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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang 

Pada saat ini perekonomian Indonesia sedang mengalami pasang surut 

dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), hal 

tersebut dapat berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan barang maupun jasa 

yang berada di Indonesia, ada yang tetap bertahan tetapi harus mengurangi jumlah 

sumber daya manusia yang ada dan ada pula yang terpaksa harus menutup 

perusahaannya karena tidak bisa membiayai segala biaya operasional perusahaan 

tersebut.  

Hal ini membuat perusahaan harus lebih giat, khususnya perusahaan 

otomotif yang harus lebih ekstra dalam penjualan agar mencapai target 

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki manajemen pemasaran 

yang profesional dan handal, mengingat pemasaran merupakan hal utama yang 

dilakukan oleh setiap perusahaan. Selain mengembangkan produk yang inovatif 

dan penawaran harga bersaing, tetapi perusahaan juga perlu memiliki kemampuan 

berkomunikasi dengan para pelanggan, pengecer, pemasok, masyarakat umum 

dan beberapa  pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan tersebut. Dan 

produk dari Toyota merupakan market leader dalam bidang otomotif.  

Tabel 1.1 Data penjualan mobil penumpang (passenger cars) terlaris 

sepanjang tahun 2012  

No Merek Mobil Jumlah (unit) 

1. Toyota Avanza 192.146 

2. Daihatsu Xenia 73.418 

3. Kijang Innova 71.685 

4. Nissan Grand Livina 34.129 
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5. Suzuki Ertiga 34.074 

6. Toyota Rush 34.033 

7. Toyota Yaris 27.809 

8. Daihatsu Terios 23.949 

9. Honda Jazz 21.244 

10. Honda Freed 19.811 

11. Toyota Fortuner 18.528 

12. Honda CRV 14.753 

Sumber: strategimanajemen.net 

Seperti yang terlihat dalam data diatas, penjualan Toyota berada di 

peringkat satu, jauh meninggalkan penjualan mobil lainnya. Dari peringkat diatas, 

terlihat betapa merk-merk mobil Toyota mendominasi dengan Avanza, Innova, 

Rush dan Yaris, serta juga Fortuner. 

Terdapat tiga pilar strategi perusahaan Toyota dalam pasar otomotif di 

Indonesia yaitu First Mover, Quality and Reliability, dan Focus on Customers’ 

Need. Toyota merupakan brand yang termasuk first mover (sejalan dengan laju 

investasi PMA Jepang ke Indonesia saat Order Baru mulai berkuasa). Dengan 

posisi sebagai first mover, maka brand Toyota menjadi lebih awal dalam 

menancapkan image kuat di kalangan konsumen Indonesia. Hal tersebut 

berdampak dalam jangka panjang dan dapat menjadi keuntungan bagi pilar 

Toyota dalam mendominasi pasar mobil tanah air. Keunggulan utama Toyota 

sebenarnya lebih terletak pada sisi keandalan mesin-mesin mobilnya, lebih awet 

dan tahan lama. Dari berbagai survei dunia mengenai keandalan mutu mobil 

menunjukkan merek Toyota hampir selalu berada di peringkat no 1. Dengan 

keberhasilan Toyota menjadi market leader dalam bidang otomotif di Indonesia, 

membuat produk Innova dan Avanza menjadi dua ikon utama yang terus 

melestarikan legenda Toyota. Dua merek tersebut, terutama Avanza dibangun 

dengan fokus pada kebutuhan konsumen mobil tanah air  yang sesuai dengan 
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kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia, yang menginginkan mobil 

keluarga yang dapat menampung banyak penumpang dan dengan harga yang 

lumayan terjangkau. Inovasi Avanza hadir bersamaan dengan ledakan 

kemakmuran middle class di tanah air. Dan hasilnya dari fenomena tersebut dapat 

terlihat pada data diatas, angka penjualan Avanza sangat fantastis. 

Sumber: strategimanajemen.net 

Persaingan yang semakin ketat dalam dunia otomotif yang memiliki 

keungulan dari masing-masing perusahaan, membuat perusahaan Toyota menjadi 

lebih giat dalam mengembangkan produknya agar bisa diterima di masyarakat dan 

bisa mencapai titik puncak dalam penjualan produk otomotif di Indonesia.  

 Dalam dunia bisnis khususnya dalam dunia otomotif, mobil yang termasuk 

golongan barang tersier (mewah), sehingga konsumen tidak semudah menentukan 

pilihan seperti membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, 

konsumen akan lebih selektif dalam menentukan keputusan. Dan hal tersebut 

membuat perusahaan Toyota harus memahami keinginan dan kebutuhan 

konsumen untuk menentukan pilihannya dalam membeli mobil. Tugas dari sales 

sangat penting salah satunya, mengarahkan konsumen agar tidak beralih ke merek 

pesaing dalam pengambilan keputusan tersebut. Ada beberapa tahap dalam 

pengambilan keputusan yang harus dilalui konsumen dalam memutuskan 

pembelian mulai dari pra pembelian, pembelian, dan pasca pembelian yang 

masing-masing harus benar-benar diperhatikan oleh sales. Setelah konsumen 

menentukan pilihan terhadap produk yang diinginkan dan memtuskan untuk 

membeli, tugas sales tidak berhenti sampai disitu. Sales harus tetap menjalin 

hubungan yang baik, salah satunya follow up konsumen pasca pembelian, 

tujuannya adalah apabila suatu saat konsumen tersebut berkeinginan membeli 

mobil maka tetap kembali pada pada pilihan merek Toyota atau bisa menjadi 

rekomendasi bagi kerabat atau saudara dari konsumen tersebut. 

Perusahaan akan bertindak lebih bijaksana dengan mengukur kepuasan 

pelanggan secara tertentu karena salah satu kunci untuk mempertahankan 

pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan yang sangat puas biasanya tetap 
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setia untuk waktu yang lebih lama, membeli lagi ketika perusahaan 

memperkenalkan produk baru dan memperbaharui produk lama, membicarakan 

hal-hal baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain, tidak terlalu 

memperhatikan merek pesaing dan tidak terlalau sensitif  terhadap harga, 

menawarkan ide produk atau jasa kepada perusahaan, dan biaya pelayanannya 

lebih murah dibandingkan pelanggan baru karena transaksi dapat menjadi hal 

rutin. Kepuasaan pelanggan yang lebih besar juga berhubungan dengan tingkat 

pengembalian yang lebih tinggi dan resiko yang lebih rendah di pasar saham. 

(Kotler, 2009:140) 

Dalam perusahaan yang harus diperhatikan selain produk dan jasa yang 

ditawarkan, tetapi juga melihat dari sisi kepuasaan konsumen. Sehingga 

diharapkan produk atau jasa yang ditawarkan dapat diterima dan menjadi nilai 

baik bagi perusahaan. Konsumen dapat menjadikan worth of mouth (WOM) yang 

positif atas layanan atau kulitas produk yang diberikan. Dalam jangka panjang 

konsumen akan menggunakan layanan atau membeli produk dari perusahaan itu 

kembali tanpa harus memikirkan selisih harga yang ditawarkan pesaing.  

