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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Perekonomian Indonesia telah memasuki era globalisasi. Adanya 

perdagangan bebas memungkinkan semakin terbukanya persaingan antar 

perusahaan. Untuk menghadapi para pesaingnya, perusahaan harus lebih pandai 

menentukan manajemen perusahaan yang akan digunakan. Banyak perusahaan 

yang menutup usahanya karena tidak sanggup menghadapi persaingan. Untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, perusahaan harus memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

kelangsungan hidup perusahaan adalah metode penjualan yang dilakukan. 

Banyak yang mengatakan bahwa penjualan sama dengan pemasaran, 

padahal keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Pemasaran meliputi 

kegiatan yang lebih luas, sedangkan penjualan hanyalah merupakan satu kegiatan 

saja di dalam pemasaran. Penjualan merupakan ilmu dan seni yang mempengaruhi 

pribadi seseorang yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 2 

bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Pengertian pemasaran sendiri 

adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk 

merencanakan,  menentukan produk, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang, jasa dan ide kepada pasar sasaran agar dapat mencapai 

tujuan organisasi. 

Perusahaan selalu berusaha untuk menciptakan keuntungan dengan jalan 

meraih volume penjualan yang tinggi. Dalam memperoleh volume penjualan yang 

tinggi, diperlukan proses penjualan yang mudah untuk diikuti konsumen. 

Kegagalan suatu perusahaan tidak hanya diakibatkan oleh produk perusahan yang 

kurang sempurna, tetapi juga karena tidak tercapainya sasaran penjualan yang 

menguntungkan. Selain untuk menciptakan keuntungan yang maksimal  dengan 

meraih volume penjualan  yang tinggi, perusahaan juga mempunyai tujuan lain 

yaitu mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

Perusahaan yang ingin mempertahankan dan meningkatkan volume 

penjualan, tentunya tidak lepas dari masalah-masalah yang menghambat proses 

penjualan.  

UD. Mulia Motor sebagai dealer motor yang melayani penjualan motor bekas 

berbagai merek, mulai dari merek Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, sampai 

motor buatan Cina tentunya tidak lepas dari masalah-masalah yang 

menghambatnya untuk meningkatkan volume penjualan. Apalagi di era 

globalisasi ini, banyak dealer-dealer motor yang baru yang berdiri dengan 

memberikan berbagai macam kredit untuk menarik konsumen. 

Dengan melihat uraian diatas, maka UD. Mulia Motor untuk 

meningkatkan volume penjualannya dan mencapai laba yang diinginkan 
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mengalami kendala-kendala dan hambatan-hambatan sehingga dibutuhkan usaha 

untuk mengatasinya. Dengan alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang kegiatan penjualan motor bekas yang dilakukan oleh UD. Mulia Motor 

dan permasalahan apa saja yang dihadapi, untuk mengangkatnya menjadi suatu 

permasalahan dengan judul “PRAKTEK PENJUALAN MOTOR BEKAS PADA 

UD. MULIA MOTOR MASARAN SRAGEN”. 

B.  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses penjualan yang dilakukan oleh UD. Mulia Motor dalam 

memasarkan barangnya ? 

2. Permasalahan apa saja yang dihadapi UD. Mulia Motor dalam melakukan 

penjualan ? 

 

C.  TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui proses penjualan yang dilakukan oleh UD. Mulia Motor. 

2. Untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh UD. Mulia Motor 

dalam  melakukan penjualan. 

 

D.  KEGUNAAN PENELIAN 

1. Kegunaan Teoritis 

 Kegunaan teoritis dari penelitian ini bagi perkembangan ilmu 

ekonomi, khususnya yang mengkaji tentang penjualan motor dalam 

hubungannya dengan usaha penjualan motor bekas. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Dapat dijadikan bahan masukan bagi perusahaan dalam menentukan 

kebijakan yang terbaik untuk para pelanggannya dalam melakukan 

penjualan tunai, penjualan kredit, maupun penjualan tukar tambah. 

b. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan tentang masalah dibidang pemasaran dan 

sebagai salah satu sarana penerapan teori-teori yang telah dipelajari 

diwaktu kuliah. 

c. Bagi Universitas 

Dapat memberikan manfaat tambahan informasi dan referensi bacaan bagi      

mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir. 

 

G.  Metode Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan di UD. Mulia Motor, Jl. Raya Solo – Sragen Km 16,  

Karang Malang, Masaran, Sragen. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dalam penulisan tugas akhir ini berasal dari: 

a. Data Primer 

Merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian. 

Sumber datanya adalah wawancara langsung dari obyek penelitian.Sumber 

datanya adalah wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan UD. 

Mulia Motor. 
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b. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari intern perusahaan. Ini dapat berupa 

dokumen yang telah disusun sebelumnya oleh orang lain mengenai 

gambaran perusahaan, data omset penjualan produk perusahaan dan 

catatan lainnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data, dimana peneliti 

mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian 

dan mencatat hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan data akan 

diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan 

responden. Disini penulis melakukan tanya jawab dengan pihak –pihak 

yang dianggap perlu sehubungan dengan data yang diperlukan. 

c. Studi Pustaka 

Yaitu membaca literatur buku – buku yang bersangkutan dengan masalah 

penelitian yang dilakukan. 

4. Teknik Penganalisaan Data 

Analisa data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah analisa 

deskriptif yaitu analisis data yang relevan dan memaparkan situasi atau 

peristiwa yang berhubungan dengan proses penjualan dan masalah – masalah 

yang dihadapi oleh UD. Mulia Motor, Masaran, Sragen. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PEMASARAN 

 Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh para pengusaha dalam upaya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya,untuk berkembang dan mendapatkan laba. 

 Menurut William J.Stanton dalam Basu Swastha DH. dan Irawan (1999: 5) 
Menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari 
kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan 
harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang 
memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli 
potensial.  

  
Sedangkan menurut Philip Kotler dan AB Susanto (2000: 11) memberikan 
arti pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial dimana individu 
dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dalam 
menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama 
lain. 

 

B. PENJUALAN 

 Banyak orang yang belum memahami perbedaan antara penjualan dan 

pemasaran, mereka berpendapat bahwa kedua istilah itu sama. Padahal, keduanya 

mempunyai konsep yang berbeda.  

 Menurut William J. Stanton (1996: 16) Dibawah konsep penjualan, sebuah 
perusahaan membuat produk dan kemudian mendayagunakan aneka 
metode penjualan untuk membujuk konsumen membeli produknya. Ini 
berarti bahwa perusahaan mengarahkan permintaan konsumen agar sesuai 
dengan suplai yang diajukan. Sebaliknya dibawah konsep pemasaran 
perusahaan menjajaki apa yang diingini oleh konsumen dan kemudian 
berusaha mengembangkan produk yang akan memuaskan keinginan 
konsumen dan sekaligus memperoleh laba. Disini perusahaan 
menyesuaikan suplai mereka untuk memenuhi permintaan konsumen. 
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TABEL 2. 1. PERBEDAAN PENJUALAN DENGAN PEMASARAN 

PENJUALAN PEMASARAN 

1. Tekanan pada produk 
2. Perusahaan pertama - tama 

membuat produk dan kemudian 
mereka – reka bagaimana 
menjualnya. 

