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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil
Tabel perkembangan jumlah konsumen bulan april-mei tahun 2019
Jumlah Pembeli sepeda motor honda bulan april dan mei tahun 2019
Tabel 4.1 tabel perkembangan konsumen

2019

2019

April

Mei

487

498

552

579

Jenis
Nama Program
motor
Program Repeat OrderTrade In

Motor honda
Vario 125

Program Pelajar

Motor honda

Mahasiswa

Beat Sporty

Sumber : Dok. Finance Claim PT.Tunas Dwipa Marta Rajabasa Lampung

Di dalam menjalankan program di atas yang berlangsung di PT. Tunas Dwipa Matra
Bandar Lampung khususnya pada bagian penjualan Sepeda motor honda, terlihat
bahwa adanya kenaikan penjualan karena adanya program Repeat Order-Trade In dan
Program Pelajar/Mahasiswa.
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Adanya program di atas telah banyak memberikan kontribusi atas penjualan motor
honda pada PT. Tunas Dwipa Matra Bandar lampung. Setelah di amati ada beberapa
hal yang membuat konsumen tertarik pada program diatas yakni adanya potongan
harga pada setiap pembelian sepeda motor yang termasuk kedalam kedua program
diatas.

4.2 Pembahasan
Program 1
Dalam rangka meningkatkan penjualan sepeda motor honda pada PT. Tunas Dwipa
Matra Bandar Lampung maka AHM bersama-sama dengan main dealer & dealer
menjalankan program diskon BeAT Sporty khusus pelajar/mahasiswa dengan program
ini terdapat petunjuk pelaksanaan program yang harus di perhatikan dan di patuhi.
Penerapan program diskon BeAT Sporty khusus pelajar/mahasiswa memiliki
ketentuan sebagai berikut:
Tabel 4.1.1 tabel keterangan penjualan
Penjualan Cash & Kredit
Kontribusi Budget
Tipe

BeAT Sporty

Kode Tipe

HM0, HM3, HM5, HM7, HK0, HK2, HK4,

AHM

MD+D

Total

220.000

220.000

440.000

HK6, HL0, HL4, HL6, HL9

Sumber : Dok. Juklak Finance Claim PT.Tunas Dwipa Marta Rajabasa Lampung
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Contoh:
Harga On The Road (OTR)
Discount

Rp 16.000.000
Rp

Harga OTR Net after Discount

440.000

Rp 15.560.000



Aturan Pelaksanaan Program :



Untuk penjualan tunai, maka bentuk program yang di berikan berupa cash
discount kepada konsumen. Nominal cash discount (total kontribusi AHM, MD
dan Dealer) tersebut harus tertera di faktur penjualan/kwitansi dealer kepada
konsumen minimal sebesar ketentuan tabel (di kurangkan dari harga OTR).



Untuk penjualan kredit, maka bentuk program yang di berikan berupa credit
discount kepada konsumen. Apabila discount (total kontribusi AHM, MD dan
Dealer) tidak tercantum dalam faktur Penjualan, maka nominal discount (total
kontribusi AHM, MD dan Dealer), minimal sebesar ketentuan tabel
(dikurangkan dari harga OTR), harus tercantum dalam Surat Keterangan
Penjualan Kredit.



Ketentuan

umum

program

discount

BeAT

Sporty

khusus

pelajar/mahasiswa:


Program berlaku untuk semua konsumen pelajar/ mahasiswa yang masih aktif
yang melakukan pembelian sepeda motor honda BeAT Sporty (baik pembelian
pada saat event dealer ataupun walk-in) pada periode program.
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Pelajar minimal usia 17 tahun (SMU/SMK/setara & mahasiswa) di lengkapi
dengan dokumen sebagai berikut:
1. Fotocopy kartu siswa/mahasiswa yang masih berlaku atau surat keterangan
dari sekolah / kampus (Hardcopy Asli)
2. Fotocopy KTP/SIM



