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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap moda transportasi yang 

semakin besar dan pola gaya hidup yang semakin tumbuh membuat produsen-

produsen alat transportasi terus mengembangkan teknologi yang ramah 

lingkungan dan membuat sarana transportasi yang semakin modern serta 

mempunyai gaya yang diinginkan masyarakat Indonesia. Kebutuhan masyarakat 

terhadap sarana transportasi baik digunakan untuk kendaraan umum maupun 

kendaraan pribadi menuntut perusahaan otomotif untuk terus berinovasi 

sehingga setiap produknya mempunyai kelebihan dan keunggulan sehingga 

mampu menarik minat konsumen.  

Setiap tahun banyak produsen otomotif selalu mengeluarkan berbagai 

produk baik model dan jenis mobil-mobil baru dengan desain menarik dan 

dengan teknologi yang semakin modern untuk menarik minta konsumen. 

Menarik minat konsumen untuk mau membeli sebuah produk tentu saja tidak 

hanya dengan membuat produk yang baru dan inovati tetapi harus ditunjang 

dengan kegiatan pemasaran yang baik dan tepat sasaran serta sesuai dengan 

segmen masyarakat yang ditargetkan. Oleh karena itu kegiatan pemasaran harus 

dilakukan dengan benar dan tepat sehingga penjualan produk dapat dilakukan 

secara optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.  
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Bagi masyarakat saat ini sepeda motor sangat menunjang mobilitasnya 

dalam melakukan sebagai aktifitas. Untuk mendapatkan minat konsumen maka 

perusahaan harus melakukan pemasaran dengan baik dan benar serta disusun 

dan dirancang dengan baik sehingga kegiatan pemasaran dapat menunjukkan 

hasil yang optimal yaitu tercapainya target penjualan. Pengambilan keputusan 

konsumen dalam memilih suatu produk salah satunya dipengaruhi oleh bauran 

pemasaran atau bisa disebut marketing mix yang menurut (Zeithaml, 2000) 

terdiri dari produk (product), harga (price), tempat/lokasi (place), promosi 

(promotion),orang (people), fasilitas fisik (physical evidence), dan proses 

(process). 

Produk adalah pemahaman subyektif dari prosedur atas ‘suatu’ yang bisa 

ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas 

organisasi serta daya saing beli pasar. pasar sangat menyukai produk yang 

mempunyai kulitas yang terjamin (Tjiptono, 2008) Promosi adalah salah satu 

unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk 

memberitahukan, mengingatkan, dan membujuk konsumen tentang produk 

perusahaan (Saladin, 2003). Saluran distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian 

barang dan jasa dari produsen kekonsumen, sehingga penggunaannya sesuai 

dengan yang diperluas (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat dibutuhkan) 

(Tjiptono, 2008). Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam 

penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen-elemen 
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dari orang (people) adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain 

dalam lingkungan jasa (Zeithaml, 2000). 

Bukti fisik merupakan lingkungan fisik perusahaan jasa dimana layanan 

diciptakan dan di mana penyedia jasa dan pelanggan berinteraksi, ditambah 

unsur-unsur berwujud yang ada yang dipakai untuk berkomunikasi atau 

mendukung peran jasa (Zeithhaml, 2000). Proses bisa diwujudkan dalam bentuk 

proses pembayaran secara tunai atau kredit, proses pengiriman produk, proses 

pemakain jasa, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi jika memakai jasa atau 

produk tertentu. Menurut Tjiptono (2002), harga adalah satuan moneter atau 

ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang, ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.  

Salah satu perusahaan yang menjadi distributor penjualan motor Suzuki 

adalah PT. Sumber Baru Jaya Gemilang Kabupaten Boyolali. PT. Sumber Baru 

Jaya Gemilang terus melakukan pemasaran terhadap produk-produk sepeda 

motor Suzuki agar volume penjualan dapat meningkat dengan signifikan dan 

dapat memenuhi target perusahaan sehingga dari hasil penjualan tesebut akan 

didapatkan keuntungan untuk perusahaan dan meningkatkan kualitas kinerja 

perusahaan.  

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan melakukan penelitian dengan mengambil suatu judul : Pengaruh 

Bauran Pemasaran Berpengaruh Terhadap Penjualan Sepeda Motor                

Suzuki (Studi Kasus pada PT. Sumber Baru Jaya Gemilang Kabupaten 

Boyolali). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah produk berpengaruh terhadap penjualan sepeda motor Suzuki                      

di PT. Sumber Baru Jaya Gemilang Kabupaten Boyolali ? 

2. Apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan sepeda motor Suzuki                         

di PT. Sumber Baru Jaya Gemilang Kabupaten Boyolali ? 

3. Apakah saluran distribusi berpengaruh terhadap penjualan sepeda motor 

Suzuki di PT. Sumber Baru Jaya Gemilang Kabupaten Boyolali ? 

4. Apakah orang / karyawan berpengaruh terhadap penjualan sepeda motor 

Suzuki di PT. Sumber Baru Jaya Gemilang Kabupaten Boyolali ? 

5. Apakah bukti fisik berpengaruh terhadap penjualan sepeda motor Suzuki                  

di PT. Sumber Baru Jaya Gemilang Kabupaten Boyolali ? 

6. Apakah proses berpengaruh terhadap penjualan sepeda motor Suzuki di                

PT. Sumber Baru Jaya Gemilang Kabupaten Boyolali ? 

7. Apakah harga berpengaruh terhadap penjualan sepeda motor Suzuki di                

PT. Sumber Baru Jaya Gemilang Kabupaten Boyolali ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah produk berpengaruh terhadap penjualan sepeda 

motor Suzuki di PT. Sumber Baru Jaya Gemilang Kabupaten Boyolali.  
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2. Untuk mengetahui apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan sepeda 

motor Suzuki di PT. Sumber Baru Jaya Gemilang Kabupaten Boyolali. 

3. Untuk mengetahui apakah saluran distribusi berpengaruh terhadap penjualan 

sepeda motor Suzuki di PT. Sumber Baru Jaya Gemilang Kabupaten 

Boyolali. 

4. Untuk mengetahui apakah orang / karyawan berpengaruh terhadap penjualan 

sepeda motor Suzuki di PT. Sumber Baru Jaya Gemilang Kabupaten 

Boyolali. 

5. Untuk mengetahui apakah bukti fisik berpengaruh terhadap penjualan sepeda 

motor Suzuki di PT. Sumber Baru Jaya Gemilang Kabupaten Boyolali. 

6. Untuk mengetahui apakah proses berpengaruh terhadap penjualan sepeda 

motor Suzuki di PT. Sumber Baru Jaya Gemilang Kabupaten Boyolali. 

7. Untuk mengetahui apakah harga berpengaruh terhadap penjualan sepeda 

motor Suzuki di PT. Sumber Baru Jaya Gemilang Kabupaten Boyolali. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai suatu proses pembelajaran 

dalam memahami dan menerapkan teori serta pengetahuan yang diperoleh dan 

dipelajari di bangku kuliah khususnya tentang manajemen pemasaran. Penelitian 

ini bisa digunakan sebagai bahan saran masukan bagi manjemen perusahaan 

khususnya bagian pemasaran dalam merencanakan kegiatan-kegiatan atau 

membuat terobosan-terobosan tentang kegiatan pemasaran sepeda motor 

sehingga dapat meningkatkan volume penjualan sepeda motor dan dapat 
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memberikan informasi maupun referensi kepada peneliti atau pihak lain terkait 

tentang pengaruh dimensi bauran pemasaran terhadap volume penjualan sepeda 

motor. 

1.5 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar pembahsan pada penelitian 

dapat terfokus. Didalam penelitian ini variabel yang diteliti terbatas pada 

variabel produk, promosi, saluran distribusi, orang / karyawan, bukti fisik, 

proses, dan harga. Penelitian ini juga hanya terfokus terhadap pengaruh bauran 

pemasaran berpengaruh terhadap penjualan sepeda motor Suzuki.  

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHLUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian. 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

Berisi membahas tentang teori-teori  dimensi bauran pemasaran 

(produk, promosi, saluran distribusi, orang/karyawan, bukti fisik, proses dan 

harga), penjualan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis yang 

ditentukan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan uraian tentang tahapan tahapan yang ada dalam 

penelitian seperti lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, 

teknik pengambilan sampel, sumber data, cara pengambilan data, instrument 
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penelitian, dan metode analisis data yag terdiri dari uji kualitas data dan uji 

hipotesis. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas sedangkan 

uji hipotesis terdiri dari uji analisis faktor dan uji t. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum / profil perusahaan, gambaran 

umum responden, analisis uji kualitas data, analisis uji hipotesis dan 

pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran atau 

masukan untuk perusahaan setelah diketahui hasil analisis data yang telah 

dilakukan. 


