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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia usaha saat ini diwarnai dengan adanya persaingan bisnis 

di berbagai bidang. Persaingan ini menyebabkan perubahan pola fikir serta sikap 

dan perilaku konsumen dalam mengambil keputusan terhadap pembelian suatu 

barang. Kondisi ini menyebabkan para pengusaha harus memiliki strategi yang 

tepat dalam memenuhi target penjualan. 

Setiap perusahaan harus bisa memahami perilaku konsumen pada pasar, 

karena tingkat penjualan suatu perusahaan akan sangat tergantung pada perilaku 

konsumen. Karena alasan tersebut, maka perusahaan akan selalu mencari cara 

untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk yang mereka agar 

dapat meningkatkan laba pada perusahaan mereka. 

Dalam bidang transportasi, dulu masyarakat masih banyak yang menggunakan 

jasa angkutan umum sebagai alat transportasi mereka, tetapi sekarang masyarakat 

cenderung ingin mempunyai alat transportasi sendiri. Melihat kebutuhan 

masyarakat meningkat setiap tahunnya akan alat transportasi khususnya 

transportasi darat, maka perusahaan – perusahaan bidang transportasi khususnya 

leasing semakin bersaing dalam strategi pemasaran agar produk mereka menjadi 

incaran bagi masyrakat. 
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Menurut Irham Fahmi (2011;99) Penjualan merupakan penerimaan yang 

diperoleh dari pengiriman barang dagangan atau dari penyerahan pelayanan dalam 

bursa sebagai bahan pertimbangan. 

Dalam penjualan ada dua cara kebijakan yang diberikan oleh perusahaan yaitu 

penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit. Dalam hal ini adalah 

pemberian cicilan atau kredit yang dilakukan oleh perusahaan yang diharapkan 

penjualan akan ditingkatkan. Untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang 

terjadi dalam pemilikan kembali, faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh 

penjual yaitu besarnya pembayaran pertama (down payment), jangka waktu 

pembayaran dan besarnya pembayaran cicilan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia uang muka (down payment) berasal 

dari bahasa Inggris “down payment is a prital payment made at the time of 

purchase, the balance to be paid later” yaitu sebagian pembayaran yang 

dilakukan pada awal pembelian, sementara sisanya akan dibayar kemudian. 

Berapa lama waktu pembayaran ditentukan sesuai perjanjian diantara penjual dan 

pembeli. 

Kredit kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kredit yang ditujukan 

untuk masyarakat yang membutuhkan kendaraan bermotor. Tujuannya diberikan 

kredit ini yaitu untuk membantu masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor 

secara tidak tunai dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat 

dan dapat meningkatkan tingkat penjualan kendaraan yang efek akhirnya adalah 

mendorong pertumbuhan ekonomi. 
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Pembelian kendaraan bermotor secara tidak tunai ini meningkat disebabkan 

oleh fenomena yang terjadi saat ini yaitu kemudahan bagi seseorang untuk 

membeli sepeda motor dengan jalur kredit. Hal ini dapat dilihat dengan padatnya 

jalan raya oleh sepeda motor dan iklan – iklan leasing sepeda motor yang 

memberikan kemudahan pembelian melalui jalur kredit dengan syarat yang 

sederhana. 

Masyarakat menggunakan kendaraan bermotor tidak hanya sebagai kendaraan 

tumpangan pribadi saja tetapi juga sebagai kendaraan niaga. Kendaraan niaga 

yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan 

berupa uang baik dengan meningkatkan produktivitas atau bahkan membuat 

lapangan pekerjaan yang baru. Misalnya, pekerjaan menjadi ojek online yang 

sedang marak saat ini. Masyarakat yang ingin menjadi pekerjan ojek online ini 

membutuhkan kendaraan untuk dipakai bekerja.  

