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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Industri jasa saat ini berkembang dengan sangat cepat. Persaingan yang 

terjadi saat ini sangat kompetitif dalam bidang industri ini. Pelayanan yang 

diberikan antara satu penyedia jasa dengan pemberi jasa lainnya sangat bervariatif 

yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumennya. Salah satu industri 

jasa yang berkembang dengan sangat cepat adalah industri jasa perawatan 

kendaraan. 

Bandung merupakan kota yang menuju kota metropolitan dengan 

perkembangan yang pesat dalam segala aspek pada saat ini. Bandung merupakan 

lahan tersendiri bagi tumbuhnya bisnis layanan jasa perawatan kendaraan dimana 

sudah menjadi kebutuhan atau rutinitas masyarakat metropolitan untuk melakukan 

perawatan kendaraannya. Dengan berkembangnya jasa layanan perawatan 

kendaraan, disatu sisi tentunya membawa keuntungan bagi konsumen karena akan 

lebih banyak alternatif pilihan tempat bagi mereka yang ingin melakukan 

perawatan kendaraan, akan tetapi disisi lain akan menimbulkan ancaman bagi 

pengelola usaha jasa itu sendiri, karena harus menghadapi persaingan yang sangat 

ketat dalam memperebutkan jumlah pelanggan/konsumen yang ada. 

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan membuat bisnis 

ini semakin dibutuhkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan beragamnya perusahaan-

perusahaan penyedia jasa perawatan kendaraan yang saat ini menjadi sorotan 

tajam para pengusaha, terhadap kecenderungan masyarakat akan kebutuhan jasa 

perawatan kendaraan yang tidak terlepas dan terpisahkan dari kehidupan 

masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut sebagai konsekuensinya, pihak 

marketer atau pengelola jasa perawatan kendaraan harus senantiasa dapat 

merumuskan strategi pemasarannya dengan cepat dan tepat dalam memenangkan 

persaingan tersebut agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Kondisi tersebut sangat disadari betul oleh manajemen CV. Bastian 

Service Centre sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa perawatan kendaraan 
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yang berlokasi di jalan Terusan Cimuncang no 15 Bandung. CV. Bastian Service 

Centre adalah perusahaan yang memfokuskan diri pada perawatan kendaraan 

yaitu jasa pencucian mobil dan motor. Selain itu CV. Bastian Service Centre juga 

menyediakan jasa tambahan yaitu penyediaan jasa salon mobil dan bengkel yang 

terdiri dari jasa perbaikan dan ganti oli. Menurut pihak manajemen CV. Bastian 

Service Centre, pertumbuhan bisnis jasa perawatan kendaraan disebabkan oleh 

bertambahnya jumlah kendaraan yang ada di kota Bandung, Dalam radius 5 km 

dari lokasi tempat CV. Bastian Service Centre berada, diperkirakan telah terdapat 

outlet penyedia jasa perawatan kendaraan sebanyak 20-40 outlet, hal tersebut 

menunjukan bahwa dengan berkembangnya bisnis ini maka timbullah persaingan. 

Dari sekian banyak jasa perawatan kendaraan yang ada, khususnya jasa 

pencucian mobil dan motor, banyak hal yang menjadi pertimbangan para 

konsumen untuk memilih jasa pencucian mobil dan motor yang mereka akan 

pilih. Maka hal tersebut menyebabkan suatu kondisi persaingan yang semakin 

ketat, untuk itu CV. Bastian Service Centre perlu mengidentifikasi keadaan yang 

memicu suatu kebutuhan dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah 

konsumen, perusahaan dapat mengidentifikasi konsumen yang paling sering 

menimbulkan minat pada produk-produk perusahaan, kemudian perusahaan dapat 

mengembangkan strategi-strategi promosi penjualan untuk dapat memicu 

pembelian konsumen dengan cara menarik perhatian konsumen salah satunya 

melalui program komunikasi pemasaran. 

Dari berbagai program komunikasi pemasaran tersebut, promosi penjualan 

(sales promotion) merupakan salah satu cara yang paling umum digunakan 

perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada target audiens. 

Promosi penjualan merupakan salah satu dari komunikasi pemasaran yang dapat 

digunakan untuk membangun citra jangka pendek yang ditawarkan kepada 

konsumen untuk merangsang pembelian produk, promosi penjualan sebagai 

komunikasi yang dikaitkan dengan insentif, tujuannya adalah untuk mempercepat 

keputusan pembelian atau memotivasi pelanggan untuk mengambil keputusan 

pembelian. Media ini dirasa paling efektif dalam mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan pembelian pada saat program tersebut dilakukan. Keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kebudayaan sosial, pribadi, dan 
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psikologis. Sebagain besar dari faktor-faktor ini tidak dapat dikendalikan oleh 

pemasar, namun mereka harus mempertimbangkannya. 