3. Manajemen berorientasi ke 
volume penjualan. 

4. Perencanaan berorientasi ke 
hasil jangka pendek, berdasarkan 
produk dan pasar. 

1. Tekanan pada keinginan 
konsumen 

2. Perusahaan pertama - tama 
menentukan apa yang diingini 
oleh konsumen dan kemudian 
mereka - reka bagaimana 
membuat dan menyerahkan 
produknya untuk memenuhi 
keinginan itu. 

3. Manajemen berorientasi ke laba 
usaha. 

4. Perencanaan berorientasi ke hasil 
jangka panjang berdasarkan 
produk- baru, pasar esok, dan 
pertumbuhan yang akan datang. 

 

 Menurut Basu Swastha Dh. (2001 : 9) mengartikan penjualan sebagai 

proses pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli. 

 Sedangkan menurut William G. Nickels dalam Basu Swastha Dh. 
(2001:10) menyebutnya dalam istilah penjualan tatap muka adalah interaksi antar 
individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, 
menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling 
menguntungkan  dengan pihak lain. 
 
 Menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh 

penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang 

ditawarkannya. (Basu Swastha, 2001: 8 ). 

 Setiap tindakan pastilah nenpunyai tujuan, begitu pula dengan penjualan, 

pada umumnya perusahaan mempunyai tiga tujuan umum dalam penjualan ( Basu 

Swastha, 2001: 80 ) 

1. Mencapai volume penjualan tertentu 

2. Mendapatkan laba tertentu. 
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3. Menunjang pertumbuhan perusahaan. 

 Dalam prakteknya, kegiatan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Basu Swastha ( 2001: 129–131 ). 

Faktor yang mempengaruhi tersebut dapat berupa:  

1. Kondisi dan Kemampuan Penjual 

 Disini, penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat 

berhasil mencapai pasar penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut 

penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, 

yaitu: 

a. Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan. 

b. Harga produk. 

c. Syarat penjualan, seperti: pembayaran, penghantaran, pelayanan purna 

jual, garansi. 

2. Kondisi Pasar 

 Pasar  sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran 

dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. 

 Adapun faktor – faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, 

pasar pemerintah ataukah pasar internasional. 

b. Kelompok pembeli atau segmen pasarnya. 

c. Daya belinya. 

d. Frekuensi pembeliannya. 

e. Keinginan dan kebutuhannya. 
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3. Modal 

 Modal selain digunakan untuk biaya produksi, juga digunakan untuk 

mempromosikan barang supaya dikenal oleh konsumen. 

4. Kondisi Organisasi perusahaan 

 Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh 

bagian tersendiri ( bagian penjualan ) yang dipegang oarang – orang tertentu 

atau ahli bidang penjualan. Lain halnya dengan perusahaan kecil dimana 

masalah penjualan ditangani oleh orang yang melakukan fungsi – fungsi lain. 

5. Faktor Lain 

 Faktor-faktor lain dapat berupa periklanan, peragaan, kampanye, 

maupun pemberian hadiah. Bagi perusahaan kecil, faktor penjualan ini 

seringkali terlupakan karena terbatasnya modal yang dimiliki. 

 Kata penjualan tidak selalu memberikan gambaran yang positif, tetapi 

sering juga mempunyai konotasi yang negatif. Menurut Basu Swastha (2001: 5-7 ) 

konotasi – konotasi negatif tersebut antara lain: 

a. Penjualan adalah Manipulasi 

Salah satu kritik tentang penjualan yang mungkin paling sering  muncul 

adalah bahwa penjualan itu membuat orang membeli sesuatu yang tidak 

dibutuhkan. 

b. Penjualan Menunjukkan Suatu Kepribadian yang Khilaf 

Wiraniaga dianggap mempunyai kebiasaan suka membujuk. Mereka selalu 

berusaha membuat orang lain mau menerima idenya. 
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c. Penjualan adalah Tidak Produktif 

Mitos ini menunnjukkan bahwa wiraniaga itu selalu bergantung  pada orang 

lain, tidak dapat menghasilkan sendiri. 

d. Penjualan adalah untuk Para Extrovert 

Mitos ini menyatakan bahwa penjualan tatap muka itu hanya berkaitan dengan 

orang–orang. Anda tidak memerlukan pengetahuan teknis atau ketrampilan 

menjual, hanya cukup dengan senyum dan mengingat nama-nama. 

e. Penjualan adalah Pekerjaan yang Berstatus Rendah 

Banyak yang beranggapan bahwa status wiraniaga dimayarakat umumnya 

agak rendah. 

 Antara pengusaha satu dengan pengusaha lainnya sering terdapat 

perbedaan  dalam cara penjualannya. Menurut Basu Swastha ( 2001: 124 )         

cara – cara penjualan yang dapat dilakukan adalah: 

1. Penjualan Langsung 

Penjualan langsung merupakan  cara penjualan dimana penjual langsung 

berhubungan atau berhadapan atau bertemu muka dengan calon pembeli atau 

langganannya. 

2. Penjualan Tidak Langsung 

Penjualan tidak langsung merupakan cara penjualan dimana penjual tidak 

menggunakan individu atau tenaga–tenaga penjualan, misalnya penjualan 

melalui surat atau telepon. 
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Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penjualan tidak langsung 

adalah: 

a. Jarak antara lokasi penjual dengan pembeli cukup jauh. 

b. Responsi masyarakat terhadap sebuah iklan atau katalog. 

c. Biaya penggunaan wiraniaga cukup besar bagi perusahaan. 

d. Biaya pemesanan langsung cukup besar bagi pembeli. 

e. Terbatasnya waktu  yang dimiliki oleh pembeli maupun  penjual. 

 

Jenis-Jenis  Penjualan 

1. Penjualan Tunai 

Mulyadi ( 1997: 457 ) mengartikan penjualan tunai sebagai berikut: 

“Penjualan yang dilaksanakan  oleh perusahaan dengan cara mewajibkan 

pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang 

diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli”. Setelah uang diterima oleh 

perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi 

penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. 

Keuntungan Penjualan Tunai : 

a. Resiko keuangan macet tidak ada. 

b. Perusahaan langsung dapat laba dari selisih harga jual dan harga beli. 

c. Perusahaan langsung menerima  uang kas dari pembeli. 

Kerugian penjualan tunai : 

a. Volume penjualan relatif rendah. 

b. Laba perusahaan menjadi turun. 
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2. Penjualan Kredit 

“Penjualan yang dilaksanakan  oleh perusahaan dengan cara mengirimkan 

barang sesuai dengab order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka 

waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pempeli tersebut.” 

(Zaki Baridwan, 1992: 212). 

Keuntungan dari penjualan kredit : 

a. Keuntungan perusahaan diperoleh dari selisih harga per unit dengan 

pendapatan bunga. 

b. Laba perusahaan menjadi naik. 

Kerugian dari penjualan kredit : 

a. Adanya resiko kredit macet 

b. Biaya yang timbul semakin besar. 

3. Penjualan Tukar Tambah 

Dimana aktiva lama digunakan untuk membayar harga aktiva  baru, bvaik 

seluruhnya atau sebagian dimana kekurangannya dibayar tunai. ( Zaki 

Baridwan, 1992: 278 ). 

