingga pihak manajemen 

lebih memfokuskan pada ketiga elemen tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka sangat menarik untuk 

melakukan studi tentang Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Volume 

Penjualan Motor Yamaha pada Dealer Citra Purnama Motor Yamaha 

Wendit. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan 

masalah penelitian ini adalah :  

1. Apakah bauran promosi yang meliputi, periklanan (advertising), 

promosi penjualan (sales promotion), dan penjualan tatap muka 

(personal selling) berpengaruh dalam peningkatan volume penjualan 

pada Dealer Citra Purnama Motor Yamaha Wendit ? 

2. Bauran promosi apakah yang dominan terhadap usaha peningkatan 

volume penjualan Motor Yamaha pada dealer Citra Purnama  Motor 

Wendit?  
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya terkait dengan 

pengaruh bauran promosi khususnya yang meliputi periklanan 

(advertising), promosi penjualan (sales promotion), dan penjualan tatap 

muka (personal selling) yang mempengaruhi volume penjualan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh bauran promosi dalam usaha 

peningkatan volume penjualan pada Dealer Citra Purnama Motor 

Yamaha Wendit. 

b. Untuk mengetahui bauran promosi yang berpengaruh dominan 

terhadap usaha peningkatan volume penjualan Motor Yamaha 

pada dealer Citra Purnama  Motor Wendit. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi pihak dealer  

Hasil penelitian ini  diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

masukan kepada pihak manajemen perusahaan dalam 

meningkatkan volume penjualan dengan mengunakan bauran 

promosi periklanan, promosi penjualan, dan penjualan tatap muka 

b. Pihak lain 

Sebagai salah satu referensi bagi penulis, pihak perusahaan, dan 

para calon peneliti selanjutnya.  


