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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Dewasa ini, perkembangan alat transportasi makin pesat sejalan dengan 

kebutuhan transportasi pribadi maupun institusi.  Kebutuhan masyarakat untuk 

mobilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mendorong sebagian  besar  

masyarakat  memiliki kendaraan pribadi baik mobil maupun  motor  sebagai  alat 

transportasi  untuk  membantu  melancarkan  kegiatan  sehari-hari.  Bisa  

dikatakan  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  baik  dari  kalangan  muda  

sampai  tua memiliki dan membutuhkan alat transportasi. Mempertimbangkan 

harga dan kemudahan, sebagian masyarakat khususnya yang berusia muda 

memilih  motor  sebagai jawaban  dari  tuntutan  kebutuhan  mobilitas yang tinggi. 

Tidak dapat dipungkiri bagi sebagian besar masyarakat Indonesia  motor mif 

utama dalam menunjang  mobilitasnya  dalam melakukan  berbagai  aktifitas.  

Salah satu segmen yang membutuhkan alat transportasi pribadi untuk mobilitas 

adalah pelajar dan mahasiwa. Kalangan pelajar dan mahasiswa adalah pasar 

potensial bagi produsen otomotif.  

Kebutuhan dan permintaan masyarakat direspon oleh produsen otomotif 

dengan menawarkan beragam merk kendaraan dengan beragam variasinya. 

Akibatnya terjadi persaingan yang cukup ketat dalam industri otomotif. Kondisi 

persaingan yang ketat, mendorong perusahaan otomotif berusaha menarik minat 

konsumen dengan berbagai cara seperti melakukan promosi, meningkatkan 
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kualitas, dan pelayanan agar dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. 

Kunci  utama  untuk  memenangkan  persaingan  adalah  dengan  

memahami serta  memuaskan  kebutuhan  konsumen,  agar  konsumen  tidak  

beralih  ke perusahaan  lain  dan  perusahaan  harus  mengerahkan  segala  upaya  

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Perusahaan berupaya  

untuk  mengatasi  persaingan  dan  meningkatkan  jumlah  penjualan memerlukan  

suatu strategi bauran pemasaran  yang tepat.  (Kotler &  Keller, 2007:18),  

menyatakan  bahwa  bauran  pemasaran  (marketing  mix)  adalah seperangkat  

alat  pemasaran  yang  digunakan  perusahaan  untuk  terus  menerus mencapai 

tujuan perusahaannya di pasar sasaran yang meliputi produk (product), harga 

(price), promosi (promotion), saluran distribusi/ tempat (place). 

 Astra Honda Motor (AHM), sebagai produsen sepeda motor terbesar di 

Indonesia dengan berbagai varian produk motor  menduduki tempat teratas dalam 

penjualan. Berdasarkan data penjualan Asosiasi Industri Sepeda motor Seluruh 

Indonesia (AISI), total penjualan Honda pada bulan Oktober 2013 membukukan 

pertumbuhan sebesar 27,5%. Dibanding dengan penjualan pada Oktober tahun 

2012, pada Oktober 2013 Honda terjual 334.931 unit dan total penjualan AHM 

sepanjang sepuluh bulan pertama tahun 2013 tercatat 3.934.377 unit.  

Selain untuk memenuhi kebutuhan akan fungsi sebagai alat transportasi, 

motor juga dibutuhkan kalangan pelajar dan mahasiswa untuk memenuhi gaya 

hidup dan jiwa muda mereka. Bagi pelajar dan mahasiswa laki-laki alat transportsi 

yang dapat menjadi alternatif pilihan adalah motor dengan jenis sport. Terdapat 



 3 

beberapa produsen yang menawarkan motor jenis sport dan terdapat berbagai 

varian atau jenis motor sport yang dikeluarkan berbagai produsen otomotif. 

