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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, 

telah memicu suatu persaingan yang ketat dan sengit diantara perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perdagangan maupun industri. 

Perusahaan bersama dengan perusahaan lainnya tahu bahwa bila mereka 

memperhatikan konsumennya – pangsa pasar dan laba akan menyusul. Pemasaran 

yang masuk akan menjadi penentu keberhasilan setiap organisasi – besar atau 

kecil, berorientasi yang laba atau nirlaba, domestik atau pun global (Kotler, 2003: 

6). Pemasaran berhubungan dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan 

manusia dan masyarakat. Salah satu dari definisi terpendek pemasaran adalah 

memenuhi kebutuhan secara menguntungkan (Kotler & Keller, 2008: 6).  

Keberhasilan di bidang pemasaran secara otomatis berarti berhasilnya 

perusahaan dalam menjual dan memasarkan produknya pada konsumen. Konsep-

konsep utama yang digunakan dalam pemasaran adalah segmentasi, targeting, 

positioning, kebutuhan, keinginan, permintaan, penawaran, brand, nilai dan 

keputusan, pertukaran, transaksi, hubungan dan jejaring, jalur pemasaran, rantai 

distribusi (supply chain), lingkungan pemasaran, serta program pemasaran 

(Kotler, 2006: 2). 

Hal tersebut tersebut merupakan bagian dari bauran pemasaran yang 

memegang peranan cukup penting dalam menentukan berhasil tidaknya 

pemasaran yang telah dilakukan perusahaan. Maka dari itu, pihak manajemen 

perusahaan harus benar-benar mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat 

didalam pemasarannya. Sehingga perusahaan tersebut, mampu untuk bertahan 

dalam persaingan yang semakin ketat dan lebih dari itu perusahaan mampu untuk 

mengembangkan usahanya, serta menguasai pangsa pasar lebih besar lagi dan 

mengungguli perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. 
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Auto 2000 adalah sebuah dealer mobil khusus Toyota yang merupakan 

jaringan pemasaran dan penjualan lokal di Indonesia. Auto 2000 memiliki 

beberapa macam merek Toyota yaitu Vios, Yaris, Corolla Altis, Camry, Avanza, 

Kijang Inova,, Rush, Fortuner, Hilux, Dyna, Alphard, dan Land Cruiser. Dalam 

hal ini penulis memfokuskan pada mobil Toyota New Avanza.  

Toyota New Avanza adalah sebuah mobil yang diproduksi di Indonesia 

oleh PT. Toyota Astra Motor. Mobil ini diluncurkan saat Gaikindo Auto Expo 

pada 2009 dan terjual 100.000 unit pada tahun tersebut (www.wikipedia.co.id). 

Nama "Avanza" berasal dari bahasa Italia avanzato, yang berarti "peningkatan". 

Auto 2000 menggunakan berbagai metode bauran promosi, seperti periklanan 

(advertising), penjualan perorangan (personal selling), promosi penjualan (sales 

promotion), dan publikasi (publisity).  

Kegiatan pemasaran merupakan usaha yang sangat penting dan dibutuhkan 

oleh setiap jenis usaha guna menarik pelanggan agar membeli suatu produk dan 

juga merupakan suatu kegiatan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan 

konsumen. Secara singkat konsep pemasaran berorientasi pada kebutuhan dan 

keinginan konsumen yang didukung oleh usaha pemasaran terpadu yang 

diarahkan kepada terciptanya kepuasan konsumen sebagai kunci untuk memenuhi 

tujuan-tujuan organisasi. 

Berikut ini adalah data volume penjualan mobil Toyota New Avanza pada 

Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta Bandung Bulan Mei 2009 – September 2010. 

Tabel 1.1 
Data Volume Penjualan Mobil Toyota New Avanza pada Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta 

Bandung Bulan Mei 2009 – September 2010 
(dalam Unit) 

 Periode 
Avanza 

1.3E 
Manual 

Avanza 1.3G 
Manual 

Avanza 1.5S 
Manual 

Avanza 1.5S 
Otomatis Total 

2009      
Mei 9 78 11 2 100 
Juni 8 64 21 3 96 
Juli 8 84 13 3 108 
Agustus 9 76 13 4 102 
September 6 67 22 6 101 
Oktober 7 74 23 7 111 
November 8 82 12 5 107 
Desember 2 77 20 3 102 
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2010      
Januari 5 87 13 4 109 
Februari 4 57 25 8 94 
Maret 6 98 28 5 137 
April 7 57 21 2 87 
Mei 8 67 16 2 93 
Juni 9 75 29 6 119 
Juli 8 84 31 3 126 
Agustus 7 91 10 2 110 
September 5 92 24 4 125 

Sumber : Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta Bandung, 2010 (data diolah kembali) 

  
Berdasarkan data grafik volume penjualan di atas, kegiatan pemasaran 

yang dilakukan oleh Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta Bandung terlihat kurang 

efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan naik turunnya grafik volume penjualan 

mobil Avanza pada Bulan Mei 2009 – September 2010 yang mengakibatkan 

penjualannya kurang maksimal, sehingga target yang telah ditetapkan belum 

tercapai.  

