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ABSTRAK 

 

NELMAN TELENGGEN NIM: 1521103742, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten, Analisis  Marketing Mix dalam Meningkatkan Loyalitas 

Konsumen  Produk Honda Matic  di Klaten. 

Tujuan dalam penelitian adalah 1) untuk mengetahui loyalitas konsumen produk 

Produk Honda Matic di Klaten, 2) mengetahui  variabel  mana  yang  dapat meningkatkan 

loyalitas konsumen, dan 3) Menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai  

Marketing Mix.. 

Berdasarkan analisis data diperoleh, bahwa: 1) terdapat hubungan positif antara 

loyalitas konsumen dengan kualitas mesin  produk Honda Matic jenis kendaraan  roda dua 

di Klaten yang ditunjukkan dengan Ho ditolak sebab t hitung = 1,518 > t (0,025; n-2) = 0,679, 2) 

terdapat hubungan negatif antara loyalitas kondumen dengan harga dari produk  Honda 

Matic jenis kendaraan  roda dua di Klaten, yang ditunjukkan dengan Ho ditolak sebab t hitung 

= 0,752 > t (0,025; n-2) = 0,6794, 3) terdapat hubungan positif antara promosi dengan loyalitas 

konsumen pada produk  Honda Matic jenis kendaraan  roda dua di Klaten, yang ditunjukkan 

dengan Ho ditolak sebab t hitung = 0,741  > t (0,025; n-2) = 0,679, 4) terdapat hubungan positif 

antara loyalitas dengan distribusi produk  Honda Matic jenis kendaraan  roda dua di Klaten 

ditunjukkan dengan Ho ditolak sebab t hitung = 0,879  > t (0,025; n-2) = 0,6794, dan 5) Ada 

pengaruh bersama antara kualitas mesin, harga, promosi dan distribusi terhadap loyalitas 

konsumen, hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung = 38,45 > F table = 3,05, dengan taraf 

signifikansi 5%. Dengan R
2
 (koefisien determinasi) sebesar 0,774  yang berarti variabel 

loyalitas konsumen ditentukan oleh kualitas mesin, harga, promosi dan distribusi  sebesar 

77,36 % sedang sisanya 22,64 % ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  

Kata kunci: Marketing Mix, Loyalitas Konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditunjang dengan 

sarana dan prasarana yang memadai baik kualitas maupun kuantitas membuat 

persaingan antar perusahaan tidak dapat dihindari lagi. Terutama dengan 

perkembangan masyarakat serta ketidakpastian kondisi perekonomian 

mengakibatkan perusahaan yang dapat memuaskan konsumen itulah yang 

masih dapat bertahan. Ketatnya persaingan usaha tersebut perusahaan dituntut 

mampu menerapkan manajemen serta mengelola pemasaran yang baik guna 

kelangsungan hidupnya. 

Perkembangan usaha yang semakin kompleks telah menciptkan 

persaingan diantara produsen. Mereka yang tidak cerdas membaca situasi 

tersebut akan kalah dalam persaingan. Umumnya masyarakat di Negara-negara 

berkembang mempelajari bagaimana bersaing yang lebih baik dari negara-

negara maju untuk memasarkan produknya. Keberhasilan perusahaan dalam 

memasarkan produk yang dihasilkan tergantung dari cara penyampaian pesan-

pesan efektif kepada konsumen dan bagaimana perusahaan memupuk 

konsumennya agar lebih loyal terhadap produk yang dihasilkannya. 

Dewasa ini perhatian terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan 

pelanggan telah semakin besar. Semakin banyak pihak yang menaruh 

perhatian terhadap hal ini. Pihak yang paling banyak berhubungan langsung 

dengan kepuasan/ketidakpuasan pelanggan adalah pemasar, konsumen, 

konsumeris dan peneliti perilaku konsumen. 
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Persaingan yang semakin ketat, dimana semakin banyak produsen 

yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, 

menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan 

pelanggan sebagai tujuan utama. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya 

perusahaan  yang menyertakan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan  

dalam pernyataan misinya, iklan maupun public relations release. Kunci 

utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan 

kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa yang berkualitas 

dengan harga bersaing.   

