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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut publikasi BPS pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk Indonesia 

berdasarkan hasil sensus adalah sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari 

119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk 

Indonesia sebesar 1,49 % pertahun.  

Ada banyak faktor penyebab pertumbuhan populasi penduduk diantaranya 

peningkatan kelahiran yang disertai dengan penurunan tingkat kematian, 

perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarkat yang semakin kompleks. 

Peningkatan jumlah populasi penduduk ini harus sejalan dengan ketersediaan 

infrastuktur seperti jalan, kereta api, bandara dan lain-lain. Karena hal ini akan 

berpengaruh terhadap jalannya aktifitas ekonomi masyarakat, distribusi barang 

dan jasa kepada konsumen. Untuk dapat memfasilitasi infrastukur ini diperlukan 

suatu alat transportasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan 

aktifitasnya sehari- hari yakni dengan menggunakaan kendaraan. 

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya 

yang digunakan di semua jenis darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa 

motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 

energi tertentu menjadi tenaga gerak, kendraan motor yang bersangkutan 

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan 
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roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang 

dioperasikan di air. (http://jurnal-online.um.ac.id/article/do/detail-article/1/32/1044) 

Dari berbagai jenis kendaraan bemotor tersebut menjadi peluang bisnis 

bagi penyedia motor terutama roda dua atau motor karena motor dianggap 

masyarakat sebagai kendaraan yang dapat mempermudah aktifitas mereka selain 

roda empat atau mobil, motor bisa mempercepat jarak tempuh perjalanan, 

mengurangi kemacetan, harga yang relatif terjangkau jika dibandingkan dengan 

kendaraan roda empat. 

Persaingan industri otomotif yang semakin pesat disertai dengan keunggulan 

produk dan cara promosi yang unik dan beragam yang dapat menarik konsumen 

untuk dapat membeli produk salah satunya yang dilakukan oleh yamaha dan 

honda yang melakukan media promosi melalui iklan media seperti televisi dengan 

menghadirkan brand ambasadornya masing-masing seperti Marq Marquez dan 

Dani Pedrosa serta Valentino Rossi dan Horge Lorenzo. 

 

 

Gambar 1.1 Promosi iklan Yamaha dan Honda 

Sumber :  

https://www.google.co.id/search?q=iklan+yamaha&biw=1366&bih=632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=

iXSUVbOWKMOwuQTDx4PYDw&ved=0CAYQ_AUoAQ 

https://www.google.co.id/search?q=iklan+yamaha&biw=1366&bih=632&source=lnms&tbm=isch&sa=XSUV

bOWKMOwuQTDx4PYDw&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=iklan+honda+marc+marquez 

https://www.google.co.id/search?q=iklan+yamaha&biw=1366&bih=632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=iXSUVbOWKMOwuQTDx4PYDw&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.co.id/search?q=iklan+yamaha&biw=1366&bih=632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=iXSUVbOWKMOwuQTDx4PYDw&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.co.id/search?q=iklan+yamaha&biw=1366&bih=632&source=lnms&tbm=isch&sa=XSUVbOWKMOwuQTDx4PYDw&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=iklan+honda+marc+marquez
https://www.google.co.id/search?q=iklan+yamaha&biw=1366&bih=632&source=lnms&tbm=isch&sa=XSUVbOWKMOwuQTDx4PYDw&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=iklan+honda+marc+marquez
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Berikut adalah berbagai dealer pesaing kendaraan roda dua dengan berbagai 

merek dan keunggulan dari produk yang ditawarkan kepada konsumen yang ada 

di kota Bandung. 

Tabel 1.1 

Daftar Dealer Motor di Bandung 

No  Nama Dealer Alamat  

1 Abadi Jaya  Jl. Raya Batujajar No. 42 

Bandung  

2 Aceh motor Jl. Aceh 25, Rt 002/004 kota 

Bandung telp. 022-4230556 

3 Agung Jaya Motor Jl. Otto Iskandardinata 

no.482 kota Bandung, 

Bandung 

4 Agung Motor  Jl. Otto Iskandardinata  

No.506 Rt 002/007 kota 

Bandung, Bandung 

5 Arindrata Motor Jl. Kerkop 125 LeuwiGajah 

Cimahi Selatan Kota 

Bandung,  telp. O22-6674171 

6. Asia Motor Jl. Ahmad Yani No. 216 

Kota Bandung no.telp 

7101415  

7 Awwalin Motor Jl. Pasar Barat No-28-29 

Banjaran, Kab. Bandung, 

Bandung 

Sumber :( https://dealerbandung.wordpress.com/ (22 september 2014) 

 

https://dealerbandung.wordpress.com/
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Bagi setiap perusahaan kegiatan promosi sangatlah penting guna menarik 

konsumen untuk dapat melakukan pembelian akan barang jasa yang diproduksi 

oleh perusahaan guna meningkatkan pendapatan perusahaan dalam mencapai laba 

yang diinginkan. 

Promosi dan Bauran Promosi menurut Ririn Tri Ratnasari dan  Mastuti H. Aksa 

“Promosi bukan saja sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan 

pelanggan, melainkan pula sebagai alat untuk mempengaruhi pelanggan.” 

Unsur- unsur bauran promosi adalah Advertising (Periklanan), Personal Selling, 

Sales Promotion, Public Relations (PR), Word to Mouth (WOM), DirectMail.  