Membangun hubungan jangka panjang yang kokoh dengan pelanggan 

memerlukan usaha yang penuh konsentrasi dari semua karyawan dan pihak 

manajemen untuk mengetahui apa yang memuasakan pelanggan dan apa yang 

dihargai oleh pelanggan, karena apa yang dihargai  oleh pelanggan dan apa yang 

tampaknya disadari oleh banyak manajer. Untuk membangun hubungan sejati, 

yang dekat dan berjangka panjang dengan pelanggan membutuhkan lebih dari 

sekedar program belanja, lebih dari sebuah database yang memungkinkan kita 

mengirim surat secara teratur denga target minat pelanggan yang terefleksi dari 

apa yang mereka beli akhir-akhir ini. (Barnes, 2003: 7) 

Tugas seorang sales selain menjual juga harus membangun relasi dengan 

pelanggan, sehingga database sangat diperlukan sales untuk menjalin komunikasi, 

apabila diperlukan untuk waktu yang akan datang. Karena produk Fortuner 

termasuk golongan mobil dari kalangan atas sehingga perlakuan yang diberikan 

pun juga berbeda berdasarkan kebutuhannya. Berdasarkan uraian latar belakang 
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yang telah ditulis oleh penulis, penulis tertarik mengambil penulisan Laporan 

Tugas Akhir dengan judul: ―Pola Sales Membina Hubungan dengan Pelanggan 

pasca Pembelian mobil fortuner di Perusahaan AUTO2000 Cabang Ahmad Yani 

Surabaya‖. 

 

1.2       Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah yang dapat 

dikemukakan adalah  

1. Bagaimana pola sales menjalin hubungan dengan pelanggan pasca 

pembelian mobil fortuner di perusahaan AUTO2000 Cabang Ahmad Yani 

Surabaya ? 

2. Kendala-kendala apa saja yang harus dihadapi sales dalam membina 

hubungan dengan pelanggan mobil fortuner di perusahaan AUTO2000 

Cabang Ahmad Yani Surabaya ? 

 

1.3       Tujuan  

Tujuan PKL adalah: 

a) Untuk mengetahui penerapan teori yang diperoleh selama kuliah. 

b) Sebagai persyaratan akademik di Program Diploma III. 

c) Untuk mengetahui kegiatan di lapangan atas suatu masalah yang 

berhubungan langsung dengan topik.  

 

1.4       Manfaat 

a) Manfaat bagi penulis 

a. Dengan adanya penulisan ini, maka penulis dapat mengetahui 

proses yang dilakukan sales dalam menjalin hubungan dengan 

pelanggan mobil Fortuner di AUTO2000 Cabang Ahmad Yani 

Surabaya. 
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b. Agar dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi sales dalam 

membina hubungan dengan konsumen fortuner.   

c. Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan bagi penulis, 

mengenai cara membina hubungan terhadap pelanggan fortuner 

yang dilakukan sales.  

b) Manfaat bagi almamater 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan literatur ataupun sumber bacaan 

bagi peneliti yang akan datang, dan yang ingin melanjutkan 

penulisan sejenis. 

b. Dapat memberikan manfaat tambahan berupa refrensi di bidang 

pemasaran. Serta menambah koleksi di perpustakaan Universitas 

Airlangga.  

c) Manfaat bagi subyek PKL 

a. Untuk memberikan masukan kepada perusahaan mengenai 

pelayanan yang diberikan sales dalam membina hubungan dengan 

pelanggan di AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya, agar 

lebih ditingkatkan lagi kinerjanya dalam hal memberikan 

pelayanan pada saat proses pembelian.  

b. Dengan adanya penulisan ini dapat memberikan masukan yang 

positif terhadap perusahaan khususnya sales agar dapat lebih 

meningkatkan kualitas pelayanan pada saat proses pembelian. 

d) Manfaat bagi pembaca 

a. Sebagai informasi bagi pihak tertentu yang membutuhkan, 

terutama tentang bagaimana pola sales dalam membina hubungan 

dengan pelanggan fortuner pada saat proses pembelian. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan 

kegiatan yang sejenis di waktu yang akan datang.  
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c. Dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai pola sales 

dalam membina hubungan dengan pelanggan fortuner pada saat 

proses pembelian. 

 

1.5       Rencana Kegiatan Praktek Kuliah lapangan 

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Astra Internasional-TSO 

AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya selama 3 (tiga) bulan mulai 29 

Februari 2016-31 Mei 2016. Bidang yang diambil dan diminati adalah Customer 

Relationship dengan topik Membina Hubungan dengan Pelanggan pasca 

Pembelian pada Perusahaan AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya. Adapun 

jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) secara lengkap disajikan dalam 

Tabel 1.2 
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TABEL 1.2 

JADWAL KEGIATAN PKL 

No. Keterangan 

Februari Maret April Mei Juni 

2016 2016 2016 2016 2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Survei 

                                        Lokasi 

2 Pengajuan 

                                        Proposal PKL 

3 Pelaksanaan 

                                        PKL 

4 Penentuan 

                                        

Dosen 

Pembimbing 

5 Pengumpulan 

                                        Topik PKL 

6 Penyusunan 

                                        Laporan PKL 

7 Pengumpulan 

                                        Laporan PKL 
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1.6      Kerangka Pemikiran 

Dalam penulisan ini  menggunakan kerangka pemikiran tujuannya ialah 

agar hasil dalam penulisan yang dilakukan penulis lebih terarah dan teratur. 

Berikut ini kerangka pemikiran dalam penulisan ini, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTO 2000 
AHMAD YANI 

Gathering  

Loyalitas Konsumen 

Proses Pembelian 
Mobil Fortuner 

Membina Hubungan 
dengan Pelanggan 

Fortuner 

Kendala-kendala yang 
dihadapi Sales 

Komunikasi Follow up 
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1.6.1 Proses Pembelian Mobil Fortuner   

Proses psikologi dasar memiliki peran penting dalam memahami 

bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian mereka. 

Terdapat lima tahap pembelian produk tetapi konsumen tidak selalu melalui 

semua tahap tahap tersebut, mungkin mereka melewatkan atau membalik 

beberapa tahap tersebut.   

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal.  

2. Pencarian Informasi  

Setiap sumber informasi melaksanakan fungsi yang berbeda dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian. Sumber komersial (sumber yang 

mendominasi pemasar) biasanya melaksanakan fungsi informasi, 

sementara sumber pribadi melaksanakan fungsi legitimasi atau evaluasi.  

3. Evaluasi Alternatif 

Melalui pengalaman dan pembelajaran, konsumen mendapatkan keyakinan 

dan menentukan sikap. Selanjutnya, keyakinan dan sikap mempengaruhi 

perilaku pembelian. Konsumen membentuk prefensi antarmerek dalam 

kumpulan pilihan. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam melaksanakan menentukan keputusan pembelian, konsumen dapat 

membentuk lima subkeputusan: Merek (menentukan merek A), penyalur 

(saluran distribusi), kuantitas (jumlah stok barang), waktu (batas waktu 

pengiriman barang), dan metode pembayaran (cash/credit). 
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5. Perilaku Pascapembelian 

Jika layanan tidak memenuhi harapan, konsumen akan kecewa; jika 

memenuhi harapan, konsumen puas; jika melebihi harapan, konsumen 

sangat puas. Perasaan tersebut menentukan apakah pelanggan membeli 

produk kembali dan membicarakan hal-hal yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan tentang produk itu kepada orang lain. (Kotler, 2009: 184) 

Sebelum melakukan pembelian, konsumen akan menentukan produk mana 

yang akan dipilih. Untuk konsumen yang akan membeli mobil fortuner mereka 

akan mencari tahu lebih banyak informasi mengenai mobil itu sendiri mulai dari 

mencari informasi dari internet, pameran, kerabat, teman maupun keluarga. 