 Selain faktor kegiatan pemasaran, penurunan volume penjualan mobil 

Avanza dipengaruhi oleh munculnya mobil-mobil baru merek lain yang 

spesifikasi dan harganya hampir sama, sehingga menimbulkan suatu persaingan 

dalam penjualan, serta kurangnya informasi mengenai keunggulan dari mobil 

yang ditawarkan sehingga minat untuk membeli mobil tersebut berkurang.  

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ati Rohayati (2004) menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang positif dan pengaruh yang kuat antara anggaran 

biaya pemasaran dengan volume penjualan pada PT. Makmur Jaya Palembang. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independennya yaitu 

anggaran biaya pemasaran, sedangkan variabel independen dalam penelitian yang 

penulis lakukan adalah biaya pemasaran. Motivasi penulis melakukan penelitian 

ulang atas penelitian terdahulu karena pengertian anggaran biaya pemasaran 

merupakan suatu perencanaan yang disusun secara formal didalam perusahaan 

yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan dalam pemasaran tanpa adanya 

pengecualian. Adapun biaya pemasaran merupakan semua biaya yang terjadi saat 

produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut 

diubah kembali dalam bentuk uang tunai.  



 4

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian serta membahas masalah tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang 

berjudul: ”Pengaruh Biaya Pemasaran terhadap Volume Penjualan pada 

Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta Bandung”. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka 

permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana biaya pemasaran pada Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta 

Bandung tahun 2009-2010? 

2. Bagaimana volume penjualan pada Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta 

Bandung tahun 2009-2010? 

3. Bagaimana pengaruh biaya pemasaran terhadap volume penjualan pada Auto 

2000 Cabang Soekarno Hatta Bandung tahun 2009-2010? 

 
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana ekonomi Jurusan Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama. 

 Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui biaya pemasaran pada Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta 

Bandung tahun 2009-2010 

2. Mengetahui volume penjualan pada Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta 

Bandung tahun 2009-2010 

3. Mengetahui besarnya pengaruh biaya pemasaran terhadap volume penjualan 

pada Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta Bandung tahun 2009-2010 

 
1.4 Kegunaan Penelitian  

 Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini akan diperoleh data yang 

mempengaruhi usaha perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan. Adapun 

kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Penulis, penelitian ini akan memberikan masukan terutama sebagai dasar 

dalam penerapan-penerapan ilmu pemasaran yang diperoleh dari teori selama 

kuliah daripada kenyataannya dalam menghadapi masalah-masalah yang ada 

di perusahaan. 

2. Perusahaan yang diteliti, diharapkan akan dapat menyusun suatu informasi 

sebagai bahan rekomendasi sehingga dapat menggunakan biaya pemasaran 

secara efektif dalam meningkatkan volume penjualan. 

3. Bagi peneliti lain, diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat sebagai referensi 

penulisan dan menambah pengetahuan mengenai pemasaran secara khusus 

yaitu pengaruh biaya pemasaran terhadap volume penjualan. 

 
1.5 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan berusaha untuk terus menambah jumlah volume penjualan 

produknya untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan serta memenangkan 

persaingan, melalui pelaksanaan kegiatan pemasaran. Karena kegiatan pemasaran 

memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka perusahaan melakukan perencanaan 

biaya pemasaran.  

Setiap perusahaan harus dapat memenuhi semua kebutuhan, keinginan dan 

permintaan dari pelanggan. Karena setiap perusahaan harus berfokus pada 

kepuasan pelanggan, bukan hanya memproduksi barang saja. Menurut Kotler 

(2004:8) pengertian kebutuhan, keinginan dan permintaan adalah sebagai berikut: 

“Kebutuhan manusia adalah keadaan merasa tidak memiliki kepuasan 
dasar. Keinginan adalah hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan 
tersebut. Permintaan adalah keinginan akan sesuatu produk yang didukung 
dengan kemampuan serta kesediaan membelinya.” 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk memenuhi semua kebutuhan, 

keinginan dan permintaan diperlukan suatu barang atau produk dalam 

pemenuhannya, oleh karena itu perusahaan harus dapat menghasilkan suatu 

produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan.  