Promosi penjualan (sales promotion) terdiri dari sampel, kupon, tawaran 

pengembalian tunai (rabat), paket harga (transaksi potongan), premi (hadiah), 

hadiah (kontes, undian, permainan).  Promosi penjualan yang dilakukan oleh CV. 

Bastian Service Centre terdiri dari kupon, diskon dan garansi produk. Program 

promosi penjualan (sales promotion) yang dilakukan sebagian besar bertujuan 

jangka pendek yaitu menciptakan pembelian pada saat itu juga. Strategi ini dibuat 

dan didesain sedemikian rupa agar konsumen yang melihat atau mendengar 

promosi penjualan tersebut berhasrat untuk mengetahui dan menimbulkan 

keinginan untuk membeli produk perusahaan. Secara garis besar, strategi ini 

bertujuan agar apa yang ditawarkan oleh perusahaan dalam promosi penjualan 

tersebut, dianggap memihak atau menguntungkan bagi konsumen, sehingga 

pembelian dapat terjadi. 

Grafik dibawah ini menunjukkan perkembangan jumlah konsumen 

pengguna jasa pencucian mobil dan motor  di CV. Bastian Service Centre 11 

bulan terakhir di tahun 2013. 

 

Gambar 1.1 

Grafik Jumlah Konsumen Jasa Pencucian Mobil dan Motor di CV. Bastian 

Service Centre Bulan Januari – November Tahun 2013 

 

Sumber: Bagian Administrasi CV. Bastian Service Centre 
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Dari gambar 1.1 terlihat adanya jumlah konsumen yang naik dan turun 

dalam setiap bulannya, dalam artian penjualan pada CV. Bastian Service Centre 

setiap bulannya di tahun 2013 cenderung berfluktuasi. Fenomena tersebut 

dikarenakan selain adanya tingkat persaingan yang tinggi dari perusahaan sejenis, 

juga disinyalir karena belum maksimalnya kegiatan promosi penjualan yang 

dilakukan oleh CV. Bastian Service Centre. Hal tersebut salah satunya disebabkan 

karena kurangnya frekuensi pemberian promosi penjualan bagi konsumen dan 

kurang menariknya promosi penjualan yang dilakukan sehingga diduga tidak 

mengakibatkan konsumen berminat untuk menggunakan jasa di CV. Bastian 

Service Centre. 

Berdasarkan pada uraian di atas, perusahaan telah melakukan promosi 

penjualan, namun masih ada masalah dan kekurangan dalam pelaksanaan promosi 

penjualan yang dilakukan divisi pencucian mobil dan motor di CV. Bastian 

Service Centre, karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai “PENGARUH PROMOSI PENJUALAN TERHADAP PROSES 

KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA DIVISI PENCUCIAN 

MOBIL DAN MOTOR CV. BASTIAN SERVICE CENTRE”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang sudah ada, penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan program promosi penjualan yang dilakukan divisi 

pencucian mobil dan motor CV. Bastian Service Centre ? 

2. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai promosi penjualan yang 

dilakukan divisi pencucian mobil dan motor CV. Bastian Service Centre ? 

3. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai proses keputusan pembelian 

konsumen pada divisi pencucian mobil dan motor CV. Bastian Service 

Centre ? 

4. Seberapa besar pengaruh promosi penjualan terhadap proses keputusan 

pembelian konsumen pada divisi pencucian mobil dan motor CV. Bastian 

Service Centre ? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

mengenai pelaksanaan promosi penjualan dan pengaruhnya terhadap proses 

keputusan pembelian konsumen pada divisi pencucian mobil dan motor CV. 

Bastian Service Centre. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan promosi penjualan yang 

dilakukan divisi pencucian mobil dan motor CV. Bastian Service Centre. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen mengenai promosi 

penjualan yang dilakukan divisi pencucian mobil dan motor CV. Bastian 

Service Centre. 

3. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen mengenai proses 

keputusan pembelian konsumen pada divisi pencucian mobil dan motor 

CV. Bastian Service Centre. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh promosi penjualan terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada divisi pencucian mobil dan motor 

CV. Bastian Service Centre. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat sejalan dengan tujuan penelitian, antara lain : 

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

kajian lebih lanjut dalam penelitian tentang manajemen pemasaran. 