Sampai mencari tahu informasi dari produk pesaing, sehingga peran perusahaan 

untuk menciptakan image baik untuk produk yang ditawarkan sangat diperlukan. 

Apabila konsumen mengambil keputusan kepada produk fortuner berdasarkan 

informasi dari pengalaman orang lain, hal tersebut sangat berdampak kepada 

keputusan konsumen untuk menentukan peluang lebih besar terhadap pilihan yang 

akan diambil. Setelah konsumen menetukan pilihannya, konsumen akan 

melakukan evaluasi terhadap produk yang dipilih, apakah sesuai dengan harapan 

konsumen atau tidak. Tugas dari perusahaan harus lebih memahami proses yang 

dilakuakan pelanggan dalam melakukan pembelian.  

1.6.2 Membina Hubungan dengan Pelanggan Fortuner 

Membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan sulit 

dilakukan jika kebutuhan dan harapan mereka tidak dipahami dan dipenuhi 

dengan benar. Sesuai dengan persepsi tentang manajemen pelanggan modern 

maka perusahaan harus memahami pelanggan, kemudian memperoleh dan 

menggunakan sumber daya untuk memastikan kepuasan dan perawatan 

pelanggan. (Buttle, 2004: 378) 

Melampaui harapan pelanggan berarti akan memberikan sesuatu yang 

lebih dari apa yang biasanya bisa memuaskan pelanggan.melampaui harapan 

pelanggan tidak selalu menjadi terbaik dalam kelasnya. Maksud dari melampaui 
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harapan pelanggan adalah menyadari dan memahami apa yang diperlukan untuk 

memuaskan pelanggan dan apa yang dapat membuat mereka senang atau kaget. 

Upaya menyenagkan pelanggan secara konsisten akan menunjukan komitmen 

tentang hubungan yang telah dijalin. Komitmen akan membangun kepercayaan 

dan kepercayaan membawa kepada kelanggengan suatu hubungan. Kesenangan 

pelanggan terjadi ketika persepsi pelanggan tentang pengalaman mereka berbisnis 

dengan anda telah melebihi harapan mereka.  (Buttle, 2004: 379) 

1.6.2.1 Gathering 

Perusahaan dapat mencari cara untuk menciptakan nilai tambah bagi 

pelanggan. Secara umum ada tiga bentuk program penambahan nilai, yakni skema 

loyalitas, klub pelanggan, dan promosi penjualan. Skema loyalitas memberikan 

pengharagaan kepada pelanggan karena selalu berlangganan untuk satu merek 

saja, selain itu skema loyalitas merupakan pembina yang sukses dalam 

mendapatkan wawasan tentang pelanggan. (Buttle, 2004: 383) 

 Klub pelanggan merupakan organisasi yang didirikan oleh pelanggan 

untuk memberikan berbagai manfaat kepada para anggotanya.penelitian 

menyatakan bahwa klub pelanggan bisa sangat sukses dalam memajukan 

perawatan pelanggan. Jika skema loyalitas dan klub cenderung memiliki usia 

panjang, promosi penjualan hanya menawarkan keuntungan sementara kepada 

nilai pelanggan. Dalam promosi penjualan yang berorientasi perawatan pelanggan 

akan mendorong pelanggan untuk mengulangi pembelian sehingga bentuk yang 

dipilih berbeda. (Buttle, 2004: 388) 

1.6.2.2 Follow up 

Pelanggan dapat mejadi sangat terikat dengan orang-orang perusahaan. 

Ikatan emosional itu bisa terjalian dengan individu tertentu, atau dengan 

kelompok kerja, atau perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut merupakan 

bentuk perhatian yang diberikan perusahaan terhadap pelanggan, mereka 

merupakan pegawai yang dapat diandalkan, kompeten, empati, dan tanggap. 

Orang yang berfokus pada pelanggan menggangap individu-individu tersebut 
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sebagai pahlawan. Mereka (pelanggan) dihibur dan diberikan perayaan khusus. 

(Buttle, 2004: 394) 

Tugas sales selain menjual tetapi juga harus mengetahui kebutuhan 

pelanggannya, konsumen memilki tingkat sosial dan pendapatan yang berbeda 

sehingga bentuk perhatian yang diberikan sales pun berbeda untuk masing-masing 

konsumen, Toyota fortuner merupakan mobil dengan segmen pasar kalangan atas, 

sehingga konsumen dengan tipikal tersebut akan lebih selektif terhadap 

pilihannya. 

Perusahaan AUTO2000 Ahmad Yani Surabaya tidak hanya berfokus pada 

penjualan saja tetapi juga bentuk yang dilakukan perusahaan agar pelanggan 

semakin dekat salah satunya dengan diadakan acara gathering. Berbagai bentuk 

gathering yang dilakukan AUTO2000 Ahmad Yani seperti gathering untuk 

mengadakan undian, gathering untuk komunitas fortuner, dan gathering untuk 

penjualan. Serta melakukan follow up pasca pembelian, agar pelanggan tetap 

kembali kepada sales yang sama apabila ingin melakukan pembelian ulang. 

1.6.3 Kendala-kendala yang dihadapi sales 

Perusahaan harus mengidentifikasi dan mengembangkan cara-cara 

mengatasi kendala dalam menjalin hubungan. Kendala yang sering disebut adalah 

jarangnya kontak, tidak adanya kontak langsung, pengenalan teknologi dan fakta 

bahwa pelanggan kebanyakan anonim. Pengenalan teknologi sekarang ini menjadi 

salah satu faktor dalam interaksi antar perusahaan dengan pelanggan. Teknologi, 

khususnya internet, mempunyai potensi yang luar biasa untuk mefasilitasi 

terbentuknya suatu hubungan melalui peningkatan ketersediaan dan akses. Tetapi 

teknologi juga memungkinkan pelanggan untuk berbisnis tanpa pernah bertemu 

dengan penyedia jasa, yang mengakibatkan kurangnya dialog dan kontak antara 

pelanggan dan perusahaan. Perusahaan harus mengenali keterbatasan teknologi 

dan berusaha untuk menajalin kontak dengan pelanggan melalui cara lain yang 

memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih dekat dengan pelanggan. (Barnes, 

2003: 193) 
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1.6.3.1 Komunikasi 

Perusahaan mulai membangun komunikasi secara multilateral, seperti 

perusahaan dengan pelanggan, pelanggan dengan perusahaan, bahkan pelanggan 

dengan pelanggan. Pelanggan saat ini dapat berkomunikasi dengan perusahaan 

lewat e-mail, website, telpon, fax, ruang chat (obrolan), pusat hubungan, helpdesk 

dan saluran keluhan pelanggan, dan termasuk juga korespondensi secara 

tradisional. (Buttle, 2004: 315) 