Pertukaran Tukar Tambah  dibedakan jadi dua yaitu: 

a. Pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis 

Yang dimaksud dengan pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis adalah 

pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama seperti 

pertukara tanah dengan mesin – mesin, tanah dengan gedung. 
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b. Pertukaran aktiva tetap yang sejenis 

Yang dimaksud dengan pertukaran aktiva tetap yang sejenis adalah 

pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama. Seperti pertukaran 

mesin produksi merek A dengan merak B, truk merk A dengan merek B. 

Berbeda dengan penjualan tunai, penjualan kredit dapat menimbulkan 

resiko yang berupa piutang tak tertagih. Oleh karena itu sebelum 

perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan 

kredit oleh para langganan perlulah kita mengadakan evaluasi resiko kredit 

dari para langganan tersebut. Dalam menilai resiko kredit tersebut dapat 

digunakan prinsip 5C  ( Bambang Riyanto, 1999: 87 – 88) 

1) Character 

Menunjukkan kemungkinan  atau probabilitas dari langganan untuk secara 

jujur berusaha untuk memenuhi kewajiban  kewajibannya. 

2) Capacity 

Capacity ialah pendapat subyektif mengenai kemampuan dari langganan. 

3) Capital  

Diukur oleh posisi finansiil perusahaan secara umum, dimana hal ini 

ditunjukkan oleh analisa rasio finansiil, yang khususnya ditekankan pada “ 

tangible net worth” dari perusahaan. 

4) Collateral 

Dicerminkan oleh aktiva dari langgana yang diikatkan atau dijadikan 

jaminan bagi keamanan kredit yang diberikan kepada langganan tersebut. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 15 

5) Condition 

Menunjukkan pengaruh langsung daru trend ekonomi pada umumnya 

terhadap perusahaan yang bersangkutan atau perkembangan khusus dalam 

suatu bidang ekonomi tertentu yang mungkin mempunyai efek terhadap 

kemampuan langganan untuk memenuhi kewajibannya. 

 

Manajemen Penjualan 

 Menurut Basu Swastha ( 2001: 28 ) yang dimaksud dengan manajemen 
penjualan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-
program kontak tatap muka, termasuk pengalokasian, penarikan, pemilihan, 
pelatihan dan pemotivasian  yang dirancang untuk mencapai tujuan penjualan 
perusahaan. 

 
 Sedangkan menurut Asosiasi Pemasaran Amerika ( American Marketing 

Association ) dalam Basu Swastha ( 2001: 27 ) 

 
“Manajeman penjualan adalah perencanaan, pengarahan dan pengawasan 
penjualan tatap muka, termasuk penarikan, pemilihan, pelengkapan, 
penugasan, penentuan rute, supervisi, pembayaran, dan pemotivasian sebagai 
tugas yang diberikan kepada para tenaga penjualan.    

 

Proses Penjualan 

Salah satu aspek yang ada dalam penjualan adalah penjualan tatap muka, 

dimana seorang penjual langsung berhadapan muka dengan calon pembeli. 
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Gambar II.1 

Tahap-Tahap Penjualan 

 

 

 

 

 

 

( Basu Swastha, 2001:122 ) 

 

1. Persiapan Sebelum Penjualan 

Tahap pertama dalam penjualan tatap muka adalah mengadakan persiapan-

persiapan sebelum melakukan penjualan. Disini, kegiatan yang dilakukan 

adalah mempersiapkan tenaga penjualan dengan memberikan pengertian 

tentang barang yang dijualnya, pasar yang dituju dan teknik-teknik penjualan 

yang harus dilakukan. Selain itu, mereka juga lebih dulu harus mengetahui 

kemungkinan tentang motivasi dan perilaku dalam segmen pasar yang dituju. 

2. Penentuan Lokasi Pembeli Potensial 

Dengan menggunakan data pembeli yang lalu maupun sekarang, penjual adpat 

menentukan karakteristik calon pembeli atau pembeli potensialnya. Penentuan 

calon pembeli beserta karakteristiknya dapat dilakukan dengan segmentasi 

pasar. Oleh karena itu, pada tahap ini ditentukan lokasi dari segmen pasar 

yang menjadi sasarannya. 

 

 
Persiapan 

Penentuan 
Calon 

Pembeli 

 
 
 

Penjualan 

Kegiatan Purna 
Jual 

· Perhatian 
· Minat 
· Keinginan 
· Tindakan 

Penentuan 
Lokasi 

Pembelian 
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3. Pendekatan Pendahuluan 

Sebelum melakukan penjualan, penjual harus mempelajari semua masalah 

tentang individu atau perusahaan yang dapat diharapkan sebagai pembelinya. 

Selain itu, perlu juga mengetahui tentang produk atau merk apa yang sedang 

mereka gunakan dan bagaimana reaksinya. Berbagai macam informasi perlu 

dikumpulkan untuk mendukung penawaran produknya kepada pembeli, 

misalnya tentang kebiasaan membeli, kesukaan dan sebagainya.                              

Semua kegiatan ini dilakukan sebagai pendekatan pendahuluan terhadap 

pasarnya. 

4. Melakukan Penjualan 

Penjualan yang dilakukan bermula dari suatu usaha untuk memikat perhatian 

calon konsumen, kemudian diusahakan untuk mengetahui daya tarik atau 

minat mereka. Jika minat mereka dapat diikuti dengan munculnya keinginan 

untuk membeli, maka penjual tinggal merealisir penjualan produknya. Pada 

saat ini penjualan dilakukan. 

5. Pelayanan Purna Jual 

Sebenarnya kegiatan penjualan tidak berakhir pada saat peranan dari pembeli 

telah dipenuhi, tetapi masih perlu dilanjutkan dengan memberikan pelayanan 

atau servis kepada mereka. Beberapa pelayanan yang diberikan oleh penjual 

sesudah penjualan dilakukan antara lain berupa : 

a. Pemberian garansi 

b. Pemberian jasa reparasi 

c. Latihan tenaga-tenaga operasional dan cara penggunaannya 

d. Penghantaran barang ke rumah 
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KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh para pengusaha dalam usahnya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Salah satu 

kegiatan pemasaran tersebut adalah penjualan yaitu menawarkan barang yang 

telah dibuat oleh perusahaan untuk bisa dinikmati oleh konsumen dan perusahaan 

mendapatkan laba seperti yang diinginkan. Penjualan yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan laba dapat berupa penjualan tunai, penjualan 

kredit maupun penjualan tukar tambah. 

 

 

 

 

 

Pemasaran 

Penjualan 

Kredit 

Laba 

Tunai Tukar Tambah 
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BAB III 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1.  SEJARAH BERDIRINYA PERUSAHAAN 

UD. Mulia Motor bergerak dibidang pelayanan jual beli sepeda motor 

bekas berbagai merk seperti: Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki dan juga 

motor buatan Cina. UD. Mulia Motor ini didirikan sembilan tahun yang lalu. 

Tepatnya pada tahun 1996 oleh Bapak Suyadi dan Bapak Jumadi Atmo 

Pranoto. 