Setelah produk yang dibutuhkan selesai diproduksi perlu adanya kegiatan 

pemasaran, dalam banyak perusahaan kegiatan pemasaran merupakan kegiatan 

yang sangat dominan dibandingkan dengan kegiatan bagian lain. Dalam kegiatan 
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pemasaran diperlukan biaya pemasaran untuk dapat memperlancar kegiatan 

tersebut, oleh sebab itu kegiatan pemasaran akan sangat membutuhkan perhatian 

dan dana yang tidak sedikit.  

Pengertian biaya pemasaran menurut Mulyadi  (2005:48),  sebagai berikut: 

“Biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi saat produk selesai 

diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut diubah 

kembali dalam bentuk uang tunai”. 

Kegiatan penjualan merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan 

oleh perusahaan dengan memasarkan hasil produksinya baik berupa barang 

maupun jasa, dilaksanakan kegiatan penjualan oleh perusahaan untuk mencapai 

volume penjualan yang diharapkan dan menguntungkan untuk mencapai laba 

yang maksimal bagi perusahaan. 

Pengertian volume penjualan menurut Collins (2007: 525), adalah: 

“Sales volume (volume penjualan) yaitu jumlah produk atau merek suatu 

perusahaan yang terjual dalam suatu periode”. 

Sedangkan menurut Murwanto (2005: 894) adalah: 

“Volume penjualan merupakan hasil penjualan produk baik ditinjau dari 

segi fisik maupun rupiahnya” 

Volume penjualan merupakan jumlah barang yang telah terjual, atau 

jumlah harga suatu produk yang terjual oleh perusahaan dalam kegiatan 

pemasaran dari hasil produksinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

Menurut Supriyono (2000: 204), hubungan biaya pemasaran dengan 

volume penjualan adalah sebagai berikut : 

“Adanya kenaikan biaya advertensi dan promosi pada periode tertentu 

seringkali baru mengakibatkan kenaikan volume penjualan pada periode-

periode berikutnya.” 

Sedangkan menurut Buchari Alma (2000: 161), hubungan biaya 

pemasaran dengan pendapatan penjualan adalah sebagai berikut : 

“…bahwa pada umumnya apabila dana bertambah untuk kegiatan 

marketing, maka jumlah penjualan meningkat.” 
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Berdasarkan penjelasan di atas, biaya pemasaran ditujukan untuk dapat 

meningkatkan volume penjualan dengan kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran 

juga dimaksudkan untuk dapat mempertahankan kelangsungan perusahaan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang tersebut diatas hipotesis yang penulis 

ambil sebagai kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah : 

“Biaya pemasaran berpengaruh positif terhadap volume penjualan” 

 
1.6 Metode Penelitian    

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang 

diselidiki. 

Pengertian penelitian desktiptif menurut Nazir (2003:54), adalah: 

“Penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang 
tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam 
masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-
situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-
sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung 
dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena” 

 
Jenis data yang diperlukan meliputi: 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian langsung. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan baik 

berupa buku-buku, catatan-catatan kuliah, serta sumber informasi yang lain  

yang ada hubungannya dengan objek yang sedang diteliti. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Library Research (Studi Kepustakaan) 

Merupakan penelitian secara teoritis guna memperoleh data sekunder yang 

dilakukan untuk mendapatkan teori yang diperlukan sebagai landasan bagi 

penyusunan skripsi ini. 
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2. Field Research (Studi Lapangan) 

Merupakan penelitian lapangan guna memperoleh data primer dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang dianggap 

dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

b. Observasi 

Dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek 

penelitian untuk mencatat dan mengamati apa yang dilihat dan didengar 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahan-bahan yang diperlukan. 

Data yang akan diperoleh adalah mengenai biaya pemasaran dan volume 

penjualan. 

 

1.7 Operasionaliasi Variabel 

Menurut Somantri dan Muhidin (2006:27) pengertian variabel adalah: 

“Karakteristik yang akan diobservasi dari satuan pengamatan” 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu : 

1. Variabel bebas (independent variable). Variabel bebas (x) yaitu variabel bebas 

yang mempengaruhi variabel lainnya, yaitu biaya pemasaran sebagai variabel 

bebas. 

2. Variabel terikat (dependent variable). Variabel terikat (Y) yaitu variabel yang 

keberadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu volume penjualan 

sebagai variabel terikat. 