Khususnya yang berkaitan dengan promosi penjualan dan proses 

keputusan pembelian konsumen. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara 

langsung maupun tidak langsung bagi : 

a. Bagi CV. Bastian Service Centre, diharapkan hasil penelitian berguna 

sebagai masukan dan evaluasi bagi perusahaan dimasa yang akan 

datang dalam memecahkan masalah dan dapat menetapkan 

kebijaksanaan yang tepat terutama pada bidang promosi penjualan. 

b. Bagi penulis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis tentang konsep pemasaran, 
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khususnya promosi penjualan serta dapat membandingkan teori yang 

dipelajari dengan fakta yang ada dilapangan. 

c. Bagi Pihak Lain yang Berkepentingan, diharapkan dapat berguna 

sebagai sumbangan pikiran dan informasi terutama bagi rekan-rekan 

mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai 

promosi penjualan dan proses keputusan pembelian konsumen. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Sejalan dengan perkembangan zaman, perusahaan atau pemasar harus 

dapat mencari konsumen untuk melakukan pembelian produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus dapat menjalankan strateginya 

agar dapat memenangkan persaingan untuk menarik konsumen dengan berbagai 

cara. Setiap perusahaan harus bisa menentukan langkah-langkah pemasaran dan 

strategi-strategi yang dilakukan dengan sebaik-baiknya hingga dapat menarik 

konsumen untuk membeli produk tersebut. 

Tentunya untuk dapat menarik konsumen membeli ataupun menggunakan 

jasa yang ditawarkan, perusahaan dapat lebih menekankan pada salah satu 

komponen dari bauran komunikasi pemasaran atau Promotion mix yaitu Promosi 

penjualan (Sales Promotion). Perusahaan perlu melakukan pelaksanaan promosi 

penjualan (Sales Promotion) karena merupakan media yang paling efektif dalam 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian pada saat program tersebut 

dilakukan. Contohnya saat membeli produk atau jasa tertentu biasanya konsumen 

akan mempertimbangkan keuntungan apa yang akan mereka peroleh dari produk 

atau jasa yang mereka beli, sehingga para konsumen akan lebih tertarik dengan 

keuntungan dan manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. 

Maka dengan pentingnya promosi penjualan sebagai media yang paling efektif 

dalam mendorong konsumen menggunakan jasa perusahaan maka para ahli 

mendefinisikan promosi penjualan (Sales Promotion) yaitu : 

Menurut Kotler & Keller (2009:219) menyatakan bahwa : 

 “Promosi penjualan (sales promotion) terdiri dari koleksi alat insentif, 

sebagian besar jangka pendek, dirancang untuk menstimulasi 

pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa 

tertentu oleh konsumen atau perdagangan”. 
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Sedangkan menurut William F. Schoell yang dikutip kembali oleh 

Buchari Alma (2007:188) menyatakan bahwa : 

“Sales promotion is any activity that offers an incentive or a limited 

period to induce a desired response from target customers, company 

sales people or intermediaries.” 

Dari kedua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa promosi 

penjualan merupakan suatu tindakan persuasif secara langsung yang menawarkan 

insentif atau nilai lebih untuk suatu produk pada sales force, distributor atau 

konsumen dengan tujuan utama untuk menciptakan penjualan yang segera. 

Uraian tersebut mengandung arti bahwa semua kegiatan pemasaran yang 

diarahkan untuk merangsang konsumen dalam melakukan pembelian secara cepar 

dengan menawarkan manfaat-manfaat extra kepada konsumen, contohnya kupon, 

hadiah langsung, diskon, percobaan gratis, program frekuensi dan lain-lain. 

Menurut Kotler & Keller (2009:190) alat-alat promosi penjualan tersebut 

memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu : 

1. Komunikasi : Promosi penjualan meraih perhatian dan dapat 

mengarahkan konsumen kepada produk. 

2. Insentif : Promosi penjualan mencakup beberapa konsesi, 

pendorong, atau kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen. 

3. Undangan : Promosi penjualan mencakup undangan berbeda untuk 

melibatkan diri dalam transaksi sekarang. 

Menurut Kotler & Keller (2009:224) Pemasar juga harus membuat 

keputusan-keputusan tambahan untuk merumuskan program promosi penjualan 

yang menyeluruh yaitu menentukan ukuran insentif, menentukan persyaratan 

untuk partisipasi, memutuskan frekuensi promosi, memilih sarana distribusi, 

menentukan waktu promosi. 

Perencanaan dan pengelolaan program promosi penjualan yang tepat 

diharapkan akan dapat memberikan sumbangan yang berarti baik kepada para 

konsumen maupun perusahaan itu sendiri. Sementara masalah yang terpenting 

yang sering dihadapi pemasar adalah bagaimana memahami perilaku pembelian 

konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Perusahaan harus mampu memahami 

keinginannya dan perilaku konsumen dalam melakukan pembeliannya terhadap 
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produknya, oleh karena itu perusahaan harus lebih memahami hubungan antara 

rangsangan pemasaran dan jawaban konsumen. 