Selain memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan 

kebutuhan akan alat transportasi, ternyata strategi penjualan kredit ini juga 

memiliki dampak positif bagi perusahaan karena tingkat suku bunga yang 

dibebankan tidak bersifat tetap. Dampak perubahan tingkat suku bunga ini akan 

berpengaruh langsung tehadap penjualan pada perusahaan.  

Menurut Totok Budisantoso tingkat suku bunga disebut dengan spread atau 

selisih antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Semakin efisien 

kinerja suatu lembaga keuangan non bank, akan semakin kecil komponen –

komponen yang ditambahkan pada tingkat bunga simpanan untuk membentuk 

tingkat bunga pinjaman. Bunga kredit adalah sejumlah nilai uang kepada pihak 
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yang meminjamkannya dengan perhitungan berdasarkan persentase dan dilakukan 

berdasarkan periode atau waktu yang ditentukan. 

Tabel 1.1 

Fenomena Penjualan Kredit 

 

Tahun Suku Bunga DP Penjualan Kredit 

ADMF 2.663 24.336 16.520.746 

 9.910 21898 16.199.371 

 11.833 43.659 16.939.102 

MFIN 1.141 8.128 2.911.537 

 2.123 8.856 4.023.526 

 3.273 9.956 4.265.843 

BBLD 6.902 3.777 520.715 

 7.313 7.444 1.719.499 

 14.454 9.956 2.267.993 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa dari setiap perusahaan ketika 

suku bunga dan down payment meningkat setiap tahunnya terlihat penjualan 

kredit pun ikut meningkat. Padahal secara logika jika suku bunga dan down 

payment semakin meningkat maka penjualan akan menurun karena konsumen 

akan merasa terbebani dengan pembayaran suku bunga yang tinggi dan down 

payment yang tinggi pula. Jika konsumen ingin mengajukan permintaan kredit 

dengan suku bunga yang rendah dan tanpa down payment maka konsumen bisa 

mengajukan permintaan kredit secara syariah tetapi dengan ketentuan bahwa jika 

konsumen ingin melunasi kreditnya sebelum jangka waktu pembayaran (tenor) 

habis, konsumen tetap harus membayarnya secara cicilan/angsuran karena 
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permintaan kredit secara syariah tidak bisa melunasi sisa kreditnya secara 

langsung berbeda dengan permintaan secara konvensional. 

Menurut Bank Indonesia Surat Edaran No. 18/16/PBI/2016 pengaturan 

minimum down payment (DP) untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor roda 

dua sebesar 25%, untuk kendaraan bermotor roda tiga 30%. Besaran DP tersebut 

akan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi perekonomian 

Indonesia. Down payment yang rendah biasanya sering diminati oleh masyarakat 

dan tingkat penjualan kredit pun akan semakin meningkat tetapi disisi lain jika 

masyarakat menginginkan DP yang rendah maka jumlah angsuran akan tinggi dan 

jangka waktu pembayaran (tenor) pun akan lama . Jika down payment tinggi maka 

jumlah angsuran juga akan menyesuaikan dan jangka waktu pembayaran pun 

tidak akan lama. 

Berdasarkan penelitian terdahulu Ulfa Puspita Sari Universitas Lampung 

(2016) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kebijakan Down Payment, PDRB, Suku 

bunga kredit dan Tarif BBNKB Terhadap Permintaan Kredit Kendaraan Bermotor 

Kota Bandar Lampung dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

kebijakan down payment, PDRB, suku bunga kredit, dan tarif BBNKB 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit kendaraan bermotor di Kota 

Bandar Lampung dalam jangka panjang. Namun, variabel suku bunga kredit dan 

tarif BBNKB berlawanan dengan hipotesis. Dan dalam jangka waktu pendek 

hanya variabel PDRB yang berpengaruh sesuai hipotesis yang signifikan. 

Sedangkan hasil uji F menunjukkan bahwa variabel kebijakan down payment, 

PDRB, suku bunga kredit, dan tarif BBNKB secara bersama-sama mempengaruhi 
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permintaan kredit kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung dalam jangka 

pendek maupun panjang. 