Pihak yang paling banyak berhubungan langsung dengan kepuasan 

pelanggan adalah pemasar, untuk itu perusahaan perlu memperhatikan faktor-

faktor yang berhubungan dengan pemasaran. Adapun kegiatan mengenai 

pemasaran meliputi  4P yaitu produk (product), harga (price), tempat (place) 

promosi (promotion). Keempat komponen tersebut kemudian lebih dikenal 

dengan bauran pemasaran (marketing mix). Orientasi pemasaran mulai melihat 

dari sisi kepuasan pelanggan atau pun konsumen, dengan memberikan 

pelayanan prima, memperhatikan hal-hal yang bisa mempengaruhi konsumen 

membeli produk. .Memperlakukan konsumen sebagai raja merupakan motto 

yang tepat bagi tenaga penjualan, disamping upaya komunikasi persuasif agar 

mengkonsumsi produk itu sendiri. 

Perusahaan otomotif seperti Honda Matic, terutama produk kendaraan 

roda dua, akan selalu berlomba-lomba dan bersaing dengan perusahaan 

otomotif lainnya baik dalam kualitas teknologi, harga, promosi, jangkauan 

distribusi sampai kepelayanan purna jual. 
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Dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 

loyalitas konsumen produk Honda Matic dengan memberi judul ―Analisis  

Marketing Mix dalam Meningkatkan Loyalitas Konsumen  Produk Honda 

Matic di Klaten”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1.  Alasan Subyektif 

a.  Menambah pengetahuan dasar penulis mengenai strategi  marketing mix. 

b. Sesuai ilmu yang dipelajari oleh penulis mengenai teori tentang 

Marketing Mix, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai  Analisis Marketing Mix dalam meningkatkan Loyalitas 

Konsumen Produk Produk Honda Matic di Klaten. 

2. Alasan Obyektif  

a. Strategi Marketing Mix sangat penting untuk menentukan Strategi 

pemasaran secara bersama-sama antara periklanan, personal selling, 

distribusi dan promosi penjualan. 

b. Strategi Marketing Mix tidak bisa diabaikan karena guna mengetahui 

seberapa  besar   pengaruhnya terhadap loyalitas konsumen terhadap 

suatu produk. 

 

C. Penegasan Judul 

Adapun yang mendukung pemilihan judul  penulisan skripsi ini adalah: 

1. Marketing Mix adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran yakni Produk, Struktur harga, 
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kegiatan Promosi dan sistem Distribusi .(Basu Swasta DH dan Irawan, 

2003:78) 

2. Loyalitas konsumen adalah kesetiaan seseorang atas suatu produk baik 

barang maupun jasa tertentu merupakan manivestasi dan kelanjutan dari 

kepuasan konsumen  dalam  menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan 

yang diberikan oleh pihak perusahaan tersebut yang memiliki kekuatan dan 

sikap positif atas  perusahaan tersebut. 

 

D. Batasan Masalah 

Permasalahan yang akan penulis teliti ini akan menjadi  kabur 

maknanya tanpa adanya pembatasn masalah yang mendasarinya. Adapun 

pembatasan permasalahan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat penerapan Strategi  Marketing Mix pada Produk Honda Matic jenis 

kendaraan  roda dua  di Klaten dengan  variabel  yang diteliti hanya 

terbatas pada kualitas produk, harga, distribusi, dan promosi. 

2. Loyalitas Konsumen produk  Produk Honda Matic jenis kendaraan  roda 

dua  di Klaten. 

 

E. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Bagaimanakah Analisis  Marketing  Mix terhadap Loyalitas 

Konsumen produk Produk Honda Matic di wilayah Klaten . 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui loyalitas konsumen produk Produk Honda Matic di 

Klaten. 

2. Untuk mengetahui  dan menguji variabel  mana  yang  dapat meningkatkan 

loyalitas konsumen. 

3. Menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai  Marketing Mix. 

4. Memberikan pengalaman outentik sebagai calon praktisi marketing. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1.   Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan ilmu yang peneliti peroleh dari bangku kuliah dan 

dapat menambah wawasan tentang dunia kerja sesungguhnya yang 

berkenaan dengan aspek yang diteliti. 

2.  Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan penerapan strategi marketing 

mix dan membantu perusahaan dalam mempromosikan produk-produknya. 

3. Bagi Pihak lain (Mahasiswa/konsumen/Peneliti lain) 

a.  Dengan berbagai macam produk-produk Honda Matic dari jenis 

kendaraan  roda dua  diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen 

sehingga konsumen terpuaskan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu calon konsumen dalam 

memutuskan pembelian produk kendaraan roda dua. 
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c. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dan 

referensi bagi peneliti  lain yang melakukan penelitian yang serupa. 