Setiap perusahaan memiliki cara promosi masing-masing begitu pula yang 

dilakukan oleh PT.Saluyu Vespario yang memilki cara promosi sendiri yang 

berbeda dari kebanyakan perusahaan otomotif yang gencar melakukan promosi 

melalui media iklan. Piaggio Indonesia membuka dealer di kawasan Bandung 

pada tanggal 11 Juli 2011 dengan kepemilikan oleh PT. Saluyu Vespario Bandung  

yang berkantor pusat di Jl. Pungkur No.48 Bandung menjadi dealer ke-44 Piaggio 

di Indonesia. Perusahaan ini bergerak pada jasa penjualan, service dan suku 

cadang untuk produk-produk piaggio dan vespa melaui owner dari Saluyu Group. 

Vespa merupakan salah satu motor legendaris dimana motor ini dulu 

sempat booming di Indonesia dengan mesin gigi yang kini hadir kembali melalui 

vespa matic nya yang cukup digandrungi oleh semua kalangan.  Jika dulu vespa 

identik dengan orang tua berbeda hal nya dengan sekarang dimana para anak 

muda yang banyak memakai vespa selain desainnya cukup up to date dengan 

perkembangan zaman, model, warna yang mencolok, serta harga yang sebanding 
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dengan kualitasnya menjadi daya tarik tersendiri dengan tidak meninggalkan gaya 

unik dan klasiknya itulah yang menjadi alasan ketertarikan anak muda. Karena 

hampir keselurahan vespa adalah hanya untuk menambah gaya bagi para 

pemakainya. 

PT. Saluyu Vespario yang menjadi penyedia motor vespa pastinya 

menginginkan produknya dapat terjual dengan baik guna meningkatkan 

pendapatan mereka,  hal ini dapat terlaksana melalui peranan promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan khususnya di bagian marketing melalui program 

promosinya jika penjualan produk meningkat secara signifikan atau stabil maka 

program pelaksanaan promosi sudah cukup efektif namun jika menurun maka 

perlu ditinjau kembali program promosinya. 

Tabel dibawah ini adalah data penjualan produk vespa seperti LX 125, LX 

150, PX, ZIP, MP3, Vespa 946 pada tahun 2013 yang mengalami fluktuasi pada 

setiap bulannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal salah satunya adalah pada 

pelaksanaan program promosi yang dilakukan oleh PT.Saluyu Vespario yang 

pengaruhnya pada tingkat penjualan motor vespa. 

Tabel 1.2 Laporan Penjulan PT. Saluyu Vespario Bandung   

Jan  Feb Mar  Apr  Mei  Jun  Juli  Agust  Sept  Okt  Nov  Des  

128 

unit 

136 

unit 

114 

unit 

116 

unit 

93 

unit 

106 

unit 

148 

unit 

113 

unit 

155 

unit 

113 

unit 

90 

unit 

126 

unit 

(Sumber : Data  penjulan  PT. Saluyu Vespario tahun 2013) 

Menurut data penjualan pada tahun 2013 diatas penjulan motor vespa mengalami 

kenaikan dan penurunan pada setiap bulannya, hal ini menjadi masalah tersendiri 

bagi penulis mengapa hal ini bisa terjadi dilihat dari aspek peranan promosi yang 
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dilakukan oleh perusahaan yang pengaruhnya pada peningkatan penjualan produk 

yang ada di perusahaan.  Hal ini menjadikan ketertarikan bagi penulis untuk 

mengambil judul “Tinjuan Pelaksanaan Promosi pada PT. Saluyu Vespario 

Bandung”. 

1.2.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka hal yang menjadi pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanan promosi yang dilakukan oleh PT.Saluyu Vespario 

Bandung? 

2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksananan promosi PT.Saluyu 

Vespario Bandung ? 

3. Apa solusi yang diberikan oleh PT. Saluyu Vespario dalam mengatasi 

segala hambatan pada pelaksanaan promosi? 

4. Bagaimana PT. Saluyu Vespario mengevaluasi keefektifan program 

promosi yang telah dilaksanakan? 

1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan sebagai bahan dalam 

penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan promosi yang dilakukan oleh 

PT. Saluyu Vespario Bandung  

2. Untuk mengetahui hambatan yang ada dalam pelaksanaan promosi PT. 

Saluyu Vespario Bandung  
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3. Untuk mengetahui solusi apa yang dilakukan oleh PT. Saluyu Vespario 

Bandung dalam mengatasi segala hambatan 

4. Untuk mengetahui bagiamana PT. Saluyu Vespario Bandung dalam 

mengevaluasi keefektifan program promosi yang telah di lakukan  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna untuk 

berbagai pihak seperti : 

1. Penulis  

Dapat memberikan suatu tambahan ilmu pengetahuan dan memperluas 

wawasan mengenai promosi di PT. Saluyu Vespario, terutama tentang 

ilmu manajemen pemasaran dalam hal pelaksanaan promosi. 

2. Perusahaan /Instansi 

Diharapkan dapat memberikan masukan ataupun saran yang nantinya 

akan bermanfaat bagi perusahaan, juga sebagai bahan pertimbangan 

dalam hal proses pengambilan keputusan yang menyangkut promosi 

PT.Saluyu Vespario Bandung 

3. Bagi pembaca 

Hasil laporan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan 

manfaat bagi pembaca serta dapat memberikan informasi sebagai 

pengetahuan bagi pembaca, mengenai pelaksanaan promosi PT. Saluyu 

Vesapario Bandung 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Laporan Tugas Akhir ini memperoleh data primer maupun sekunder melalui 

observasi lapangan. Adapun lokasinya di PT.Saluyu Vespario Bandung beralamat 

di Jl. Pungkur No. 48 Bandung, yang dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari 9 

Februari hingga 9 April 2015. 

 


