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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam era globalisasi ini, persaingan untuk merebut konsumen 

dan mendapatkan pangsa pasar terhadap barang dan jasa semakin ketat. 

Munculnya perusahaan perusahaan baru dalam skala besar, sedang, 

maupun kecil, menambah semaraknya persaingan di dalam dunia bisnis 

sejalan dengan pertumbuhan kondisi perekonomian, sosial, budaya dan 

teknologi. Perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk memperbaiki 

aspek-aspek dan segi-segi tertentu agar dapat bersaing dengan produk 

pesaing. Dan salah satu aspek atau segi yang perlu mendapatkan perhatian 

ekstra guna mengantisipasi dan menanggulangi keadaan-keadaan yang 

tidak diinginkan sebagai akibat dari adanya persaingan tersebut adalah 

kegiatan pemasaran. 

Suatu perusahaan tidak akan  bisa bersaing bila perusahaan tersebut 

menggunakan strategi pemasaran yang sama. Implikasinya bagi organisasi 

bisnis adalah para pesaing dalam suatu industri harus cukup berbeda satu 

sama lain. Strategi adalah upaya untuk mengembangkan keunggulan 

perusahaan dalam lingkungan eksternal yang kompetitif dalam rangka 

pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan strategi bersaing dalam suatu 

industri adalah untuk menemukan posisi dalam industri tersebut dimana 

perusahaan dapat melindungi diri dengan sebaik-baiknya terhadap tekanan 
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persaingan atau dapat mempengaruhi tekanan tersebut secara positif, ini 

memperlihatkan kekuatan dan kelemahan perusahaan, meghidupkan 

posisinya dalam industri serta memfokuskan bidang-bidang dimana 

kecenderungan industri menjanjikan peluang atau ancaman yang terbesar. 

(Porter, 1995). 

Di dalam mencapai tujuan perusahaan, pemasaran memegang peran 

penting, sebab sangat banyak masalah yang dihadapi oleh para 

perusahaan, terutama dalam memasarkan hasil produksinya di pasar-pasar 

yang ada. Oleh sebab itu setiap perusahaan harus selalu berusaha 

memenuhi apa yang menjadi kemauan/keinginan konsumen. Memperbesar 

arus perpindahan produk dari perusahaan kepada konsumen hakekatnya 

adalah memperbesar volume penjualan. Pentingnya kegiatan promosi saat 

ini dalam pemasaran semakin disadari terutama dengan adanya persaingan 

yang semakin tajam, dan dengan kegiatan promosi diharapkan pembelian 

dapat ditingkatkan. Dengan peningkatan pembelian ini secara otomatis 

akan meningkatkan pendapatan perusahaan yang berarti juga keuntungan 

perusahaan akan naik sehingga kelangsungan hidup (survive) perusahaan 

lebih terjamin. Perlu juga diketahui bahwa permintaan akan suatu produk 

pada saat ini sering mengalami penurunan oleh karena banyaknya 

perusahaan baru yang bergerak di bidang yang sama. Oleh sebab itu, 

perusahaan perlu mempertimbangkan kegiatan promosi yang digunakan 

agar dapat mencapai sasaran, sehingga tidak sia-sia dalam mengeluarka 

biaya. 
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Salah satu bauran pemasaran yang digunakan perusahaan untuk 

meningkatkan pembelian adalah promosi. Promosi sering juga disebut 

sebagai proses lanjut, karena dapat menimbulkan rangkaian kegiatan 

selanjutnya. Dengan begitu promosi merupakan kegiatan yang penting 

untuk dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk barang 

atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Dalam bauran promosi terdapat 

variabel-variabel periklanan, personal selling, promosi penjualan, dan 

publisitas.  

Periklanan adalah alat persuasif atau alat untuk membujuk pasar 

target pasar, juga alat untuk menciptakan kesan atau image, baik produk 

maupun kondisi pasar sesuai dengan yang diharapkan. Dan titik pusatnya 

adalah suatu alat untuk memuaskan keinginan pembeli dan penjual dan 

selanjutnya persuasi tersebut dapat menciptakan pertukaran produk 

maupun jasa. Pada perusahaan ini periklanan dilakukan melalui surat 

kabar atau media massa lainnya.  

Personal selling merupakan alat promosi dengan cara komunikasi 

langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk 

memperkenalkan suatu produk perusahaan kepada calon pelanggan dan 

membentuk pemahaman pelanggan tersebut terhadap produk perusahaan 

sehingga kemudian mereka mau membelinya. Personal selling yang 

dilakukan perusahaan dengan menggunakan tenaga salesman untuk 

memasarkan produk perusahaan yang langsung bertatap muka dengan 

konsumen. 
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Promosi penjualan (sales promotion) merupakan kegiatan dari 

promosi yang digunakan sebagai alat pendorong jangka pendek, dirancang 

sedemikian rupa untuk menggiatkan pemasaran secara lebih kuat dan 

cepat. Dengan adanya promosi penjualan di harapkan ssecara berangsur-

angsur dapat meningkatkan volume penjualan. Pada perusahaan ini 

promosi penjualan berupa pemberian contoh barang,potongan 

harga,hadiah atau diskon pada pembeli potensial. 

