
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dewasa ini persaingan bisnis semakin ketat dan semakin banyak 

produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Hal ini menyebabkan setiap perusahan harus mengenali konsumennya secara 

teliti, terutama untuk mengenali siapa yang menjadi konsumen dari produknya 

dan alasan yang mendasari konsumen memilih produknya. Perusahaan yang 

memahami bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap berbagai bentuk 

produk, harga, daya tarik iklan yang berbeda dan sebagainya, akan 

mempunyai keuntungan besar atas para pesaingnya. 

Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan perencanaan dan 

pengembangan produk yang baik, penentuan harga yang menarik dan 

penetapan saluran distribusi yang mudah terjangkau oleh konsumen sasaran, 

merupakan kegiatan pemasaran yang dilaksanakan di dalam lingkungan 

perusahaan atau diantara perusahaan dan rekanannya di dalam pemasaran. 

Akan tetapi hal itu belum menjadi lengkap, karena perusahaan harus 

memperoleh kesempatan untuk berkomunikasi dengan mereka yang mungkin 

dapat menjadi pelanggan, atau sudah menjadi pelanggan sebelumnya, 

sehingga memberikan suatu interaksi antara apa yang akan ditetapkan oleh 

perusahaan dan apa yang dibutuhkan serta diinginkan oleh konsume. Namun 

apa yang dikomunikasikan, tidak boleh dipasrahkan pada nasib atau 



kemungkinan yang akan terjadi, tetapi harus dilakukan dengan rencana yang 

tepat dan matang.  

Produk yang sudah direncanakan dengan baik serta telah ditentukan 

harga jualnya secara tepat, belum menjamin keberhasilan pemasaran terhadap 

produk itu. Hal ini disebabkan karena apabila produk yang sudah bagus 

dengan harga yang sudah bagus itu tidak dapat dikenal oleh konsumen makan 

produk tersebut tidak akan berhasil di pasar. Upaya untuk memperkenalkan 

produk itu kepada konsumen merupakan awal dari kegiatan promosi. Upaya 

tersebut bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Banyak produk yang 

dalam kenyataan sehari-hari belum kita kenal keberadaanya. Seringkali kita 

menjumpai suatu produk yang sebenarnya sangat kita butuhkan akan tetapi 

baru saja kita melihatnya secara kebetulan di sebuah toko. Hal ini 

membuktikan bahwa usaha promosi untuk memperkenalkan produk tersebut 

tidak atau kurang berhasil. 

Minat beli merupakan instruksi diri konsumen untuk melakukan 

pembelian atas suatu pr oduk, melakukan perencanaan, mengambil tindakan-

tindakan yang relevan seperti mengusulkan (pemrakarsa) merekomendasikan 

(influencer), memilih, dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan 

pembelian.  

Dalam upaya memberikan kepuasan konsumen, serta untuk 

menghasilkan tanggapan yang efektif dan sesuai dengan keinginan konsumen, 

maka perusahaan perlu menentukan suatu strategi kebijakan yang tepat dan 

terpadu. Pada umumnya proses pembelian konsumen terhadap produk honda 



dikarenakan kebutuhan yang mendesak da n tidak bisa digantikan. PT. Bintang 

Motor Honda Surakarta selaku Dealer yang membutuhkan dukungan promosi 

agar informasi produk sampai kepada consumer yang berujung kepada 

meningkatnya penjualan. Untuk meraih minat keputusan beli konsumen 

promosi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan, dengan 

alasan jika konsumen merasa puas dengan promosi yang dilakukan 

perusahaan, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mendapatkan 

keuntungan yang lebih dari yang di targetkan sebelumnya.  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil judul “Pengaruh 

Promotion Mix Terhadap Minat Konsumen Dalam Pembelian Produk Di 

PT. Bintang Motor Honda Surakarta”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian 

ini dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 

1.  Apakah periklanan, personal selling, publisitas dan promosi penjualan 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen dalam 

pembelian produk Di PT. Bintang Motor Honda Surakarta? 

2.  Apakah periklanan, pers onal selling, publisitas dan promosi penjualan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen dalam 

pembelian produk Di PT. Bintang Motor Honda Surakarta? 

 



C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

adalah : 

1.  Untuk menganalisa periklanan, personal selling, publisitas dan promosi 

penjualan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen 

dalam pembelian produk Di PT. Bintang Motor Honda Surakarta 

2.  Untuk menganalisa periklanan, personal selling, publisitas dan promosi 

penjualan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat 

konsumen dalam pembelian produk Di PT. Bintang Motor Honda 

Surakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan akan dapat memberikan manfaat : 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan khususnya bagi peneliti dapat membantu wawasan dan 

sekaligus sebagai sarana menguji teori dan praktek yang telah 

dilaksanakan di lapangan kerja. 

b. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi dunia pendidikan lebih 

komitmen dalam menjujung nilai keilmuan dan sebagai hubungan 

universitas dengan pihak perusahaan. 



2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi manajemen perusahaan dapat mempergunakan hasil penelitian 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan 

sehingga akan meningkatkan penjualan. 

b. Dapat diketahui seberapa besar minat konsumen dalam pembelian 

produk Di PT. Bintang Motor Honda Surakarta karena adanya 

periklanan, personal selling, publisitas dan promosi penjualan. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan merupakan tata urutan pembahasan skripsi yang 

dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian. 

Adapun  garis besar, penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dikemukakan tentang pengertian manajemen 

pemasaran, pe ngertian pemasaran, pengertian promotion mix, 

faktor -faktor yang mempengaruhi promotion mix, dan minat 

konsumen dalam pembelian produk. 



BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka 

pemikiran, hipotesa, lokasi penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengambilan sampel, sumber data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, metode pengumpulan data, teknik pengujian 

kualitas data, teknik analisa data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini akan menguraikan tentang deskripsi lokasi penelitian, 

deskripsi responden, analisis data dan pembahasan terdiri dari uji 

instrument penelitian (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, 

analisis linier berganda, uji t, uji f, uji koefisien determinasi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari 

analisis data dan keterbatasan penelitian serta saran-saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

 