Secara tradisional, komunikasi pelanggan berlangsung satu arah, yaitu dari 

perusahaan ke pelanggan. Alat-alat konvensional untuk berkomunikasi perusahaan 

dengan pelanggan bersifat unilateral, seperti iklan, promosi penjualan, publisitas, 

hubungan publik, dan penjualan secara individu. Dengan perkecualian tertentu, 

saluran komunikasi itu memiliki perantara dan tidak bersifat interaktif. Saran yang 

mewadahi komunikasi tersebut dilewatkan media atau saluran yang dimiliki oleh 

pihak ketiga. Komunikasi seperti itu bersifat langsung ke pelanggan (direct-to-

customer/DTC). (Buttle, 2004: 315) 

Meskipun teknologi sudah semakin canggih sehingga konsumen dapat 

mencari tahu sendiri produk fortuner yang ingin dibeli melalui media internet, 

tetapi sales tidak akan berdiam diri saja menunggu konsumen untuk menghubungi 

sales tersebut agar kembali membeli produk di sales yang sama. Banyak kendala 

yang harus dialami sales dalam melakukan keakraban dengan pelanggan seperti 

pelanggan yang beralih ke sales atau perusahaan lain, tetapi sales akan melakukan 

berbagai cara agar mengatasi atau meminimalisir kendala tersebut. Perusahaan 

AUTO2000 memiliki berbagai cara agar bisa lebih dekat dengan pelanggan, 

dengan kecangihan teknologi konsumen dapat mengakses segala bentuk 

kebutuhan konsumen mulai dari produk, service, hingga promo-promo melalui 

website resmi AUTO2000. 

Komunikasi merupakan kendala yang sering dihadapi sales dalam 

menjalin hubungan dengan pelanggan. Kendala komunikasi bisa terjadi karena 

kesalahan dari sales atau konsumen itu sendiri. Perusahaan akan melakukan 
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berbagai macam cara agar pelanggan selalu dekat, berbagai jenis kegiatan 

dilakukan oleh AUTO2000 seperti acara gathering merupakan bentuk komunikasi 

antara perusahaan dengan konsumen agar semakin dekat. Walaupun acara tersebut 

tidak semata-mata hanya untuk berjualan tetapi tidak semua konsumen ikut serta 

menghadiri acara tersebut, dengan berbagai alasan. Hal ini merupakan kendala 

yang harus dihadapi perusahaan, karena untuk membuat sebuah acara perusahaan 

akan mengeluarkan biaya yang besar, dengan harpan agar konsumen merasa puas 

terhadap layanan yang diberikan perusahaan. 

1.6.4 Loyalitas Konsumen 

Untuk meningkatkan loyalitas, kita harus meningkatkan tingkat kepuasan 

pelanggan dan mempertahankan tingkat kepuasan tersebut dalam jangka panjang. 

Untuk meningkatkan kepuasan, kita perlu menambahkan nilai pada apa yang 

ditawarkan. Menambahkan nilai akan membuat pelanggan merasan bahwa mereka 

mendapat lebih dari apa yang mereka bayar atau bahkan lebih dari yang mereka 

harapkan. Kepuasan terkait dengan apa yang didapat pelanggan dari perusahaan 

dibandingkan dengan apa yang harus dia lakukan terhadap urusan atau interaksi 

tersebut. (Barnes, 2003: 41) 

Segala bentuk layanan yang diberikan sales kepada konsumen akan 

berdampak pada kepuasan konsumen. Untuk produk fortuner yang memilki harga 

yang mahal akan menjadi pertimbangan bagi pelanggan apabila layanan yang 

diberikan tidak sesuai harapan seperti ketepatan pengiriman barang, keramahan 

sales, kenyamanan yang diberikan, serta bentuk layanan yang lainnya yang sesuai 

dengan keinginan konsumen. Dan sebaliknya, apabila sesuai dengan harapan 

pelanggan akan menjadi nilai lebih bagi sales karena bisa menjadi rekomendasi 

bagi orang lain yang ingin membeli produk yang sama. Loyalitas akan mengarah 

pada pembelian yang berulang, perekomdasian, dan proporsi pembelanjaan yang 

meningkat. 
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BAB II 

DESKRIPSI UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1  Sejarah Perusahaan 

2.1.1  Gambaran Umum Perusahaan 

AUTO2000 merupakan jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan dan 

penyediaan suku cadang Toyota yang berdiri sejak tahun 1975 dengan 

nama Astra Motor Sales, dan baru pada tahun 1989 berubah nama menjadi 

AUTO2000 dengan manajemen yang sudah ditangani sepenuhnya oleh PT. Astra 

International Tbk.  

Saat ini AUTO2000 adalah retailer Toyota terbesar di Indonesia, yang 

menguasai sekitar 45% dari total penjualan Toyota. Dalam aktivitas bisnisnya, 

AUTO2000 berhubungan dengan PT. Toyota Astra Motor sebagai Agen Tunggal 

Pemegang Merek (ATPM) Toyota, yang menjadikan AUTO2000 adalah salah 

satu founder dealer resmi Toyota. 

AUTO2000 saat ini memiliki 96 outlet (terdiri dari 14 outlet V-hanya 

melayani jual beli kendaraan, 67 outlet VSP-melayani jual beli & service 

kendaraan, & 15 outlet VSPBP-melayani jual beli, service, perbaikan & 

pengecatan bodi kendaraan) yang tersebar di hampir seluruh Indonesia (kecuali 

Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, Jambi, Riau, Bengkulu, Jawa Tengah dan D.I.Y). Di 

samping itu, AUTO2000 pun bekerjasama dengan 840 partshop yang tersebar di 

berbagai penjuru Indonesia, untuk menjamin keaslian suku cadang produk Toyota. 
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          Gambar 2.1 Dealer AUTO2000 A. Yani Surabaya 

Sumber: https://auto2000.co.id 
  

 AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya ini baru berdiri sejak 

tahun 1998 yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 210, Surabaya. Pada 

saat ini Toyota genap memiliki jaringan layanan resminya menjadi 246 outlet di 

Indonesia dan 11 outlet di Surabaya. AUTO2000 Cabang Ahmad Yani  ini 

mempunyai layanan yang lengkap yaitu penjualan, service, suku cadang, Booking 

Service, dan Book Test Drive.  

Ke depannya jumlah jaringan AUTO2000 pun akan terus bertambah 

seiring dengan pertumbuhan bisnis, serta untuk memenuhi kebutuhan seluruh 

pelanggan Toyota, serta memberi kemudahan bagi calon pembeli Toyota. 

Sesuai dengan slogan-nya “Urusan Toyota Jadi Mudah!”, AUTO2000 

senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh 

pelanggannya dalam membeli & memiliki kendaraan Toyota melalui : 

o Kemudahan dalam mencari informasi tentang Toyota di AUTO2000 

melalui website, aplikasi mobile, & call center yang dapat diakses 

kapanpun & dimanapun. 

o Kenyamanan bagi pelanggan dengan fasilitas outlet AUTO2000 

yang modern, warm, & pressure free. 

https://auto2000.co.id/
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o Kemudahan & kenyamanan transaksi dengan layanan one stop shopping 

service AUTO2000 yang bekerjasama dengan berbagai value chain 

o Kemudahan dalam mendapatkan kendaraan sesuai kesepakatan, tepat 

waktu, dan melampaui harapan pelanggan. 

o Kemudahan mendapatkan jasa layanan after sales service terbaik selama 

kepemilikan kendaraan, dengan berbagai project penunjang yang inovatif 

seperti : 

 Toyota Home Service (THS) – kemudahan service secara fleksibel 

untuk menghargai kualitas waktu pelanggan 

 
Gambar 2.2 Logo Toyota Home Service 

Sumber: https://auto2000.co.id 

Toyota Home Service adalah salah satu fasilitas pelayanan 

dari AUTO2000 yang dapat melakukan servis kunjungan ditempat 

anda (dikantor/dirumah) dengan tujuan memberikan kemudahan 

bagi pemilik kendaraan Toyota yang tidak sempat datang ke 

bengkel. 