Ide mendirikan usaha yang bergerak dibidang pelayanan jual beli 

motor ini diprakarsai oleh Bapak Jumadi,  dikarenakan pada saat itu Bapak 

Jumadi telah pensiun dari jabatannya sebagai kepala desa. Saat itu juga Bapak 

Jumadi mengajak Bapak Suyadi untuk mendirikan usaha dagang kendaraan 

bermotor roda dua dengan modal bersama, dengan persetujuan bersama maka 

pada tahun 1996 Bapak Suyadi dan Bapak Jumadi mendirikan usaha jual beli 

kendaraan bermotor roda dua yang diberi nama UD. Mulia Motor. 

Pada awalnya jumlah sepeda motor yang dijual tidak terlalu banyak 

yaitu masih di bawah 15 unit, seiring dengan berjalannya waktu UD. Mulia 

Motor semakin berkembang sehingga omzet yang dimiliki oleh UD. Mulia 

Motor semakin bertambah. Setelah beberapa waktu usaha ini berjalan ternyata 

usaha jual beli motor bekas ini mampu memberikan keuntungan bagi 

pemiliknya, walaupun apabila dikalkulasi masih belum bisa memenuhi modal 
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investasi. Keuntungan dari penjualan motor masih banyak digunakan untuk 

menambah stok kendaraan yang sesuai dengan  kebutuhan konsumen. 

Volume penjualan di UD. Mulia Motor dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan, sejalan dengan itu keuntungan yang diperoleh UD. Mulia Motor 

juga meningkat. Dengan adanya keuntungan yang semakin meningkat,  UD.               

 Mulia Motor mampu menambah stok kendaraan dan juga memenuhi modal 

investasi. Pada akhir tahun 1999 Bapak Jumadi mendirikan usaha jual beli 

kendaraan bermotor sendiri  yang diberi nama UD. Karang Malang Motor 

sedangkan Bapak Suyadi tetap melanjutkan UD. Mulia Motor. 

  

2. LOKASI PERUSAHAAN 

UD. Mulia Motor berlokasi di Jl. Solo-Sragen km.16 Karang Malang, 

Masaran, Sragen. Dipilihnya lokasi ini dikarenakan lokasinya sangat strategis 

dan mudah dijangkau oleh para konsumen. Selain itu lokasi UD. Mulia Motor 

juga tidak jauh dari tempat tinggal Bapak Suyadi.  

 

3. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan maka salah satu sarana 

yang harus ada dalam perusahaan adalah organisasi perusahaan. Setiap badan 

usaha yang masih kecil maupun yang sudah berkembang besar pastilah 

mempunyai organisasi perusahaan, meskipun itu masih sederhana. Karena 

tidak mudah seorang pemimpin perusahaan dapat menyelenggarakan sendiri 

semua kegiatan yang ada di perusahaan, oleh karena itu harus dibantu oleh 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 21 

beberapa karyawan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Hal ini 

sangat berguna dalam memudahkan jalannya roda perusahaan.  

Berikut ini adalah struktur organisasi UD. Mulia Motor : 

Gambar 3.1 
Struktur Organisasi UD. Mulia Motor 

Sumber Data :  UD. Mulia Motor 

 

4. DESKRIPSI JABATAN 

Deskripsi jabatan adalah penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab 

orang yang menduduki jabatan tersebut. Penjelasan ini berisi tentang tugas – 

tugas dan tanggung jawab yang dilakukan di dalam struktur organisasi 

perusahaan tersebut. Deskripsi jabatan dari UD. Mulia Motor adalah sebagai 

berikut : 

a. Direktur / Pemilik Perusahaan 

Direktur merupakan pimpinan yang tertinggi dalam suatu perusahaan yang 

tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : 

1) Menyusun perencanaan atas kegiatan perusahaan. 

2) Membuat organisasi yang kuat dan sistem manajemen 

Bag. 
Administrasi 

Direktur / Pemilik 

Bag. 
Penjualan  

Bag. Bengkel / 
Mekanik 

Bag.  
Keuangan 
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3) Mengadakan pembagian tugas bagi karyawan yang berada di 

bawahnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

4) Menentukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk 

perkembangan perusahaan. 

b. Bagian Administrasi 

Bagian administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 

1) Mencatat dan membuat laporan tentang semua transaksi penjualan 

dan pembelian perusahaan. 

2) Bertanggung jawab atas kegiatan administrasi penjualan, mulai dari 

perencanaan sampai dengan pelaksanaan penjualan kendaraan 

bermotor. 

3) Mencatat dan membuat laporan semua kejadian yang berkaitan 

dengan persediaan suku cadang. 

4) Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengisian 

maupun kegiatan balik nama STNK. 

c. Bagian Keuangan 

Bagian keuangan mempunyai tugas dan tangung jawab yang berkaitan 

dengan bidang keuangan, antara lain sebagai berikut :  

1) Menerima uang dari hasil penjualan, baik dari penjualan tunai dan 

penagihan penjualan kredit serta membuat surat bukti bahwa 

perusahaan telah menerima sejumlah uang dari pembeli tersebut. 
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2) Mengeluarkan uang dari persediaan kas untuk keperluan yang 

berhubungan dengan usaha dagang, dengan persetujuan pimpinan 

perusahaan.  

3) Mencatat dan mengontrol semua transaksi keluar masuknya 

keuangan perusahaan. 

4) Membuat laporan rekapitulasi keuangan perusahaan harian maupun 

bulanan. 

d. Bagian Penjualan / Sales Counter  

Sales Counter merupakan sales yang melayani konsumen didalam dealer. 

Seorang salesmen perusahaan sangatlah penting kedudukannya bagi 

perusahaan, mereka adalah ujung tombak maju mundurnya perusahaan. 

Seorang salesmen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1) Memberi pelayanan dan informasi kepada konsumen tentang sepeda 

motor yang dijualnya. Jadi, seorang salesmen harus menguasai betul 

mengenai kondisi secara menyeluruh sepeda motor yang dijualnya 

dan teknik-teknik penjualan yang harus dilakukan. 

2) Berusaha menarik perhatian calon pembeli terhadap produk. Dalam 

penyajiannya, tenaga penjualan harus siap menghadapi keluhan dan 

tanggap terhadap pembeli, baik yang diucapkan maupun yang tidak. 

3) Melakukan penawaran harga baik pada waktu transaksi pembelian 

ataupun transaksi penjualan. 

4) Menuliskan atau membuat order beli pada waktu pembelian dan 

membuat order jual pada waktu transaksi penjualan. 
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e. Bagian Bengkel / Mekanik 

Tugas dan tanggung jawab bagian bengkel / mekanik adalah sebagai 

berikut : 

1) Menganalisa kondisi sepeda motor yang akan dibeli perusahaan, atau 

seorang konsumen yang ingin mengadakan kegiatan tukar tambah 

sepeda motornya. 

2) Memperbaiki kerusakan sepeda motor. 

3) Merawat sepeda motor yang berada di show room. 