Astra Honda Motor (AHM) sebagai produsen motor Honda  di tahun 2013 

berhasil menjual 37.015 unit atau 8,4% motor jenis sport dari total penjualan 

motor Honda pada Oktober 2013. Honda CB150R Street Fire PGM-FI tercatat 

sebagai model sepeda motor sport terlaris dengan total penjualan 17.629 unit 

diikuti Honda Verza 150 PGM-FI 15.767 unit, Honda New MegaPro 1.700 unit, 

dan Honda CBR Series sebanyak 998 unit dan Honda Tiger 921 unit. (AISI, tahun 

2014) 

Menurut data AISI, penjualan motor sport honda periode Januari-Maret 

2014 mencapai 124.102 unit dari 286.088 unit penjualan motor sport seluruh 

Indonesia. Artinya Honda mendapatkan jatah kue sebesar 43,4% saja dan 

mengalami penurunan dibandingkan periode bulan lalu. Sedangkan pada bulan 

Januari hingga Maret 2014 sebagaimana ditampillkan pada gambar 1.1 dari 

penjualan keseluruhan motor honda periode yang sama tipe CB150R menjadi 

motor paling laris terjual  67.330 unit. Diikuti tipe entry level, Verza 150, yang 

mencapai 41.466 unit. Posisi ketiga diisi MegaPro FI dengan perolehan 14.139 

unit. Sementara dua model impor, CBR150R dan CBR250R, menyumbangkan 

1.162 unit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Gambar 1.1 

Penjualan Motor Sport Honda 

Periode Januari-Maret 2014 

 
Sumber: Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) 

Meskipun dari data statistik penjualan verza 150 kalah dengan 

pendahulunya (cb150r), namun sebagai pendatang baru peminat kendaraan sport 

ini cukup banyak. Membidik kalangan remaja hingga orang dewasa yang berjiwa 

sporty, desain verza yang dinailai biasa biasa saja lama kelamaan sukses merebut 

pasar motor sport entry level. Performa dan kecanggihan suspensi tunggal 

(monoshock) memang bukan menjadi hal yang diawarkan motor honda yang satu 

ini. Namun setidaknya terdapat 5 kelebihan yang menarik yang ditawarkan dan 

menjadi nilai jual honda verza ini. Kelebihan yang pertama adalah desainya yang 

stylish dan terkesan futuristik, yang kedua  riding quality verza adalah yang 

terbaik dibanding pendahulunya, ketiga injeksi  yang memudahkan melakukan 

perawatan berkala dan menghemat konsumsi bahan bakar motor, keempat adalah 

harga yang murah karena verza adalah motor sport injeksi termurah dari Honda, 

dan yang kelima sebagaimana produk Honda yang lain nilai jual kembalinya 

cukup tinggi. 

Promotional mix yang dilakukan Honda Verza lebih menekankan pada 

promosi penjualan, berupa pembagian hadiah dan diskon. Misalnya program 
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promosi yang dilakukan selama bulan Januari-Maret 2014 adalah pemberian jaket 

exclusive untuk setiap pembelian Honda Verza baik secara  cash maupun kredit, 

serta pemberian potongan harga untuk pembelian secara tunai. 

Promosi memegang peranan penting dalam menempatkan posisi produk di 

mata dan benak calon konsumen. Promosi memberitahukan, mengingatkan dan 

membujuk konsumen serta pihak lain yang berperan dalam proses pembelian 

(Cravens, 2000:98). Produk yang sebenarnya baik dapat menghadapi hambatan  

pada pemasarannya karena promosi yang kurang tepat. Hal tersebut memberikan 

peluang bagi pesaing dengan kebijakan promosi yang lebih baik untuk dapat 

mengisi celah yang ditinggalkan oleh produk sebelumnya. Promosi memang 

diharapkan dapat menimbulkan ketertarikan yang kuat dari pasar sehingga 

mengahasilkan keputusan pembelian, dan yang lebih diharapkan adalah pembelian 

ulang atau menjadi pelanggan tetap. 