 Express Maintenance – kehandalan serta kecepatan perawatan 

kendaraan & service berkala kurang dari satu  jam. 

https://auto2000.co.id/
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Gambar 2.3 Logo Express Maintenance  

                    Sumber: https://auto2000.co.id 

Salah satu program inovasi kepuasan pelanggan terhadap 

pelayanan bengkel resmi Toyota adalah Express Maintenance 

(EM). Jenis pelayanan ini adalah untuk pekerjaan servis berkala 

yang sanggup diselesaikan pihak bengkel resmi dalam tempo 

singkat hanya dalam waktu satu jam. Program ini berlaku 

pekerjaan servis berkala yang meliputi pemeriksaan dan 

penggantian komponen seperti busi, platina, kampas rem, saringan 

udara, saringan oli dan saringan bahan bakar. 

 Express Body & Paint – kehandalan perbaikan body kendaraan 3 

panel dalam waktu 8 jam yang merupakan satu-satunya layanan 

yang sudah tersertifikasi oleh Toyota di wilayah Asia Tenggara 

 Booking Service – kemudahan pemesanan untuk memastikan 

pengerjaan perawatan kendaraan yang berkualitas 

 Maintenance Reminder System – layanan/jasa pengingat bagi 

pelanggan dalam melakukan pengecekan, perawatan, serta service 

berkala untuk memastikan kualitas kendaraan Toyota tetap prima. 

 Serta berbagai produk inovatif lainnya yang akan senantiasa 

AUTO2000 hadirkan bagi pelanggan untuk merasakan “Life is 

Easy”. 

Sumber: https://auto2000.co.id 

 

https://auto2000.co.id/
https://auto2000.co.id/
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2.1.2  Lokasi perusahaan 

Pemilihan lokasi seeebuah perusahaan sanagat penting untuk keberhasilan 

perusahaan. Dan banykanya cabang yang tersebar pada kota-kota di Indonesia 

juga menjadi salah satu keunggulan perusahaan untuk memudahkan pelanggan 

menempuhnya. Cabang-cabang tersebut terdapat di 24 kota yang terdiri dari 101 

cabang dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah di 

Surabaya selatan yaitu: 

AUTO2000 Ahmad Yani Surabaya 

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 210, Surabaya 60235 

(031) 8282000 

2.1.3  Logo Perusahaan 

Logo merupakan identitas suatu perusahaan, maka dari itu logo dibuat 

semenarik mungkin dan mudah diingat oleh masyarakat. Berikut logo ASTRA 

International dan AUTO2000 TSO. 

 

 
Gambar 2.4 Logo ASTRA International 

Sumber: https://auto2000.co.id 
 

 
Gambar 2.5 Logo AUTO2000 
Sumber: https://auto2000.co.id 

 

 

 

 

tel:(031)%208282000
https://auto2000.co.id/
https://auto2000.co.id/
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2.1.4  Visi dan Misi Perusahaan 

Dalam mencapai tujuan perusahaan AUTO2000 memiliki visi dan misi 

sebagai berikut: 

Visi  

Menjadi Dealer Toyota Terbaik & Terhandal di Indonesia, Melalui Proses Bisnis 

Berkelas Dunia 

Misi  

1. Melayani Pelanggan Melalui Pengalaman Kepemilikan yang Paling 

Memuaskan 

2. Menjadi Share Contributor Terbaik bagi Toyota di Seluruh Kota & 

Kabupaten 

3. Menciptakan Pertumbuhan yang Berkesinambungan Bagi Seluruh 

Stakeholders 

4. Senantiasa Berkomitmen untuk Menjalankan Bisnis sesuai Kaidah Good 

Corporate Governance & Corporate Social Responsibility 

Sumber: https://auto2000.co.id 
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2.2 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Interen AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
23 

 

 
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN POLA SALES MENJALIN…  LESTARI SINARING PUTRI  

Table 2.1 Produk-produk Toyota 

Nama Produk Tipe Produk 

 CAMRY 

 ALL NEW VIOS 

 ALL NEW COROLLA ALTIS 

SEDAN 

 

 ALL NEW YARIS 

 ETIOS VALCO 

 AGYA 

HATCHBACK 

 

 ALPHARD 

 NEW NAV1 

 KIJANG INNOVA 

 AVANZA VELOZ 

 AVANZA 

MPV 

 

 LAND CRUISER 

 NEW FORTUNER 

 NEW RUSH 

 RAV4 

SUV 

 

            HIACE 

 DYNA 

 HILUX D-CAB 

 HILUX S-CAB 

 

COMMERCIAL 

 

            TOYOTA 86 SPORT 

 

            PRIUS 

           CAMRY HYBRID 

HYBRID 

 

 

 

 

 

 

 

http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
http://surabaya.salesdealertoyota.com/2015/05/auto-2000-yani-surabaya.html
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2.3.1 Produk-produk Toyota Fortuner  

Toyota Fortuner 

 

Gambar 2.6 Toyota Fortuner 
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Fortuner 

 

Produsen  Toyota  

Masa dalam 
produksi 

2005—sekarang 

Perakitan Samut Prakan, Thailand 
Karawang, Indonesia 

Kelas SUV  

Bentuk kerangka  SUV 5 pintu 

Layout Mesin depan, penggerak roda belakang / penggerak empat 
roda 

Platform IMV / N platform 

Mobil terkait Toyota Hilux Vigo 
Toyota Kijang Innova 
Toyota 4Runner (international) 

Model 

sebelumnya 

Toyota Hilux Sport Rider 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:2015_Toyota_Fortuner_(New_Zealand).jpg
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Fortuner
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_produsen_mobil
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://id.wikipedia.org/wiki/Samut_Prakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://id.wikipedia.org/wiki/Karawang
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Klasifikasi_mobil
https://id.wikipedia.org/wiki/SUV
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bentuk_kerangka&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata_letak_mesin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penggerak_roda_belakang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Penggerak_empat_roda
https://id.wikipedia.org/wiki/Penggerak_empat_roda
https://id.wikipedia.org/wiki/Platform_kendaraan
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Hilux
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Kijang_Innova
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_4Runner
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Toyota Fortuner adalah mobil SUV dari produsen asal Jepang, Toyota. 

Mobil ini telah dipasarkan sejak tahun 2005 di Indonesia dan negara Asia 

Tenggara lainnya. Mobil ini dibuat berdasarkan platform IMV yang terdiri 

dari Toyota HiLux atau disebut juga dengan Toyota HiLux Vigo di Thailand, 

dan Toyota Kijang Innovadi Indonesia. Pada awalnya mobil ini dirakit 

di Thailand dan diimpor utuh (Completely Built Up) oleh Toyota Astra 

Motor (TAM), namun pada awal tahun 2007, Toyota Fortuner sudah dirakit dalam 

bentuk terurai (Completely Knock-Down) di Indonesia dan terhitung sejak tahun 

2010 menyusul ditutupnya salah satu pabrik perakitan Toyota di Bangkok maka 

proses perakitan Fortuner versi mesin bensin dialihkan ke Toyota Indonesia. Di 

Amerika Selatan, Fortuner dijual dengan nama Hilux SW4. 

