
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 2009–2013 mencapai rata-rata 

5,9% per tahun dan nilai tersebut lebih tinggi dari rata–rata pertumbuhan ekonomi 

5 tahun sebelumnya. Hal ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi, setelah 

Indonesia mengalami krisis ekonomi lima belas tahun lalu. (Warta Ekonomi, 17 

Agustus 2013)  

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi diatas dan ditunjang dengan adanya 

kebijakan pemerintah kota Surabaya untuk mempermudah pengurusan ijin dan 

pembangunan infrastruktur kota Surabaya maka merupakan peluang bisnis bagi 

industri otomotif untuk dapat meningkatkan penjualannya. Di kota–kota besar 

mobil merupakan salah satu alat transportasi yang telah menjadi kebutuhan utama 

untuk menunjang kegiatan sehari–hari. Sehingga perkembangan industri otomotif 

di Indonesia tumbuh sedemikian pesatnya dan membuat tingkat persaingan yang 

semakin ketat.  

Para produsen mobil terus melakukan inovasi terhadap produk–produk yang 

telah dikeluarkannya dan tidak sedikit yang telah mengeluarkan varian–varian 

baru dari tahun ke tahun. Hal ini tampak dengan semakin bervariasinya merk dan 

jenis mobil yang ada di jalanan sehingga membuat konsumen lebih selektif dalam 

memilih mobil yang akan dibelinya. Produk–produk yang ditawarkan juga 

berbagai macam model dan varian harga dari produk “Low Cost Green Car” 
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sampai dengan berbagai macam produk “Luxury”. Hal tersebut mencakup dari 

lapisan masyarakat menengah ke bawah sampai dengan menengah keatas. 

Berikut adalah data trend penjualan mobil di Surabaya tahun 2010 sampai 

dengan 2013 untuk semua merk : 

Tabel I.1. Penjualan Market Otomotif Total Surabaya 

 

 Sumber : Data Register Polisi Samsat Surabaya-Diolah 
 
 

Tabel I.2: Market Share 7 Merk Tertinggi Surabaya 
 

 
 
 
 

Tabel I.3: 
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 Volume Penjualan 7 Merk Tertinggi di Surabaya  
Tahun 2010 s/d 2013 

 

 
 
 
 

 
 

  

 

  Berdasarkan tabel I.1,I.2 dan tabel I.3 diatas menunjukkan bahwa trend 

peningkatan penjualan tidak diimbangi dengan trend kenaikan market share. Hal 

ini diakibatkan adanya persaingan di industri otomotif yang semakin ketat, banyak 
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Tabel I.4  Total Market Pertype Wilayah Surabaya Tahun 2010-2013 

 

Sumber : Data Register polisi Samsat Surabaya-DiolahSurabaya 
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produsen meningkatkan innovasinya dan menambah varian barunya. Adapun 

penambahan model–model baru yang ada adalah Compact Mini Entry, Compact 

Low, Compact High, MPV Low, MPV High, SUV High, 

Dengan munculnya banyak varian baru ini menjadi tantangan yang sangat 

besar bagi kendaraan merk Toyota khusunya wilayah Surabaya untuk dapat 

bersaing dan mempertahankan market sharenya dari para pesaing–pesaingnya.  

Untuk dapat memenangkan persaingan pasar, perusahaan harus mempunyai 

penerapan strategi pemasaran yang tepat sasaran dengan mempertimbangkan 

aspek – aspek internal dan external perusahaan yang dapat dengan cepat berubah 

sesuai dengan kebutuhan market, perubahan lingkungan, perubahan kebutuhan 

dan keinginan para konsumennya sehingga perusahaan dapat tetap menjaga 

substainablenya dan memenangkan persaingan yang ada. Menurut Philip Kotler 

dan Kevin Lane Keller : 

“ Suatu perusahaan harus berpegang pada strategi tetapi juga menemukan 

cara baru untuk terus mengembangkannya. Pemasaran juga harus selalu 

meningkatkan strategi untuk sejumlah produk dan jasa di dalam organisasinya” 

(Kotler,2009:Hal.35). 