Ringkasan variabel-variabel pokok beserta konsep variabel, indikator, 

satuan dan skala pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini. 
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Tabel 1.2 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel 
Pokok 

Konsep Variabel Indikator  Skala 

Variabel 
Independen: 
Biaya 
Pemasaran 
(Variabel X) 

Biaya pemasaran meliputi semua 
biaya yang terjadi saat produk 
selesai diproduksi dan disimpan 
dalam gudang sampai produk 
tersebut diubah kembali dalam 
bentuk uang tunai. 
Mulyadi  (2005:48) 

Besarnya biaya 
pemasaran yang 
dikeluarkan dalam 
periode tertentu 

Rasio 
 
 
 
 

Variabel 
Dependent 
Volume 
penjualan 
mobil Toyota 
Avanza 
(Variabel Y) 

Sales volume (volume penjualan) 
yaitu jumlah produk atau merk 
suatu perusahaan yang terjual 
dalam suatu periode. 
Collins (2007: 525) 

Banyaknya jumlah 
unit mobil Toyota 
Avanza yang terjual 
dalam periode tertentu 
   

Rasio 

 

1.8 Rancangan Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Korelasi  

 Analisis korelasi membahas derajat yaitu untuk menunjukkan kuat atau 

lemah serta arah hubungan antara variabel independent dan variabel dependent. 

Sedangkan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar derajat 

hubungan atau seberapa kuat hubungan yang terjadi antara variabel-variabel 

tersebut dinamakan pearson product moment, dengan rumus sebagai berikut: 

 
( )( )

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑∑∑

−−

−
=

2222
xy
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iiii

yynxxn

yxyxn
r  

Pada hakekatnya, nilai R atau r dapat bervariasi dari -1 hingga +1, atau 

secara matematis dapat ditulis menjadi -1 ≤ r ≤ + 1 

a. Bila r =0 atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat 

lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali. 

b. Bila r = +1 atau mendekati +1, maka korelasi antara dua variabel dikatakan 

positif dan sangat kuat sekali. 

c. Bila r = -1 atau mendekati -1, maka korelasinya sangat kuat dan negatif. 
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Tanda positif (+) dan negatif (-) pada koefisien memiliki arti yang khas. 

Bila r positif, maka korelasi antara dua variabel bersifat searah. Dengan kata lain, 

kenaikan/penurunan nilai-nilai variabel independent terjadi bersama-sama dengan 

kenaikan/penurunan nilai-nilai variabel dependent. Sebaliknya, bila r negatif 

kenaikan nilai-nilai variabel independent terjadi bersama-sama dengan penurunan 

nilai variabel dependent atau sebaliknya. 

Interpretasi besar kecilnya koefisien korelasi antara variabel independent 

dengan variabel dependent, penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut ini. 

Tabel 1.3 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Cukup 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

    Sumber: Riduwan (2009;228) 
 
2. Koefisien Determinasi  

Analisis koefisien determinasi yaitu analisis yang digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel 

dependent (Y). Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien 

korelasi (R2). Nilai (R2) mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). 

Semakin besar R2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut 

dan semakin mendekati 0, maka variable independent secara keseluruhan tidak 

dapat menjelaskan variable dependen. Rumus koefisien determinasi adalah : 

 Kd = R2 x 100% 

 
3. Penetapan Hipotesis 

  Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian 

untuk menguji kebenaran. Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Rancangan pengujian 

hipotesis menggunakan : 
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Ho  : r ≤ 0,  Tidak terdapat hubungan positif dari biaya pemasaran terhadap volume 

penjualan. 

Ha  : r > 0,  Terdapat hubungan positif dari biaya pemasaran terhadap volume 

penjualan. 

 
4. Pemilihan Tes Statistik 

  Uji hipotesis dilakukan untuk mempengaruhi tingkat signifikansi pengaruh 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk 

menghitungnya digunakan rumus : 

21

2

r

nr
t

−

−
=  

dimana : 

t = Statistik uji-t 

r = Nilai koefisien korelasi 

n = Jumlah data, yaitu tahun 2009-2010 

 

5. Penetapan Tingkat Signifikansi 

  Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar α = 0,05 

karena tingkat ini dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan biaya pemasaran 

dan dengan volume penjualan. Serta merupakan tingkat signifikansi yang umum 

digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Kemudian mencari nilai t pada tabel 

dengan derajat kebebasan (degree of freedom) / df, dimana df = n-k-l. 

 

1.9 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, 

penulis mengadakan penelitian pada Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta Bandung 

yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 145 Bandung. Waktu penelitian 

dilakukan mulai bulan November 2010 sampai dengan selesai.  