 Publisitas digunakan untuk mendorong permintaan secara non 

pribadi untuk suatu produk, jasa, atau ide dengan menggunakan berita 

komersial di dalam media massa atau sponsor sehingga masyarakat akan 

lebih cepat menerima berita atau informasi yang ingin disampaikan 

perusahaan kepada masyarakat. Kegiatan publisitas ini merupakan metode 

yang paling murah dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

Dalam publisitas ini dapat memberikan bebrapa manfaat pada penjual 

yang pemberitaan ini dapat di pandang otentik dan obyektif dan cenderung 

untuk dapat dipercaya. 

 PT. Timbul Maridy Jaya Motor merupakan suatu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor Honda di kota boyolali. 

Selain bergerak dalam penjualan sepeda motor Honda, PT. Timbul Maridy 

Jaya Motor juga bergerak dalam penjualan spare part dan juga jasa service 

sepeda motor Honda, PT. Timbul Maridy Jaya Motor terletak pada daerah 

strategis yang dapat mempengaruhi kondisi perkembangan perusahaan. 

Disini penulis bukan hanya akan menerangkan mengenai PT. Timbul 
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Maridy Jaya Motor, tetapi penulis akan membahas mengenai promotional 

mix yaitu periklanan, personal selling, promosi penjualan dan publisitas 

yang yang berpengaruh terhadap pembelian di PT. Timbul Maridy Jaya 

Motor Boyolali. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memfokuskan pada 

kajian tentang promotional mix yang terdiri dari periklanan, personal 

selling, promosi penjualan dan persepsi publisitas yang berpengaruh 

terhadap volume penjualan. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil 

judul “PERSEPSI PENGARUH PERIKLANAN, PERSONAL 

SELLING, PROMOSI PENJUALAN DAN PUBLISITAS 

TERHADAP PEMBELIAN SEPEDA MOTOR HONDA DI PT. 

TIMBUL MARIDY JAYA MOTOR BOYOLALI”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Promosi mempunyai peranan yang penting dalam usaha 

meningkatkan volume penjualan. Berdasarkan hal ini maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh promotional mix yaitu periklanan, 

personal selling, promosi penjualan dan publisitas terhadap 

pembelian sepeda motor honda di PT. Timbul Maridy Jaya 

Motor Boyolali? 
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2. Promotional mix manakah yang mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap pembelian sepeda motor honda di PT. 

Timbul Maridy Jaya Motor Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah faktor penting dalam suatu penelitian 

sebab dengan mengemukakan tujuan penelitian dapat memberi gambaran 

tentang arah dan gerak suatu penelitian. Sehingga tujuan pembahasan hasil 

penelitian yang dilakukan yaitu untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh promotional mix yaitu 

periklanan, personal selling, promosi penjualan dan publisitas 

terhadap pembelian sepeda motor honda di PT. Timbul Maridy 

Jaya Motor Boyolali. 

2.  Mengetahui dan menganalisis diantara variabel promotional 

mix yaitu periklanan, personal selling, promosi penjualan dan 

publisitas yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 

pembelian sepeda motor honda di PT. Timbul Maridy Jaya 

Motor Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait dengan permasalahan yang diangkat. Sehingga hasil dari sebuah 

penelitian bisa di gunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk 
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menentukan langkah-langkah yang tepat dalam promotional mix dari 

penulisan ini adalah: 

a. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat bagi perusahaan untuk memberikan saran pada 

perusahaan dalam mengevaluasi kegiatan pemasaran yang 

telah dilakukan dan sebagai input atau masukan bagi 

perusahaan sehubungan dengan kebijakan-kebijakan yang 

akan diambil dalam bidang promosi dan volume penjualan 

b. Bagi Pembaca 

Di harapkan dapat menambah pengetahuan dibidang 

pemasaran dan sebagai pembanding serta informasi bagi 

peneliti lain dibidang yang sama. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah dan memperjelas arah dan tujuan penulisan 

ini, maka peneliti menggunkan sistematika sebagai berikut : 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  
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 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan tentang pemasaran, konsep pemasaran, fungsi 

pemasaran, marketing mix, promotional mix, periklanan, personal selling, 

promosi penjualan, publisitas, penjualan, manfaat promotional mix dan 

volume penjualan, penelitian terdahulu. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang kerangka pemikiran, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, ruang lingkup penelitian, dan 

analisis data. 

 BAB IV : PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

 Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai 

obyek penelitian, hasil analisis data dan pembahasannya serta pembuktian 

hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang 

dapat disampaikan penulis dan keterbatasan penelitian. 

 

 