 

5. KEGIATAN PEMASARAN 

UD. Mulia Motor mempunyai konsep inti pemasaran sebagai berikut : 

a. Produk 

Produk yang ditawarkan oleh UD. Mulia Motor adalah berbagai merek 

motor bekas seperti: merek Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, sampai 

motor buatan Cina, baik itu motor produksi lama atau produksi baru. Karena 

UD. Mulia Motor menjual motor bekas maka untuk menjaga kualitas, 

sebelum melakukan pembelian diadakan penyeleksian motor secara ketat, 

sehingga motor yang dijual kembali itu benar–benar mempunyai kualitas 

yang bagus. 

b. Harga 

UD. Mulia Motor dalam menentukan harga kendaraan dengan cara: 

menambahkan antara harga beli kendaraan dan biaya-biaya yang 

dikeluarkan sampai produk tersebut siap untuk dijual kepada konsumen serta 
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laba yang dikehendaki oleh UD. Mulia Motor. Konsumen tidak harus 

langsung menyetujui harga kendaraan yang ditawarkan. Artinya, di sini 

masih ada kemungkinan tawar menawar antara pihak perusahaan dan 

konsumen sehingga akan tercipta suatu harga yang disetujui oleh kedua 

belah pihak. 

c. Distribusi 

Saluran distribusi yang digunakan oleh UD. Mulia Motor adalah distribusi 

langsung, artinya produk tersebut dari perusahaan langsung ke konsumen. 

Dalam hal ini UD. Mulia Motor tidak memberikan pelayanan pengiriman 

barang pesanan kepada konsumen. Konsumen yang telah setuju untuk 

membeli dan melengkapi syarat-syarat pembelian langsung membawa 

pulang sepeda motor yang dibelinya itu. 

d. Promosi 

Promosi yang digunakan oleh UD. Mulia Motor terdiri dari : 

1) Pengiklanan  

Pengiklanan UD. Mulia Motor dilakukan dengan cara membuat papan 

nama besar di depan dealer motor tersebut. 

2) Personal Selling 

Personal selling yang dilakukan oleh UD. Mulia Motor adalah 

menggunakan tenaga penjual atau salesmen untuk menumbuhkan minat 

pada calon pembeli, menimbulkan preverensi terhadap barang tertentu 

dan akhirnya mengadakan transaksi jual beli. 
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6. PERSONALIA 

a. Jumlah Tenaga Kerja 

UD. Mulia Motor mempunyai tenaga kerja sebanyak 6 orang dengan 

rincian sebagai berikut : 

1)  Bagian Keuangan dan Administrasi  : 2 orang 

2)  Bagian Penjualan atau Salesmen  : 2 orang 

3)  Bagian Bengkel atau Mekanik  : 2 orang 

b. Hari Kerja dan Jam Kerja 

Dalam 1 bulan perusahaan beroperasi penuh. Libur 1 hari diambil pada 

minggu terakhir. Apabila karyawan menghendaki libur pada hari kerja 

maka pemimpin akan mengijinkan asalkan disertai dengan alasan yang 

jelas. Adapun jam kerjanya adalah dari jam 08.00 – 17.00 WIB. 

c. Sistem Pengupahan 

Para karyawan menerima gaji setiap bulan yang masing–masing karyawan 

mempunyai jumlah gaji yang berbeda yang sesuai dengan posisi atau 

fungsinya, ditambah dengan bonus dimana bonus tersebut sebesar 

RP.10.000,- per satu unit kendaraan bermotor yang  terjual, baik tunai, 

kredit maupun tukar tambah. 
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B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun  perusahaan 

kecil pastilah mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai laba yang 

diinginkan, mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan untuk 

berkembang. Untuk mencapai hal–hal tersebut perusahaan harus 

memperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuannya adalah metode 

penjualan yang dilakukan. 

Pada dasarnya peningkatan jumlah pembeli adalah kunci pokok 

untuk meningkatkan volume penjualan. Dalam praktek penjualannya,   

UD. Mulia Motor sebagai salah satu usaha yang bergerak dibidang jual 

beli motor bekas yang terletak di Masaran, Sragen menggunakan sistem 

penjualan yang dapat dipilih oleh para konsumen. Di sini, konsumen dapat 

memilih salah satu cara penjualan yang ditawarkan oleh UD. Mulia Motor 

yang sekiranya cocok dan sesuai dengan keinginan serta kemampuan 

konsumen tersebut. Sistem penjualan yang ditawarkan UD. Mulia Motor 

yang dapat dipilih oleh konsumen ada tiga cara yaitu sistem penjualan 

tunai, penjualan kredit dan penjualan tukar tambah. 

Pengertian dari sistem penjualan tunai yaitu penjualan yang 

dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli 

melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang 

diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh 

perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi 
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penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan sebagai penerimaan kas 

sebesar harga yang telah ditetapkan perusahaan. Harga kendaraan yang 

ditawarkan kepada konsumen harus benar-benar diperhitungkan agar 

keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai. 

Berbeda dengan penjualan tunai, penjualan kredit mempunyai 

pengertian penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara 

mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan 

untuk jangka waktu tertentu  perusahaan mempunyai tagihan kepada 

pembeli tersebut. Biasanya pihak pembeli menyerahkan uang muka yang 

telah disepakati dengan UD. Mulia Motor. Sisa dari penjualan yang belum 

dilunasi merupakan piutang yang biasanya baru dilunasi saat jatuh tempo. 

Sedangkan pengertian penjualan tukar tambah yaitu penjualan dimana 

aktiva lama digunakan untuk membayar harga aktiva baru, baik 

seluruhnya atau sebagian dimana kekurangannya dibayar tunai. 

1. Penjualan Tunai 

Dari beberapa alternatif sistem penjualan yang ditawarkan oleh      

UD. Mulia Motor, konsumen dapat memilih metode penjualan tunai. 

Penjualan tunai ini dilakukan oleh konsumen, karena mereka sudah 

punya cukup uang untuk membeli kendaraan bermotor secara tunai di 

UD. Mulia Motor. Sebenarya dengan melakukan penjualan tunai lebih 

menguntungkan daripada penjualan kredit, baik keuntungan yang 

diperoleh UD. Mulia Motor maupun pihak konsumen. 
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Keuntungan tersebut adalah: 

a. Bagi UD. Mulia Motor 

1) Pihak UD. Mulia Motor langsung menerima uang kas dari 

pembeli. 

2) Tidak ada resiko piutang tak tertagih karena pembayaran 

dilakukan pada saat itu juga. 

3) UD. Mulia Motor langsung dapat laba dari selisih harga jual dan 

harga beli. 

b. Bagi  konsumen 

1) Harga kendaraan yang ditawarkan UD. Mulia Motor dengan sistem 

penjualan tunai lebih murah jika dibandingkan dengan sistem 

penjualan kredit karena dalam pembayarannya tidak disertai 

dengan bunga. 

2) Prosesnya lebih cepat dan tidak berbelit-belit. 

3) Pihak konsumen sudah tidak ada tanggungan kepada UD. Mulia 

Motor karena pembayaran sudah dilunasi pada saat itu juga. 