Generasi pertama 

 
                                  Gambar 2.7 Toyota Fortuner generasi pertama 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Fortuner 

Produsen  Toyota  

Juga disebut Toyota Hilux SW4 

Masa dalam produksi 2005—2015 

Perakitan Samut Prakan, Thailand 
Karawang, Indonesia 

Kelas SUV  

https://id.wikipedia.org/wiki/SUV
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyota_HiLux&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Kijang_Innova
https://id.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Astra_Motor
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Astra_Motor
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Toyota_Fortuner_face.jpg
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Fortuner
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_produsen_mobil
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://id.wikipedia.org/wiki/Samut_Prakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://id.wikipedia.org/wiki/Karawang
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Klasifikasi_mobil
https://id.wikipedia.org/wiki/SUV
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Bentuk kerangka  SUV 5 pintu 

Layout Mesin depan, penggerak roda belakang / penggerak 
empat roda 

Platform IMV / N platform 

Mesin 2.7L & 4.0L VVT-i bensin 
2.5L & 3.0L D-4D VNT diesel 

Jarak sumbu roda  2,750 mm (108.3 in) 

Panjang 4,695 mm (184.8 in) 

Lebar 1,840 mm (72.4 in) 

Tinggi 1,790 mm (70.5 in) (tanpa roof rail) 

Berat kosong  1800 kg 

Mobil terkait Toyota Hilux Vigo 
Toyota Kijang Innova 
Toyota 4Runner (international) 

Model sebelumnya Toyota Hilux Sport Rider 

Pada bulan Agustus 2007 mulai dipasarkan di Indonesia Toyota Fortuner 

yang berbasis mesin diesel dengan kode mesin 2KD-FTV 2.5 Liter D-4D atau 

Direct Four Stroke Turbo Commonrail Injection. Menggunakan teknologi baru 

sistem Common Rail, mesin diesel ini identik dengan mesin Toyota Kijang 

Innova versi diesel. Pada awalnya varian diesel ini hanya diproduksi dalam bentuk 

manual, tetapi pada tahun 2009 telah diluncurkan diesel bertransmisi otomatis. 

Untuk semua mesin diesel, termasuk yang digunakan Kijang Innova, diimpor dari 

Thailand sebagai pusat pengembangan mesin diesel Toyota di Asia Tenggara. 

Sedangkan untuk semua mesin bensin dikembangkan di Indonesia sebagai pusat 

pengembangan mesin bensin Toyota untuk Asia Tenggara. 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bentuk_kerangka&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata_letak_mesin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penggerak_roda_belakang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Penggerak_empat_roda
https://id.wikipedia.org/wiki/Penggerak_empat_roda
https://id.wikipedia.org/wiki/Platform_kendaraan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_pembakaran_dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/VVT-i
https://id.wikipedia.org/wiki/Jarak_sumbu_roda
https://id.wikipedia.org/wiki/Berat_kosong
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Hilux
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Kijang_Innova
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_4Runner
https://id.wikipedia.org/wiki/Diesel
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_KD_Toyota
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Toyota Fortuner tersedia dalam berbagai macam varian: G M/T dan A/T, 

G Lux A/T dan V A/T. Variasi terendah G M/T menggunakan mesin diesel 2.500 

cc D-4D,transmisi manual dan penggerak roda belakang. Diikuti dengan G A/T 

bermesin 2.700 cc berkode 2TR-FE 2.7l VVT-i 4x2 bertransmisi otomatis. 

Selanjutnya G Lux A/T memiliki spesifikasi sama dengan G A/T dengan 

perbedaan pada jok kulit dan 6 in-dash cd changer. Varian paling atas dan mewah 

adalah V A/T yang memiliki semua peranti G Lux dan satu-satunya model yang 

berpenggerak 4x4. Secara tidak resmi, ditawarkan juga dalam bentuk impor utuh 

(CBU) dari Thailand untuk pasar luar pulau Jawa seperti Kalimantan dan 

Sulawesi, tipe V dengan mesin 3.0 diesel. 

Model Facelift 

Facelift pertama (2008) 

 
Gambar 2.8 Toyota Fortuner 2.5 G TRD Sportivo 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Fortuner 

Fortuner versi facelift ditampilkan pada event Indonesia International 

Motor Show tahun 2008. Model ini memiliki lampu depan baru model proyektor, 

gril model baru, lampu belakang desain baru, serta velg alloy baru. Desain gril 

dan lampu depan senada dengan desain Toyota Land Cruiser seri 200. Interiornya 

juga mendapat warna baru, panel kayu dan AC untuk tempat duduk baris kedua 

dan ketiga. Fortuner 2.5 G juga tersedia dengan TRD Sportivo body kit, yang 

juga merupakan aksesori tambahan yang bisa dipasang pada Fortuner 2.7 G.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Transmisi_manual
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_TR_Toyota
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_VVT-i
https://id.wikipedia.org/wiki/Transmisi_otomatis
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:FortunerKUN60GTRDSportivo.jpg
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Fortuner
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Facelift kedua (2011) 

 
Gambar 2.9 Toyota Fortuner 2.7 G 2012 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Fortuner 

Fortuner kembali mendapat facelift pada tahun 2011 yang ditandai dengan 

perubahan lebih besar pada bagian depan, belakang, serta interior. Bagian depan 

memiliki banyak perubahan desain pada gril, lampu depan dan bumper. Desain 

gril sekarang memiliki 3 garis utama horisontal, lampu depan model proyektor 

memiliki desain baru, rumah lampu kabut depan didesain ulang bersama bumper 

depan yang sekarang dilengkapi scuff plate yang membuatnya lebih datar 

ketimbang model sebelumnya. Bumper bagian belakang didesain ulang bersama 

dengan cluster lampu belakang. Lampu belakang sekarang bening berbentuk 

membundar dan terintegrasi. Interior terutama konsol tengah dan setir berubah 

sedikit ketimbang versi terdahulu yang sangat mirip Kijang Innova.  