Pemasaran yang berhasil menuntut perusahaan mempunyai beberapa 

kapabilitas sebagai berikut : memahami nilai pelanggan, menciptakan nilai 

pelanggan, menghantarkan nilai pelanggan, menangkap nilai pelanggan dan 

mempertahankan nilai pelanggan. Untuk memastikan bahwa perusahaan memilih 

dan melaksanakan kegiatan yang tepat, perusahaan harus memberikan prioritas 

pada perencanaan strategis dalam tiga bidang utama : mengelola bisnis 
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perusahaan sebagai portofolio investasi, menilai kekuatan setiap bisnis dengan 

mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan, serta 

menyesuaikan diri dengan pasar tersebut dan menentukan strategi.Untuk setiap 

bisnis, perusahaan harus mengembangkan rencana permainan untuk mencapai 

tujuan jangka panjangnya (Kotler,2009,Hal.41). 

Berdasarkan teori strategi pemasaran diatas, trend penjualan dan market share 

yang telah dicapai oleh Toyota Surabaya, maka diperlukan untuk melakukan 

evaluasi strategi pemasaran. Dimana salah satu tujuan dilakukan evaluasi adalah 

untuk mengetahui apakah penerapan strategi pemasaran yang ada telah dapat 

meningkatkan volume penjualan pada merk Toyota dalam waktu tertentu.  

Berdasarkan uraian diatas, maka pada penelitian ini akan mengevaluasi 

strategi pemasaran dari Toyota dengan menganalisis posisi penjualan Toyota di 

Wilayah Surabaya dan strategi untuk meningkatkan penjualan terhadap program–

program marketing pada merk Toyota melalui bauran pemasarannya.  

Dimana posisi yang dimaksud disini bukan merupakan positioning 

produk/merk tetapi ranking dari  tingkat penjualan per merk dibandingkan dengan 

total market otomotif. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil perumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah posisi merk Toyota berdasarkan type produk dibandingkan 

merk lain pada Market Otomotif di Surabaya? 
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2. Bagaimanakah strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh PT. Astra 

International Tbk-Toyota Sales Operation Wilayah Surabaya dalam upaya 

untuk meningkatkan penjualan terhadap program–program marketing yang 

telah ada? 

3. Bagaimanakah alternatif strategi pemasaran yang terbaik dan sesuai sebagai 

upaya perbaikan guna meningkatkan penjualan kendaraan merk Toyota pada 

PT. Astra International Tbk–Toyota di Wilayah Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui posisi penjualan merk Toyota dibandingkan dengan merk-

merk lain di wilayah Surabaya. 

2. Mengevaluasi strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh PT. Astra 

International Tbk–Toyota Sales Operation wilayah Surabaya dalam upaya 

meningkatkan penjualan terhadap program–program marketing yang telah 

ada. 

3. Menyusun alternatif strategi pemasaran yang sesuai dengan situasi 

persaingan pada PT. Astra International Tbk Wilayah Surabaya.  

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pihak manajemen, 

penelitian sebelumnya dan juga bagi ilmu pengetahuan. Bagi perusahaan tempat 

dilakukan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan 
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sebagai dasar untuk merumuskan strategi pemasaran yang tepat dalam rangka 

memenangkan persaingan penjualan pada Industri otomotif khususnya wilayah 

Surabaya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Objek penelitian ini dibatasi pada manajemen, pelanggan dan calon 

pelanggan PT. Astra International Tbk–Toyota di area Surabaya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini terdiri dari enam bab, dengan pembahasan sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan latar belakang penulisan tesis dan fenomena yang 

mendasari penulisan tesis tersebut. Secara lebih detail dirumuskan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan secara teoritis yang relevan yg mendasari 

penelitian berikut pembahasannya. Mencakup konsep–konsep, argumentasi-

argumentasi sebagai justifikasi dari tesis ini. Penelitian–penelitian lain juga 

diuraikan dalam bab ini, selanjutnya diungkapkan persamaan – persamaan dan 

perbedaannya untuk dievaluasi secara kritis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi landasan logis atas pendekatan yang dipakai dalam 

penelitian, juga berisi pengungkapan metode penelitian, metode pengumpulan 

data, jenis dan sumber data, dan teknik analisis. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisi gambaran umum perusahaan yang dijadikan  objek dalam 

penelitian. Gambaran umum ini mencakup profil perusahaan yaitu sejarah, 

visi-misi, struktur organisasi, keadaan perusahaan pada waktu penelitian 

dilaksanakan, dan fenomena yang terjadi. 

BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasannya dengan cara 

penalaran yang logis. Mengacu pada hasil simulasi dengan software Arena 

akan diketahui model yang paling optimal dan berikutnya dengan cost benefit 

analisis, diketahui keuntungan dari  system operasional penjualan unit baru. 

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran–saran atas temuan 

yang di dapat dalam penelitian, dan anjuran untuk penelitian lanjutan. 
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