Kotler & Keller (2009:178) menyebutkan model perilaku konsumen yang 

mempengaruhi konsumen dalam perilaku pengambilan keputusan pembelian, 

yang ditampilkan pada gambar 1.2 : 

Gambar 1.2 

Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Kotler & Keller (2009:178) 

Dalam hal ini dapat terlihat bagaimana rangsangan penjualan seperti 

produk, harga, tempat, dan promosi maupun perangsang lainnya masuk kedalam 

kesadaran pembeli. Karakteristik dan proses pengambilan keputusan pembeli 

menghasilkan keputusan pembelian tertentu. 

Jadi dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan alat-alat promosi 

penjualan untuk menciptakan respon yang lebih kuat dan cepat dari konsumen 

dalam melakukan pembeliannya. Sementara perilaku pembelian konsumen sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, social, pribadi dan psikologis. 

Sebagian faktor itu tak terkendalikan oleh pemasar, namun pemasar harus dapat 

memperhitungkan pengaruhnya terhadap perilaku seorang pembeli, maka seorang 

pemasar harus mendalami berbagai hal yang mempengaruhi pembelian dan 

mengembangkan suatu pengertian tentang bagaimana konsumen benar-benar 

membuat keputusan pembelian mereka. Perusahaan yang cerdas berusaha untuk 

memahami proses keputusan pembelian pelanggan secara penuh, semua 

pengalaman mereka dalam pembelajaran, memilih, menggunakan, dan bahkan 

menyingkirkan produk. 

Menurut Kotler & Keller (2009:184) menyatakan proses keputusan 

pembelian sebagai berikut : 

Product 

Price 

Place 

Promotion 

Marketing 

Stimuli 
Other Stimuli 

Economi 

Technological 

Political 

Cultural 

Buyer’s Black Box 

Buyer’s 

Characteristic 

Buyer’s 

Decision 

Process 

Buyer’s Decision 

Product Choice 

Brand Choice 

Dealer Choice 

Purchase Timing 

Purchase Amount 
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 “Konsumen melalui lima tahap dalam proses keputusan pembelian: 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian”. 

Konsumen harus melewati 5 (lima) tahapan-tahapan dalam proses 

pembelian dalam sebuah produk. Menurut Kotler & Keller (2009:184) tahap-

tahap proses pengambilan keputusan konsumen adalah sebagai berikut :  

1. Pengenalan Masalah (Need Recognition) 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. 

2. Pencarian Informasi (Information Search) 

Ternyata, konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas. Pada 

tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhadap informasi 

tentang sebuah produk. 

3. Evaluasi Alternatif (Evaluation Of Alternatives) 

Beberapa konsep yang akan membantu dalam memahami proses evaluasi: 

Pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, 

konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen 

melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan 

berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan 

untuk memuaskan kebutuhan ini.  

4. Keputusan Pembelian (Purchase Behaviour) 

Konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk membeli merek yang 

paling disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat 

membentuk lima sub keputusan: merek, penyalur, kuantitas, waktu, dan 

metode pembayaran. 

5. Perilaku Pasca Pembelian (Post Purchase Behavior) 

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik dikarenakan 

melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal 

menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap informasi yang 

mendukung keputusannya. 
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 Semakin tepat dan menarik promosi penjualan yang dilakukan oleh 

perusahaan, maka konsumen akan menyadari keberadaan produknya dan pada 

akhirnya akan melakukan keputusan pembelian pada perusahaan. 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas / independent (X) yaitu 

promosi penjualan, dan satu variabel terikat / dependent (Y) yaitu proses 

keputusan pembelian konsumen. Penulis membuat suatu kerangka pemikiran 

sebagai berikut  

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis 

mengemukakan hipotesis : 

 “Promosi penjualan berpengaruh positif terhadap proses keputusan 

pembelian konsumen pada divisi pencucian mobil dan motor CV. Bastian 

Service Centre” 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini digunakan metode 

deskriptif. Adapun pengertian menurut Menurut Nazir (2005:54), yang 

mengemukakan : 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran, 

ataupun sekelompok kelas peristiwa pada masa sekarang.” 

 

1.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada CV. Bastian 

service Centre yang berlokasi di Jalan Terusan Cimuncang No.15 Padasuka 

Cibeunying Kidul Bandung. Lamanya penelitian dilakukan pada bulan Oktober 

2013 sampai dengan bulan April 2014. 

Promosi Penjualan 

(X) 

Proses Keputusan Pembelian 

Konsumen 

(Y) 