Tahun 2012, mesin diesel 2.5l commonrail turbodiesel tipe 2KD-FTV 

ditambahkan Variable Nozzle Turbocharger sehingga makin bertenaga.2014 

mobil ini dalam versi diesel dengan 4x4 dan 2016 Fortuner harus memakai 2.0 

turbodiesel tipe DW10 FC (milik PSA Peugeot Citroën) yang bertenaga 180 dk 

dan berteknologi Blue VNT yang lebih efisien dibandingkan 2.5 commonrai 

diesel. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:FortunerTGN61GFLR.jpg
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Fortuner
https://id.wikipedia.org/wiki/2011
https://id.wikipedia.org/wiki/PSA_Peugeot_Citro%C3%ABn
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Generasi kedua 

 
Gambar 2.10 Toyota Fortuner generasi kedua 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Fortuner 

Produsen Toyota  

Masa dalam produksi 2015- 

Perakitan Samut Prakan, Thailand 

Karawang, Indonesia 

Kelas  SUV  

Bentuk kerangka  SUV 5 pintu 

Layout  Mesin depan, penggerak roda belakang / penggerak 

empat roda 

Platform IMV / N platform 

Mesin 2.7 L 2TR-FE I4 Dual VVT-i 160hpbensin 

4.0 L V6 Dual VVT-i 278 hp bensin 

2.4L 2GD-FTV I4 150hp ESTEC VNTD-4D diesel 

2.8L 1GD-FTV I4 177hp ESTEC VNTD-4D diesel [2] 

Jarak sumbu roda 2,745 mm (108.1 in) 

 

https://s3.amazonaws.com/carbayblog/wp-content/uploads/2015/07/17035212/2016-Toyota-Fortuner-18.jpg
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Fortuner
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_produsen_mobil
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://id.wikipedia.org/wiki/Samut_Prakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://id.wikipedia.org/wiki/Karawang
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Klasifikasi_mobil
https://id.wikipedia.org/wiki/SUV
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bentuk_kerangka&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata_letak_mesin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penggerak_roda_belakang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Penggerak_empat_roda
https://id.wikipedia.org/wiki/Penggerak_empat_roda
https://id.wikipedia.org/wiki/Platform_kendaraan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_pembakaran_dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_Toyota_TR#2TR-FE
https://id.wikipedia.org/wiki/4_segaris
https://id.wikipedia.org/wiki/VVT-i
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_bensin
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_V6
https://id.wikipedia.org/wiki/VVT-i
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_Toyota_GD#2GD-FTV
https://id.wikipedia.org/wiki/4_segaris
https://id.wikipedia.org/wiki/VGT
https://id.wikipedia.org/wiki/VGT
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_diesel
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_Toyota_GD#1GD-FTV
https://id.wikipedia.org/wiki/4_segaris
https://id.wikipedia.org/wiki/VGT
https://id.wikipedia.org/wiki/VGT
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_diesel
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Fortuner#cite_note-2
https://id.wikipedia.org/wiki/Jarak_sumbu_roda
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Panjang 4,795 mm (188.8 in) 

Lebar 1,855 mm (73.0 in) 

Tinggi 1,835 mm (72.2 in) 

Mobil terkait Toyota Hilux  

Generasi kedua Toyota Fortuner diluncurkan di Thailand pada tanggal 16 

Juli 2015. Di Indonesia, generasi kedua Toyota Fortuner diluncurkan pada tanggal 

22 Januari 2016 di Jakarta, Indonesia, dan tersedia dalam tiga pilihan tipe, yaitu 

G, VRZ dan SRZ. 

Tabel 2.1 Spesifikasi Toyota Fortuner 

Model Mesin Transmisi Tenaga Torsi 

2.4 
2.4 L 2GD-

FTV dengan VNT 

6-speed 

manual 
110 kW 

(150 hp) @ 

3400 rpm 

343 N·m 

(253 lb·ft) 

@1400–

2600 rpm 

6-speed 

otomatis 

400 N·m 

(300 lb·ft) 

@1600–

2400 rpm 

2.7 

2.7 L 2TR-

FE dengan Dual 

VVT-i 

6-speed 

manual 
120 kW 

(160 hp) 

@5500 rpm 

246 N·m 

(181 lb·ft) 

@3800 rpm 
6-speed 

otomatis 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Hilux
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_GD_Toyota#2GD-FTV
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_GD_Toyota#2GD-FTV
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Variable_geometry_turbocharger&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_Toyota_TR#2TR-FE
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_Toyota_TR#2TR-FE
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dual_VVT-i&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dual_VVT-i&action=edit&redlink=1
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2.8 
2.8 L 1GD-

FTV dengan VNT 

6-speed 

manual 
132 kW 

(177 hp) 

@3400 rpm 

420 N·m 

(310 lb·ft) 

@1400–

2600 rpm 

6-speed 

otomatis 

450 N·m 

(330 lb·ft) 

@1600–

2400 rpm 

4.0 
4.0 L 1GR-FE V6 

dengan Dual VVT-i 

6-speed 

manual 207 kW 

(278 hp) 

@5200 rpm 

376 N·m 

(277 lb·ft) 

@3700 rpm 6-speed 

otomatis 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Fortuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_Toyota_GD#1GD-FTV
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_Toyota_GD#1GD-FTV
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Variable_geometry_turbocharger&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_Toyota_GR#1GR-FE
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dual_VVT-i&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Fortuner
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1  Jenis dan Sumber Data 

Data yang yang digunakan adalah data kualitatif yaitu melalui wawancara 

langsung dari beberapa narasumber di perusahaan AUTO2000 cabang Ahmad 

Yani Surabaya. 

Narasumber wawancara: 

 Bapak Siswanto Hadi selaku Sales Supervisor AUTO2000 cabang Ahmad 

Yani Surabaya. 

 Bapak Furqanuddin Fathany selaku Sales Eksekutif AUTO2000 cabang 

Ahmad Yani Surabaya. 

Observasi berdasarkan pengalaman langsung narasumber.  

 

3.2  Pola sales  menjalin hubungan dengan pelanggan pasca pembelian 

mobil Fortuner  

Pada perusahaan AUTO2000 TSO (Toyota Sales Operation) yang menjual 

produk maupun jasa yang berkaitan langsung dengan pelanggan. Pelayanan yang 

diberikan pada pelanggan tidak hanya sampai konsumen menerima produk yang 

sudah dibeli tetapi juga hubungan lanjutan pasca pembelian. Untuk lebih 

mengenal pelanggan sales harus memperkenalkan diri dalam hal mengetahui 

kesukaan atau hobi dari konsumen. Semisal konsumen menyukai hobi olahraga 

bulu tangkis, sales dapat mengajak bermain bulu tangkis bersama pada saat akhir 

pekan. Sehingga keintiman akan terbangun dan menjadi keakraban dalam 

menjalin hubungan. Tujuan dari hal tersebut adalah agar pelanggan melakukan 

pembelian ulang atau order ulang dikemudian waktu, karena antara konsumen 

fortuner dan konsumen tipe mobil lainnya  memiliki pendapatan yang berbeda 

maka gaya hidupnya pun berbeda. Sehingga sales harus dapat mengolah emosi 

konsumen untuk membeli ulang. Apabila kedekatan tersebut bisa membuat 

konsumen melakukan pembelian ulang maka sales dikatakan berhasil dalam 

menjalin hubungan. (Wawancara pada tanggal 13 April 2016) 
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Perusahaan besar seperti AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya 

memiliki sistem untuk menjalin hubungan dengan pelanggan yaitu CRM 

(Customer Relationship Management). CRM merupakan sistem yang memberikan 

kemudahan bagi perusahaan untuk maintance data konsumen, dengan 

perkembangan jaman data konsmuen dapat tersimpan otomatis dalam bentuk 

komputerisasi, sehingga memudahkan CR person (Customer Relationship) untuk 

mengakses data konsumen dengan cepat dan tepat. Sistem tersebut berisi database 

pelanggan dan menjadi keuntungan dan memudahkan sales untuk mengolah 

pelanggan karena sebagai komunikasi ke pelanggan dengan perhatian seperti 

birthday reminded yang memudahkan sales untuk memeberikan ucapan selamat 

ulang tahun kepada pelanggan, dsb.  