4) Pihak konsumen bisa langsung mendapatkan kendaraan bermotor 

yang diinginkan beserta surat–suratnya, seperti BPKB dan STNK. 
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Berikut ini adalah proses penjualan tunai pada UD. Mulia Motor 

 
Gambar 3. 2 

Proses Penjualan Tunai Pada UD. Mulia Motor 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Sumber Data : UD. Mulia Motor 

 
1. Informasi  Pembelian 

Sebelum melakukan pembelian, calon konsumen biasanya 

mengumpulkan berbagai macam informasi tentang barang yang akan 

dibeli. Sebelum memutuskan membeli sepeda motor di UD. Mulia Motor, 

mereka telah datang ke dealer-dealer sepeda motor yang lain untuk 

mendapatkan informasi tentang harga, mutu dan kualitas produk untuk 

dijadikan pertimbangan sebelum melakukan pembelian tersebut. Setelah 

datang ke UD. Mulia Motor mereka akan diberi informasi-informasi 

Pembeli 

Informasi pembelian 

Transaksi Penjualan 

Nota Penjualan 

Pengambilan Barang 

Pembeli 
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tentang produk yang akan dibeli. Kalau informasi yang diperoleh calon 

konsumen dirasa cukup dan merek sepeda motor yang dikehendaki cocok 

kemudian calon konsumen dipersilahkan memilih sepeda motor tersebut 

dengan didampingi oleh seksi bengkel sehingga pengecekan kendaraan 

bermotor secara keseluruhan dapat dilakukan langsung di depan calon 

konsumen. 

2. Transaksi Penjualan 

Setelah konsumen cocok dengan merek sepeda motor yang 

dikehendaki kemudian UD. Mulia Motor menetapkan harga kendaraan. 

Harga kendaraan yang ditetapkan UD. Mulia Motor tidak harus disetujui 

oleh calon konsumen, karena harga yang ditawarkan tidak tetap. 

Konsumen dan pihak UD. Mulia Motor dapat melakukan tawar menawar. 

Setelah harga kendaraan yang ditawarkan dirasa cocok dan disetujui kedua 

belah pihak kemudian konsumen membayar di kasir / bagian keuangan.  

3. Nota Penjualan 

Setelah UD. Mulia Motor menerima uang hasil penjualan, 

kemudian kasir membuat dua lembar nota penjualan yang diberikan 

kepada : 

a. Pihak Konsumen  

Nota lembar pertama diberikan kepada konsumen sebagai bukti bahwa 

konsumen tersebut telah membeli kendaraan bermotor secara tunai di 

UD. Mulia Motor.  
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b. Bagian Keuangan UD. Mulia Motor 

Nota lembar kedua digunakan sebagai arsip Bagian Keuangan UD. 

Mulia Motor, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat laporan 

keuangan yang dilakukan oleh kasir. 

4. Pengambilan Barang 

Setelah melakukan pembayaran, kendaraan bermotor yang sudah 

dilengkapi surat-suratnya seperti BPKB, STNK, dan faktur penjualan bisa 

langsung dibawa pulang oleh konsumen karena UD Mulia Motor tidak 

memberikan pelayanan pengantaran barang ke alamat konsumen . 

5. Pembeli 

Kendaraan bermotor yang sudah dibayar tunai bisa langsung dimiliki oleh 

konsumen. Pembeli harus benar-benar memeriksa keadaan kendaraan 

bermotor yang dibelinya, baik itu merk atau type, warna / tahun, nomor 

mesin, nomor rangka dan nomor polisi karena barang yang dibeli 

merupakan kendaraan bermotor bekas. Dalam hal ini UD Mulia Motor 

tidak memberikan pelayanan purna jual sehingga barang yang sudah 

keluar dari toko menjadi tanggungan pembeli apabila terjadi kerusakan-

kerusakan pada kendaraan yang telah dibelinya. 

Berikut ini adalah data penjualan kendaraan bermotor secara tunai di UD. 

Mulia Motor pada tahun 2000-2004: 
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Tabel 3. 1 
Volume Penjualan Tunai Di UD. Mulia Motor 

Tahun 2000 – 2004 
Volume Penjualan Tunai (unit) 

Tahun 
Honda Yamaha Suzuki Kawasaki Turbo Tosa Jialing Total 

2000 28 21 14 9 - - - 72 
2001 34 19 12 7 - - - 72 
2002 29 16 13 11 - 1 - 70 
2003 21 18 11 6 2 1 1 60 
2004 18 11 5 3 - - - 37 

Jumlah 130 85 55 36 2 2 1 311 
Sumber Data : UD. Mulia Motor 

Dari tabel penjualan kendaraan bermotor UD Mulia Motor di atas 

dapat dilihat bahwa volume penjualan tertinggi dari tahun ke tahun pada 

merek Honda yaitu pada tahun 2000 sebanyak 28 unit, 2001 sebanyak 34 

unit, 2002 sebanyak 29 unit, 2003 sebanyak 21 unit, 2004 sebanyak 18 

unit. Dari data di atas dapat diketahui bahwa rata-rata penjualan kendaraan 

bermotor secara tunai untuk setiap tahun untuk semua merek adalah 62 

hingga 63 per tahun. Antara tahun 2000 ke tahun 2001 volume 

penjualannya tetap yaitu sebanyak 72 unit, untuk penjualan dari tahun 

2001 ke tahun 2002 penjualan mengalami penurunan sebanyak 2 unit atau 

2,86 % sedangkan untuk tahun 2002 ke tahun 2003 penjualan turun 10 unit 

atau 16,67 %. Kemudian untuk tahun 2003 ke tahun 2004 penjualan turun 

23 unit atau 62,16 %. Dilihat dari tabel penjualan tunai selama 5 tahun di 

UD. Mulia Motor, penjualan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. 

Penurunan penjualan yang paling banyak antara tahun 2003 ke tahun 2004 

karena pada tahun tersebut harga kendaraan bermotor yang baru 
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mengalami penurunan sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk 

membeli kendaraan motor bekas. 

Berdasarkan data di atas juga dapat dilihat bahwa volume penjualan dari 

tahun ke tahun mengalami penurunan sehingga laba yang diperoleh 

perusahaan kecil. 

2. Penjualan Kredit 

Untuk meningkatkan volume penjualan  maka UD. Mulia Motor 

juga menawarkan sistem penjualan secara kredit. Dengan meningkatnya 

volume penjualan maka laba yang diperoleh perusahaan pun meningkat. 

Dalam penjualan kredit ini, konsumen bisa langsung membayar ke pihak 

dealer. 

Cara pembayaran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pihak konsumen membayar uang muka sebesar 40 % dari total harga 

kendaraan yang telah disepakati. 

b. Sisa dari pembayaran uang muka dapat diangsur  tiap bulan ditambah 

dengan bunga yang telah ditetapkan. 

Konsumen dapat memilih jangka waktu pembelian kendaraan bermotor 

tersebut. Jangka waktu yang dapat dipilih adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 
Alternative Jangka Pelunasan Pembelian  

Kendaraan Bermotor 
Di UD. Mulia Motor 
Tahun 2000 – 2004 

Tahun Pembuatan Jangka Waktu 
1997 1 tahun 

1998 – 1999 2 tahun 
2000 – 2004 3 tahun 

Sumber Data : UD. Mulia Motor 
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan  bahwa untuk kendaraan 

bermotor  pembuatan tahun 1997  pelunasan harus selesai untuk jangka 

waktu 1 tahun. Untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 1998–1999 

pelunasan harus sudah selesai untuk jangka waktu 2 tahun, sedangkan 

untuk kendaraan buatan tahun pembuatan 2000–2004 diberi kelonggaran 

kredit dengan jangka waktu pelunasan 3 tahun. Konsumen dapat memilih 

sesuai dengan jangka waktu yang dikehendaki sesuai dengan tahun 

pembuatan kendaraan yang dibelinya. Lamanya jangka waktu yang dipilih 

sangat mempengaruhi besarnya bunga, karena makin lama waktu yang 

digunakan untuk melakukan pelunasan, makin meningkat pula bunga yang 

harus dibayarkan kepada pihak UD. Mulia Motor. 