Selanjutnya Wahyu Wibisono Universitas Negeri Surabaya (2012) dengan 

judul “Analisis Pengaruh Kebijakan Minimal Uang Muka Kredit (Down Payment) 

Terhadap Volume Penjualan Sepeda Motor Di Kabupaten Jombang” dengan hasil 

analisis melalui perhitungan uji t menunjukkan t hitung sebesar 5,2619 dan nilai t 

tabel sebesar 2,570582, jadi t hitung > t tabel maka  ditolak dan  diterima. 

Sehingga besaran uang muka kredit berpengaruh signifikan terhadap volume 

penjualan sepeda motor. 

Penelitian terdahulu selanjutnya Agung Ngurah Darma Yasa Universitas 

Pendidikan Ganesha (2014) dengan judul “Pengaruh Pembebanan Suku Bunga 

dan Uang Muka Terhadap Volume Penjualan Angsuran Motor Suzuki di UD 

Japan Motor Singaraja” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan 

suku bunga berpengaruh negatif terhadap volume penjualan angsuran dengan nilai 

t hitung = - 2.576 > t tabel = 1,671. Uang muka berpengaruh negatif terhadap 

volume penjualan angsuran dengan nilai t hitung = -5.727 > t tabel = 1,1671 dan 

hasil pembebanan suku bunga dan uang muka berpengaruh secara simultan 

terhadap volume penjualan angsuran F hitung = 19.543 > F tabel = 3,16. Besarnya 

pengaruh antara pembebanan suku bunga dan uang muka terhadap volume 

penjualan angsuran di UD Japan Motor Singaraja sebesar 0,717 (71,1%). 

Kesimpulan dari uraian diatas maka down payment dan tingkat suku bunga 

berpengaruh negatif terhadap volume penjualan angsuran sepeda motor. Dengan 
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ini, maka penulis sangat tertarik untuk mengambil judul pengaruh tingkat suku 

bunga dan down payment terhadap tingkat penjualan kredit sepeda motor. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin menelaah lebih jauh lagi 

dengan melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan 

Down Payment Terhadap Tingkat Penjualan Kredit Sepeda Motor”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang penulis 

identifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Besarnya tingkat suku bunga yang harus dibayarkan 

2. Down Payment yang tinggi memberatkan masyarakat 

3. Kondisi ekonomi masyarakat yang mempengaruhi penjualan kredit 

4. Service yang kurang dari karyawan terhadap kosumen 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian masalah diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap tingkat penjualan kredit 

sepeda motor? 

2. Apakah down payment berpengaruh terhadap tingkat penjualan kredit 

sepeda motor? 

3. Apakah tingkat suku bunga dan down payment berpengaruh terhadap 

tingkat penjualan kredit sepeda motor? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap tingkat penjualan kredit 

sepeda motor. 

2. Mengetahui pengaruh down payment terhadap tingkat penjualan kredit 

sepeda motor. 

3. Mengetahui pengaruh tingkat suku bunga dan down payment terhadap 

tingkat penjualan kredit sepeda motor. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek teoritis 

maupun aspek praktis, serta pihak-pihak yang membutuhkannya. 

1. Aspek Teoritis 

Dalam aspek teoritis, manfaat penelitian ini adalah: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperluas pengertahuan yang telah dipelajari selama dibangku 

kuliah. 

b. Serta menambah pengetahuan tentang keuntungan ataupun 

kerugian penjualan motor secara kredit serta pertumbuhan suku 

bunga yang ada. 
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2. Aspek Praktis 

Dalam aspek praktis, manfaat penelitian ini adalah: 

a. Hasil penelitian ini dapat berguna dan sebagai masukan bagi 

penerapan suatu ilmu di lapangan atau para praktisi perusahaan 

leasing menerapkan atau sebagai bahan acuan kedepannya dalam 

menetapkan tingkat suku bunga maupun down payment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


