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Bauran pemasaran pada umumnya dilakukan perusahaan melalui kombinasi dari 

berbagai unsur bauran pemasaran dalam rangka meningkatkan penjualan. 

Demikian pula dengan PT Tunas Dwipa Matra Cabang Pahoman Bandar 

Lampung, yang menggunakan tujuh bauran pemasaran dalam memasarkan produk 

motor Honda Revo.  

 

Masalah yang dihadapi setiap perusahaan adalah persaingan penjualan produk, 

sehingga setiap perusahaan harus mampu mengembangkan bauran pemasaran 

yang tepat dalam menghadapi persaingan tersebut. Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: ”Apakah bauran pemasaran berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk sepeda motor Honda Revo pada PT Tunas Dwipa Matra 

Cabang Pahoman Bandar Lampung?”  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran 

terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor Honda Revo pada PT Tunas 

Dwipa Matra Cabang Pahoman Bandar Lampung. Hipotesis  penelitian  ini adalah  

Bauran  pemasaran  berpengaruh  terhadap keputusan pembelian produk sepeda  
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motor Honda Revo pada PT Tunas Dwipa Matra Cabang Pahoman Bandar 

Lampung. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan mengambil 

sampel yaitu 100 orang konsumen produk sepeda motor Honda Revo pada          

PT  Tunas Dwipa Matra Cabang Pahoman Bandar Lampung. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan dokumentasi. Data selanjutnya 

dianalisis secara desktiptif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran pemasaran yang meliputi kebijakan 

produk, harga, distribusi, promosi, orang-orang, wujud fisik, dan proses 

berpengaruh terhadap pembelian produk motor Honda Revo PT Tunas Dwipa 

Matra Cabang Pahoman Bandar Lampung. Hal ini didasarkan pada distribusi 

jawaban responden yang sebagian besar memberikan jawaban setuju  pada setiap 

pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner penelitian.   

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perusahaan disarankan untuk meningkatkan 

kualitas produk dan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kepuasan 

pelanggan. (2) Konsumen disarankan untuk lebih selektif dalam memilih produk 

sepeda motor dengan mempertimbangkan kualitas produk dan kehandalan mesin 

yang telah teruji di pasar dalam jangka waktu yang panjang, sehingga pemilihan 

produk dan keputusan pembelian telah didasarkan pada bukti bahwa sepeda motor 

yang dibeli tersebut merupakan produk yang benar-benar teruji kualitasnya. 