1 identitas (KTP/SIM/kartu pelajar/kartu mahasiswa hanya dapat membeli satu
unit selama periode program



1 KK dapat membeli maksimal 2 unit motor (dengan 2 kartu pelajar/KTP
pelajar yang berbeda)



Untuk pelajar yang bersekolah di luar kota asal, STNK harus atas nama
pelajar yang bersangkutan



Untuk pelajar yang bersekolah sama dengan kota asal, STNK bisa atas nama
pelajar/keluarga dalam 1 KK (fotocopy KK di lampirkan)



Untuk pelajar yang bersekolah di luar negeri tidak dapat mengikuti program ini



Faktur & BAST harus atas nama pelajar/mahasiswa yang bersangkutan

Program 2
Dalam rangka meningkatkan penjualan sepeda motor honda pada PT. Tunas Dwipa
Matra Bandar Lampung maka AHM bersama-sama dengan Main Dealer & Dealer
menjalankan program diskon Repeat Order – Trade In (RO-TI) Vario 125 dengan
program ini terdapat petunjuk pelaksanaan program yang harus di perhatikan dan di
patuhi. Penerapan program diskon Repeat Order – Trade In (RO-TI) Vario 125
memiliki ketentuan sebagai berikut:
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Tabel 4.1.2 tabel keterangan penjualan
Penjualan Cash & Credit :
Kontribusi Budget
Tipe

VARIO 125

Kode Tipe

GZ0, GZ1, GZ3,GZA, HW0,

AHM

MD+D

Total

412.500

412.500

825.000

HW3

Sumber : Dok. Juklak Finance Claim PT.Tunas Dwipa Marta Rajabasa Lampung

Contoh:
Harga On The Road (OTR)
Discount
Harga OTR Net after Discount

Rp 23.000.000
Rp

825.000

Rp 22.175.000



Aturan pelaksanaan program :



Untuk penjualan tunai, maka bentuk program yang di berikan berupa cash
discount kepada konsumen. Nominal cash discount (total kontribusi AHM, MD
dan Dealer) tersebut harus tertera di faktur penjualan/kwitansi dealer kepada
konsumen minimal sebesar ketentuan tabel (di kurangkan dari harga OTR).



Untuk penjualan kredit, maka bentuk program yang di berikan berupa credit
discount kepada konsumen. Apabila discount (total kontribusi AHM, MD dan
Dealer) tidak tercantum dalam faktur penjualan, maka nominal discount (total
kontribusi AHM, MD dan Dealer), minimal sebesar ketentuan tabel
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(dikurangkan dari harga OTR), harus tercantum dalam Surat Keterangan
Penjualan Kredit


Ketentuan umum program discount Vario 125 khusus konsumen repeat
order / trade in:



Program Berlaku untuk semua konsumen (perorangan) repeat order / trade in
yang melakukan pembelian sepeda motor Honda Vario 125 (baik pembelian
pada saat event dealer ataupun walk-in) selama periode program.



Untuk konsumen repeat order / trade in harus di lengkapi dengan dokumen
sebagai berikut:
Fotocopy STNK motor sebelumnya untuk program Repeat Order Trade In ini
adalah :
1. Repeat Order
Dokumen yang di butuhkan: Fotocopy STNK motor Honda tipe BeAT
Series, Vario 110 Series, Vario 125 Series, Vario 150 Series, dan seluruh
tipe Cub Honda
2. Trade In
Dokumen yang dibutuhkan: Fotocopy STNK seluruh tipe motor kompetitor



Faktur & BAST harus atas nama konsumen repeat order / trade in yang
bersangkutan. Apabila faktur & BAST atas nama keluarga dari konsumen
repeat order / trade in yang bersangkutan maka harus menyertakan bukti
berupa fotocopy kartu keluarga.
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Besarnya nominal kontribusi AHM atas program diskon Vario 125, khusus
konsumen repeat order / trade in adalah sesuai dengan tabel di atas yang di
tetapkan oleh AHM.

