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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi kendaraan merk Toyota 

dibandingkan dengan kompetitornya di area Surabaya khususnya pada type – 

type MPV Low, MPV Medium, SUV Medium serta SUV High dengan melihat 

strategi marketing yang telah dilakukan oleh kendaraan Merk Toyota khususnya 

AUTO 2000 di area Surabaya. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didukung data 

kuantitatif deskriptif yang akan mengkaji perspektif partisipan dengan strategi – 

strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel dari sudut pandang customer atau 

calon pembeli kendaraan merk Toyota. Pendekatan penelitian ini menggunakan 

pendekatan Competitive Profile Matrix dan The 5 Porter Forces untuk mengetahui 

posisi kendaraan Merk Toyota di Area Surabaya dibandingkan kompetitor serta 

Analisa Audit Marketing untuk mengetahui strategi yang telah diterapkan oleh 

Auto 2000 dan dasar memberikan rekomendasi kepada manajemen Auto 2000. 

Di saat kondisi persaingan antar merk yang semakin kompetitif pada 

industri otomotif saat ini maka Auto 2000 diharapkan dapat mempertahankan 

strategi marketing yang telah dilakukannya sebagai market leader. Banyaknya 

produk – produk baru yang bertujuan menggeser kedudukan Toyota sebagai 

market leader harus diimbangi dengan penerapan strategi yang kompetitif 

sebagai keunggulan bersaing sehingga Auto 2000 masih tetap dapat 

mempertahankan pangsa pasar serta market share secara keseluruhan di Industri 

Otomotif area Surabaya. 

 

Hasil dari penelitian yang dilakukan pada kendaraan merk Toyota area 

Surabaya adalah sebagai berikut : 

1. Kendaraan Merk Toyota masih menjadi Market Leader di Area 

Surabaya dengan nilai market share tertinggi sebesar 34%. 

2. Komparasi “Competitif Profile Matrix” pada 4 type kendaraan yaitu 

type MPV Low, MPV Medium, SUV Medium, SUV High menunjukkan 

hasil bahwa kendaraan merk Toyota tersebut masih mempunyai 

kekuatan merk yang tinggi dibandingkan dengan kompetitornya. 

Masing – masing penjualan type tersebut mempunyai kontribusi yang 

paling tinggi dibandingkan kompetitornya. 

3. Berdasarkan Audit Marketing yang dilakukan bahwa strategi 

marketing yang dilakukan Toyota adalah Strategi Kompetitif bagi 

Pemimpin Pasar yang berorientasi kepada “Perluasan Permintaan 

Pasar, Mempertahankan Pangsa Pasar serta Meningkatkan Pangsa 

Pasar” 

 

 

 

Kata kunci: strategi pemasaran, manajemen pemasaran, analisis strategi  
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