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ABSTRAK  

MUTIARA WAHYUNI. 2011. 8323118241. Analisis Tingkat Kuantitas 

Angsuran dan Peningkatan Unit Penjualan Kendaraan Bermotor.Pada 

Dealer Resmi Motor Honda. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 

Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  

        Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat 

kuantitas angsuran yang menimbulkan insentif dengan tarif yang  lebih 

besar dari penjualan tunai yang dapat mendorong karyawan bagian 

penjualan untuk melakukan penjualan angsuran dan meningkatkan gaji 

dan insentif mereka serta sistem penjualan angsuran di perusahaan dapat 

menarik konsumen untuk melakukan pembelian sehingga dapat 

meningkatkan unit penjualan kendaraan bermotor. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi lapangan, 

wawancara langsung, dan data melalui studi pustaka.  

        Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat kuantitas 

angsuran menimbulkan insentif yang tarifnya lebih besar bagi karyawan 

bagian penjualan untuk mendorong mereka melakukan penjualan 

angsuran dan meningkatkan gaji dan insentif mereka serta sistem 

penjualan angsuran di perusahaan dapat menarik konsumen untuk 

melakukan pembelian sehingga dapat meningkatkan unit penjualan 

kendaraan bermotor di dealer motor. 

 

Kata kunci: Dealer motor, kuantitas angsuran, insentif, penjualan. 
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ABSTRACT  

MUTIARA WAHYUNI. 2011. 8323118241. The Analysis Of Quantity Level 

of Installment and Motor Vehicle Sales Unit Improvement At Authorized 

Honda Motorcycles Dealer. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 

Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  

        This paper has a purpose to determine how about the quantity level 

of installment to turn up an incentive with greater rate than cash sales that 

can encourage sales employee to do installment sales and increase  

salaries and incentive sales employee and installment sales system in the 

company can attract consumers to purchase to improve the unit of motor 

vehicle sales. Research method that used is qualitative and quantitative 

descriptive analysis, of data collection through field observations, 

interviews, and data through library.  

        From the results of this study concluded that the quantity level 

installment that raised an incentive at a rate greater for sales employees to 

encourage to do installment sales and increase  salaries and incentive 

sales employee and installment sales system in the company can attract 

consumers to purchase to improve the unit of motor vehicle sales.  

Key Word: Motorcycle dealers, quantity of installment, incentives, sales. 
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