Untuk mendapat kredit langsung di UD. Mulia Motor, ada beberapa syarat 

yang harus dipenuhi yaitu: 

a. Membayar uang muka  sebesar 40 % dari total harga kendaraan yang 

telah disepakati. 

b. Menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dan 

fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisir pemerintah setempat. 

c. Melakukan perjanjian di atas kertas bermaterai  yang berisi hak-hak 

dan kewajiban UD. Mulia Motor dan pembeli. Surat perjanjian ini 

ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti bahwa mereka 

telah melakukan transaksi pembelian secara kredit. 

Berikut ini adalah proses penjualan kendaraan bermotor secara kredit 

pada UD. Mulia Motor: 
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Gambar 3. 3 
Proses Penjualan Kredit UD. Mulia Motor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber Data : UD Mulia Motor 

1. Informasi Pembelian 

Sebelum membeli kendaraan bermotor, seorang konsumen biasanya 

mencari informasi tentang dealer mana yang menjual kendaraan bermotor 

Informasi pembelian 

Pengajuan kredit 

Langsung ke Dealer 

Selesai 

Perjanjian 

Angsuran Tiap Bulan 

survei 

Pengajuan kredit diterima 

langsung ke dealer 

Pengambilan Barang 

Pembayaran Uang Muka 

Pembeli 

Pembeli 
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dengan harga yang rendah dan berkualitas. Setelah konsumen 

mendapatkan dealer yang cocok, kemudian konsumen tersebut bisa 

meminta informasi bagaimana cara melakukan pembelian secara kredit 

serta persyaratan – persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. 

2. Pengajuan Kredit 

Setelah konsumen merasa cukup dengan informasi yang dibutuhkan 

tentang kendaraan bermotor yang akan dibeli, konsumen bisa langsung 

mengajukan kredit ke dealer. 

3. Survei 

Setelah pembeli mengajukan pembelian kendaraan bermotor secara kredit,      

UD. Mulia Motor kemudian mengadakan survei mengenai mampu dan 

tidaknya seorang konsumen membayar angsuran tiap bulannya agar tidak 

terjadi piutang tak tertagih. 

4. Perjanjian Pembelian Kredit 

Setelah pengajuan kredit diterima, UD. Mulia Motor dan pihak pembeli 

kemudian membuat perjanjian–perjanjian yang berisi hak–hak dan 

kewajiban kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini juga berisi sanksi                                                        

-sanksi  jika pihak pembeli tidak memenuhi kewajibannya selama jangka 

waktu pembayaran kredit yang telah ditentukan. 

5. Pembayaran Uang Muka 

Uang muka adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pertama kali oleh 

konsumen ke pihak penjual atas barang yang dibelinya. UD. Mulia Motor 

sebagai dealer penjualan motor bekas menetapkan uang muka yang harus 
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dibayar   sebesar 40 % dari total harga kendaraan bermotor yang disetujui 

kedua belah pihak. 

6. Nota Penjualan  

Setelah UD. Mulia Motor menerima sejumlah uang dari hasil penjualan 

secara kredit, bagian kasir kemudian membuat dua lembar nota penjualan 

yang diberikan pada: 

a. Pembeli 

Nota ini diberikan kepada konsumen sebagai bukti bahwa konsumen 

telah membayar uang muka untuk pembelian secara kredit di UD. 

Mulia Motor. 

b. Bagian Keuangan UD. Mulia Motor 

Nota yang satunya dipegang sendiri oleh bagian keuangan sebagai 

arsip bahwa di UD Mulia Motor telah terjadi transaksi penjualan 

secara kredit. 

7. Angsuran Pembelian 

Angsuran yang terdapat pada UD. Mulia Motor adalah tiap bulan dan 

lamanya tergantung dari jangka waktu yang diambil oleh pembeli. Dalam 

prakteknya angsuran dapat dilakukan oleh pembeli sendiri atau diwakilkan 

dengan syarat orang tersebut membawa surat kuasa dan KTP dari pembeli 

tersebut. Jika dalam tiga bulan pembeli tidak membayar angsuran dan 

bunganya secara berturut-turut maka UD. Mulia Motor bisa langsung 

mengambil kendaraannya dari pihak pembeli dan uang muka yang telah 

dibayarkan menjadi milik UD. Mulia Motor. 
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Berikut ini adalah data volume penjualan kredit yang terjadi pada UD. 

Mulia Motor untuk tahun 2000 - 2004  

Tabel 3.3 
Volume Penjualan Kredit Di UD. Mulia Motor 

Tahun 2000 - 2004 
Volume Penjualan Kredit (unit)  

Tahun Honda Yamaha Suzuki Kawasaki Turbo Tosa Jialing Total 
2000 48 40 35 22 - - - 145 
2001 56 49 36 27 - - 1 169 
2002 69 59 36 31 2 1 1 199 
2003 65 62 41 33 1 2 - 204 
2004 67 56 34 30 1 - - 188 

Jumlah 305 266 182 143 4 3 2 905 
Sumber : UD. Mulia Motor 

 
Selama tahun 2000-2004 volume penjualan di UD Mulia Motor 

mengalami kenaikan dan penurunan dalam tiap tahunnya. Dari data di atas 

dapat dilihat bahwa volume penjualan tertinggi pada tahun 2003 yaitu 204 

unit yang terdiri dari Honda 65 unit, Yamaha 62 unit, Suzuki 41 unit, 

Kawasaki 33 unit, Turbo 1 unit, Tosa 2 unit. Dilihat dari data volume 

penjualan kredit dari tahun 2000 ke tahun 2004 rata - rata penjualannya 

adalah 181 unit per tahun. Dalam tabel dapat dilihat bahwa volume 

penjualan dari tahun 2000 ke tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 24 

unit atau 16,5%, penjualan dari tahun 2001 ke tahun 2002 meningkat 

sebesar 30 unit atau 15%, penjuaalan dari tahun 2002 ke tahun 2003 juga 

meningkat sebesar 5 unit atau 2,4%, sedangkan dari tahun 2003 ke tahun 

2004 volume penjualan menurun sebesar 16 unit atau 7 ,84%. 

Dengan penerapan cara penjualan secara kredit, volume penjualan 

di UD. Mulia Motor mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2004 
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terjadi penurunan. Dengan meningkatnya volume penjualan secara kredit 

maka laba  yang diperoleh UD. Mulia Motor juga meningkat. 

3. Penjualan Tukar Tambah  

UD. Mulia Motor juga melayani penjualan secara tukar tambah sehingga 

masyarakat bisa menukarkan  kendaraannya dengan kendaraan lain. 