Perusahaan selalu berusaha memaksimalkan kebijakan promosinya agar 

memenangkan persaingan. Promosi merupakan proses komunikasi antara 

perusahaan dengan pembeli potensial yang perlu mendapat perhatian dan kejelian 

para perancangnya untuk dapat menganalisis pasar secara cermat. Komunikasi 

yang efektif ditentukan oleh program promosi yang dilakukan. Bukan saja 

intensitas dalam melakukan promosi tetapi juga penggunaaan bauran promosi 

yang tepat. Bauran promosi meliputi periklanan, promosi penjualan, penjualan 

personal, sponsorship dan pemasaran langsung & online (Tjiptono, 2012:349). 

Penetapan bauran promosi tepat akan mempengaruhi hasil akhir komunikasi yang 
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dilakukan perusahaan, karena masing-masing variabel dalam bauran promosi 

mempunyai karakteristik yang berbeda 

Penetapan bauran promosi diharapkan semakin menarik minat banyak 

konsumen untuk menetapkan keputusan pembelian, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan volume penjualan. Dalam menentukan bauran promosi setiap 

perusahaan berbeda dengan perusahaan yang lain tergantung dari jenis produk, 

pasar sasaran, tahap daur hidup produk serta kebijakan manajemen yang 

bersangkutan. 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen untuk 

mengetahui secara mendalam keinginan dan kebutuhan konsumen adalah dengan 

melacak dan menelusuri sikap-sikap konsumen dalam bentuk perilaku konsumen. 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam menentukan pilihan 

produk yang akan dibeli dan dikonsumsi, sehingga perusahaan dapat mengetahui 

perilaku konsumen yang merupakan cerminan alasan seorang konsumen membeli 

suatu produk. 

Kalangan muda yang menjadi pasar sasaran Honda Verza memiliki 

pertimbangan dan ketertarikan tertentu terkait keputusan pembeliannya. Dengan 

mempertimbangkan kalangan muda dan orang berjiwa muda sebagai pasar sasaran 

Honda Verza, alat komunikasi pemasaran harus disesuaikan dengan kalangan 

tersebut. Mahasiswa sebagai representasi kalangan muda dan yang berjiwa muda 

sangat sesuai dijadikan sebagai subyek penelitian terkait keputusan pembelian 

Honda Versa. Wilayah penelitian Malang Raya dengan populasi mahasiwa yang 

cukup besar memadai digunakan sebagai lokasi penelian dan kecukupan sampel. 
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Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis 

mengambil judul penelitian Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan 

Pembelian Honda Verza (Studi Pada Mahasiswa di Malang Raya).  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Apakah promotional mix yang meliputi (periklanan, promosi penjualan, 

penjualan personal, sponsorship, dan pemasaran langsung & online) 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian Honda Verza Pada mahasiwa 

di Malang Raya? 

2. Diantara promotional mix yang meliputi (periklanan, promosi penjualan, 

penjualan personal, sponsorship dan pemasaran langsung & online) 

variabel apakah yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian 

Honda Verza Pada mahasiwa di Malang Raya? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui promotional mix yang meliputi (periklanan, promosi 

penjualan, penjualan personal, sponsorship, dan pemasaran langsung & 

online) berpengaruh terhadap keputusan pembelian Honda Verza pada 

mahasiwa di Malang Raya 

2. Untuk mengetahui variabel promotional mix yang meliputi (periklanan, 

promosi penjualan, penjualan personal, sponsorship dan pemasaran 

langsung & online) yang paling berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian Honda Verza Pada mahasiwa di Malang Raya 
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D. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Kegunaan Teoritis. 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan 

keilmuan pemasaran khususnya mengenai pemahaman pengaruh 

promotional mix terhadap keputusan pembelian  konsumen. 

2. Kegunaan Praktis. 

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh produsen sebagai 

tolok ukur atau acuan untuk memaksimalkan strategi promotional mix 

pada sektor-sektor yang berpengaruh khususnya yang dominan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. 

 

 

 