 

H. Sistematika Penulisan  

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

hipotesis dan sistematika skripsi.  

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA   

  Bab ini menguraikan tentang pengertian manajemen 

pemasaran, pengetrtian marketing mix, produk, harga dan 

loyalitas konsumen  

BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN  

  Metodologi Penelitian berisi tentang metode penelitian, dan 

penjelasan  tentang objek penelitian. 

BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHASAN  

  Dalam bab ini akan dibahas metode analisis data serta 

pembahasannya.  

BAB V  :  PENUTUP  

  Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran yang bisa 

digunakan pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengambil kebijakan di masa yang akan datang.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah diadakan penelitian dan berdasarkan data-data yang diperoleh 

kemudian dianalisa, ternyata loyalitas konsumen terhadap  produk  Honda matic  

jenis kendaraan  roda dua di Klaten ada hubungan dengan tentang produk, harga, 

distribusi, dan promosi . 

1. Ada hubungan posistif antara loyalitas kondumen dengan kualitas mesin  

produk Honda matic  jenis kendaraan  roda dua di Klaten yang ditunjukkan 

dengan Ho ditolak sebab t hitung = 1,518 > t (0,025; n-2) = 0,6794. 

2. Ada hubungan negatif antara loyalitas kondumen dengan harga dari produk  

Honda matic  jenis kendaraan  roda dua di Klaten, yang ditunjukkan dengan 

Ho ditolak sebab t hitung = 0,752 > t (0,025; n-2) = 0,6794.  

3. Ada hubungan positif antara promosi dengan loyalitas konsumen pada 

produk  Honda matic  jenis kendaraan  roda dua di Klaten, yang ditunjukkan 

dengan Ho ditolak sebab t hitung = 0,741  > t (0,025; n-2) = 0,6794.  

4. Ada hubungan positif antara loyalitas dengan distribusi produk  Honda matic  

jenis kendaraan  roda dua di Klaten ditunjukkan dengan Ho ditolak sebab t 

hitung = 0,879  > t (0,025; n-2) = 0,6794. 

5. Ada pengaruh bersama antara kualitas mesin, harga, promosi dan distribusi 

terhadap loyalitas konsumen, hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung = 38,45 

> F table = 3,05,  dengan   taraf   signifikansi 5%.  Dengan  R
2
 ( koefisien  
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determinasi) sebesar 0,774  yang berarti variabel loyalitas konsumen 

ditentukan oleh kualitas mesin , harga, promosi dan distribusi  sebesar 77,36 

% sedang sisanya 22,64 % ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini.  

 

B. Saran-saran 

Ada beberapa hal yang perlu penulis kemukakan dan semoga bermanfaat 

bagi peningkatan kinerja dan penjualan produk  Honda matic  jenis kendaraan  

roda dua di wilayah Kabupaten Klaten yaitu: 

1. Perlu adanya prioritas peningkatan mutu atau  kualitas  dari produk  Honda 

matic  jenis kendaraan  roda dua di Klaten dalam meningkatkan 

penjualannya . 

2. Perlu adanya peningkatan promosi dan distribusi dalam menyebarkan produk  

ke segala lapisan masyarakat dari produk  Honda matic  jenis kendaraan  

roda dua di Klaten dalam meningkatkan penjualannya 

3. Perlu adanya prinsip ekonomis, efektif dan efisien dalam menekan biaya 

operasional produksi untuk memperkecil harga jual produk di masyarakat 

dalam meningkatkan penjualannya. 

4. Perlu penerapan dan pengembangan strategi  ―marketing Mix‖ dalam meraih 

pasar yang lebih luas. 

5. Perusahaan memberikan suasana yang kondusif dalam melaksanakan roda 

organisasinya sehingga antara pelaksanaan .dan tujuan perusahaan dapat 

tercapai.  
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6. Karena hasil penelitian ini hanya dalam lingkup terbatas yaitu pada 50 

responden di Kabupaten Klaten, maka kiranya dapat diadakan penelitian 

lebih lanjut dalam lingkup yang lebih luas dan responden yang lebih banyak 

agar diperoleh model yang lebih mewakili (representatif). 
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