Adapun syarat-syarat dari penjualan tukar tambah ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Kendaraan yang akan ditukarkan harus dibawa ke UD. Mulia 

Motor. 

b. Kendaraan yang akan ditukarkan harus  bernomor polisi  AD yaitu 

untuk wilayah Surakarta. 

c. Menyerahkan surat tanda nomor kendaraan asli. 

d. Menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang asli. 

Pada dasarnya sistem penjualan tukar tambah sama dengan sistem 

penjualan tunai dan sistem penjualan secara kredit, jika kekurangannya 

dibayar secara tunai maka proses penjualan sama dengan sistem penjualan 

tunai dan jika kekurangannya dibayar secara kredit maka proses 

penjualannya sama dengan penjualan secara kredit. Bedanya penjualan 

secara tukar tambah dengan penjualan secara kredit yaitu penjualan tukar 

tambah uang mukanya berupa kendaraan bermotor yang dinilai dengan 

sejumlah uang sedangkan kalau penjualan kredit uang mukanya berupa  

uang tunai. 

Sebelum dealer menerima penjualan secara tukar tambah, pihak 

dealer mengadakan pengecekan dahulu terhadap kendaraan yang akan 
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ditukarkan. Pengecekan yang dilakukan dapat berupa pengecekan fisik 

kendaraan bermotor dan kelengkapan surat-suratnya. 

Setelah diadakan pengecekan kemudian UD. Mulia Motor 

memberikan harga yang sesuai dengan kondisi fisik kendaraan dan tahun 

pembuatannya. Dalam menentukan harga kendaraan UD. Mulia Motor 

mengadakan tawar menawar dengan pihak penukar. Setelah tawar 

menawar harga disetujui kedua belah pihak dan pengecekan sudah 

dilakukan proses selanjutnya adalah sama dengan sistem penjualan tunai 

atau penjualan kredit tergantung pada pihak penukar. Dalam prakteknya 

sistem penjualan tukar tambah jarang terjadi.  

Berikut ini adalah data volume penjualan tukar tambah di UD. Mulia 

Motor dari tahun 2000-2004: 

           Tabel 3.4 
Volume Penjualan Tukar Tambah Di UD. Mulia Motor 

Tahun 2000 - 2004 
Volume Penjualan Tukar Tambah (unit)  

Tahun Honda Yamaha Suzuki Kawasaki Turbo Tosa Jialing Total 
2000 15 11 9 2 - - - 37 
2001 14 12 7 3 - - - 36 
2002 21 19 12 5 - - - 57 
2003 25 18 13 8 - - - 64 
2004 19 14 10 6 - - - 49 

Jumlah 94 74 51 24 - - - 243 
Sumber : UD. Mulia Motor 
 

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa volume penjualan secara 

tukar tambah di UD. Mulia Motor yang tertinggi terjadi pada tahun 2003 

yaitu sebanyak 64 unit yang terdiri dari Honda 26 unit, Yamaha 18 unit, 

Suzuki 13 unit dan Kawasaki 8 unit. Rata - rata penjualan tukar tambah 

yang terjadi di UD. Mulia Motor dari tahun 2000 - 2004 adalah 49 unit per 
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tahun. Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa penjualan dari tahun ke 

tahun terjadi peningkatan dan penurunan. Dari tahun 2000 ke tahun 2001, 

penjualan menurun sebanyak 1 unit atau sebesar  2,7 %, dari tahun 2001 

ke tahun 2002 volume penjualan meningkat sebanyak 21 unit atau 36,8 %, 

dari tahun 2002 - 2003 volume penjualan meningkat sebanyak 7 unit atau 

10,9 % sedangkan dari tahun 2003 ke tahun 2004 penjualan mengalami 

penurunan sebanyak 15 unit atau 30,6 %. Penjualan secara tukar tambah 

sangat menguntungkan pihak  UD. Mulia Motor karena UD. Mulia Motor 

bisa membeli kendaraan bermotor untuk dijual kembali dan sekaligus bisa 

menjual kendaraannya pada orang yang sama, walaupun pada tahun 2004 

volume penjualan secara tukar tambah ini mengalami penurunan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam dalam BAB III, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Barang yang diperjual belikan di UD. Mulia Motor adalah kendaraan 

bermotor bekas berbagai merek seperti: Honda, Yamaha, Suzuki, 

Kawasaki, dan Motor buatan cina. 

2. Sistem penjualan yang ditawarkan di UD. Mulia Motor ada tiga cara 

yaitu sistem penjualan tunai, kredit dan tukar tambah. 

3. Volume penjualan tertinggi pada merek Honda baik dengan sistem 

penjualan tunai, kredit maupun tukar tambah. 

4. Dengan menggunakan sistem penjualan secara kredit dan tukar tambah 

volume penjualan di UD. Mulia Motor dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan walaupun pada tahun 2004 mengalami penurunan karena 

pada tahun tersebut harga kendaraan bermotor yang baru mengalami 

penurunan sehingga UD. Mulia Motor sebagai usaha yang bergerak 

dibidang pelayanan jual beli motor bekas kalah bersaing dengan 

dealer-dealer yang melayani jual beli motor baru, sedangkan dengan 

sistem penjualan secara tunai volume penjualan di UD. Mulia Motor 

dari tahun ke tahun menurun. 
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5. Laba yang diperoleh UD. Mulia Motor paling banyak berasal dari 

sistem penjualan secara kredit karena volume penjualannya tertinggi. 

Rata-rata penjualan dengan sistem penjualan secara kredit dari tahun 

2000 ke tahun 2004 adalah 181 unit per tahun, rata-rata penjualan 

secara tunai 62 hingga 63 unit per tahun sedangkan penjualan secara 

tukar tambah rata-rata penjualannya 49 unit per tahun. 

6. Dalam prakteknya UD. Mulia Motor belum sesuai dengan teori 

pemasaran karena tidak memberikan pelayanan purna jual seperti 

pemberian garansi dan servis gratis. 

 

B. Saran 

Dilihat dari kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan pada UD. 

Mulia Motor, Masaran, Sragen untuk: 

1. Sebaiknya UD. Mulia Motor tidak hanya menjual kendaraan bermotor 

bekas tatapi juga kendaraan bermotor yang baru agar dapat bersaing 

dengan dealer yang lain dan memberikan peluang penjualan sehingga 

meningkatkan omzet penjualan. 

2. Untuk meningkatkan volume penjualan secara tunai sebaiknya UD. 

Mulia Motor memberikan hadiah langsung seperti helm atau jaket, 

agar pembeli tertarik melakukan pembelian secara tunai.  Karena 

dengan pembelian secara tunai UD. Mulia Motor langsung menerima   

uang tunai yang dapat digunakan untuk menambah stock kendaraan 

dan memenuhi modal investasi. 
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3. Dalam prakteknya UD. Mulia Motor sebaiknya memberikan 

pelayanan purna jual agar pembeli tidak kecewa dan melakukan 

pembelian ulang karena adanya garansi atau servis gratis.  

4. Dari hasil perbandingan antara penjualan tunai, penjualan kredit dan 

penjualan tukar tambah sebaiknya UD. Mulia Motor lebih 

mengutamakan pada penjualan kredit karena penjualan kredit dari 

tahun ketahun meningkat sehingga mempunyai prospek yang lebih 

besar untuk kemajuan UD. Mulia Motor dimasa yang akan datang. 
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