Salah satu tujuan sales adalah penjualan untuk mendapatkan  prospecting 

melalui database. Apabila sekali melakukan pengakraban maka besar 

kemungkinan konsumen akan melakukan pembelian berulang, oleh sebab itu 

dibutuhkan mencatat database. Apabila konsumen yang bersangkuitan meninggal 

dunia, maka bisa digantikan oleh anaknya untuk tetap menjalin hubungan dengan 

pelanggan.  

Ada beberapa cara yang dilakukan sales dalam menggunakan salah satu 

sistem dari CRM tersebut, seperti brithday reminded, stnk reminded, CR1 

(reminded 7 hari setelah pengiriman barang), CR2 (reminded service) seperti 

menanyakan sudah jalan kemana saja; sudah dapat kilo meter berapa; 

mengingatkan untuk service;,  melakukan pendataan ulang kepada pelanggan 

dengan melengkapi data-data seperti membeli mobil Toyota merek apa; dibeli 

pada tahun berapa; warna;, pemiliknya laki-laki/perempuan; agama; dsb.  

Prosedur yang dilakukan untuk memberikan informasi yang dilakukan CR 

person kepada konsumen seperti pada tahap awal CR person akan memberikan 

informasi mengenai database konsumen seperti ulang tahun, stnk, service, dll 

kepada supervisor. Setelah itu supervisor akan menyampaikan langsung kepada 

sales yang bersangkutan. Untuk di AUTO2000 Ahmad Yani Surabaya memiliki 3 

supervisor yang masing-masing mengawasi 15 orang salesman maupun sales 
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counter. Setelah disampaikan oleh supervisor kepada sales yang bersangkutan, 

maka langkah selanjutnya akan dilakukan sales untuk menjalin hubungan dengan 

pelanggan.  

Komplain pelanggan menjadi salah satu bentuk pelayanan yang dapat 

diberikan perusahaan, sehingga apabila ada kemungkinan komplain pelanggan 

diketahui lebih awal dan dapat digali lebih dalam akar permasalahannya. Langkah 

yang dilakukan memberikan solusi bagi pelanggan agar menjadi terpuaskan, 

permasalahan menjadi terselesaikan, dan bisa terjawab semua keinginana 

pelanggan. Contohnya supervisor akan menyampaikan ke sales yang 

bersangkutan bahwa konsumen yang bernama Pak Ahmad memiliki mobil merek 

fortuner dan stnk konsumen tersebut akan habis dibulan Februari maka sales bisa 

mengingatkan konsumen tersebut untuk melakuklan perpanjangan stnk sebelum 

bulan Februari.  

Apabila terjadi komplain pelanggan, pihak dari CR akan mengkonfirmasi 

keluhan pelanggan tersebut sebelum disampaikan kepada sales. Sehingga CR 

mencoba menganalisa permasalahan dan dapat mengatasi masalah sesuai dengan 

prosedur perusahaan. Dalam mengatasi masalah tersebut CR dapat berkoordinasi 

dengan pihak supervior, pihak finance, pihak brand head, maupun pihak service 

sesuai dengan permasalahan yang dikeluhankan pelanggan. Dalam mengatasi hal 

tersebut CR harus bisa menangani hingga closing dan melaporkan kepada CRD 

(Customer Relationship Departement) bahwa permasalahan yang dikeluhkan 

konsumen tersebut dapat terselesaikan. 

Potensi komplain bisa datang tanpa harus melewati CRM, informasi 

tersebut berasal dari sales. Sehingga harus ditanyakan dan dikonfirmasi terlebih 

dahulu, komplain tersebut biasanya mengenai pengiriman yang terlambat, 

aksesoris mobil yang belum terpasang. Langkah selanjutnya sales akan mereport 

ke CR person lalu melakukan interview. Komplain yang dapat diatasi dengan 

dengan baik menjadi salah bentuk menjalin hubungan dengan pelanggan yang 

dilakukan sales maupun perusahaan. (Wawancara pada tanggal 16 Juni 2016) 
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Cara memperlakukan konsumen yang dilakukan AUTO2000 Ahmad Yani 

Surabaya adalah  sama antar merek walaupun berbeda segmentasi, yang 

membedakan adalah dari sisi budaya dan kebutuhan pelanggan. Sehingga harus 

disesuaikan dengan habbit dan budaya pelanggan tersebut. Pembeli mobil Toyota 

fortuner akan berbeda cara penyampainnya dengan pembeli mobil Toyota yaris 

yang lebih mengarah ke anak muda. Walaupun begitu sistem CRM seperti 

kepuasan pelanggan, tujuan, dan prosesnya sama. 

Seorang sales harus dapat menggali, meresearch produknya, melakukan 

pendekatan ke konsumen karena setiap tipe produk Toyota, karakter penggunanya 

berbeda. Seperti antara mobil Fortuner dan avanza karena tingkat pendapatan, 

pengeluaran, pekerjaan yang berbeda sehingga memiliki karakter, budaya serta 

humanisme yang berbeda antara konsumen satu dan lainnya. (Wawancara pada 

tanggal 31 Mei 2016) 

Peluncuran generasi terbaru Toyota fortuner, membuat kesan tangguh yang 

selama ini melekat sport utility vehicle (SUV) ditambah dengan tipe terbaru ini 

lebih ke arah emosional, adanya rasa keabanggaan, dan kenyamanan yang lebih 

bagi pemiliknya. Berdasarkan masukan dari konsumen, kemudian generasi terbaru 

fortuner mengalami ubahan besar-besaran. Mulai dari desain tampilan, level 

kenyamanan interior, dan teknologi baru yang ada mulai dari mesin, dan 

tambahan kelengkapan fitur penunjang.  

Berikut data produktivitas sales force di AUTO2000 Cabang Ahmad Yani 

Surabaya, berdasarkan nama-nama Supervisor. 
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Table 3.1 Data produktivitas sales force 

Siswanto Hadi 

 
Sumber: Data Interen AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya 

 

Table 3.2 Data produktivitas sales force 

Latif Efendi 

 
Sumber: Data Interen AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya 

 

 

 

 



ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
37 

 

 
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN POLA SALES MENJALIN…  LESTARI SINARING PUTRI  

Table 3.3 Data produktivitas sales force 

Tjan Hendri 

 
Sumber: Data Interen AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya 

 

Data diatas merupakan data penjualan yang ditentukan dari masing-masing 

supervisor. Untuk mobil fortuner pada semester satu tahun 2016 mulai tanggal 1 

Januari 2016 – 31 Maret 2016 terjual sebanyak 33 unit. Dilihat data tersebut, 

pembeli  dari mobil fortuner sangat banyak hal tersebut bisa terjadi karena adanya 

respon positif mulai dari peluncuran perdana produk Toyota ditahun 2016 yaitu 

fortuner dengan tipe VRZ dibanding tipe-tipe lainnya. Sehingga membuat 

penasaran sebagian konsumen yang sudah pernah membeli ataupun yang ingin 

membeli produk tersebut. 

Salah satu bentuk pelayanan pasca pembelian pada perusahaan 

AUTO2000 Cabang Ahmad Yani seperti mengadakan event yang berkaitan 

dengan produk yang ditawarkan. Sama halnya pada produk fortuner, sales akan 

mengumpulkan nama-nama prospek (calon pembeli) untuk diundang secara 

langsung ke acara tersebut. Pelanggan yang diundang pun tidak sembarangan, 

pelanggan yang diundang ke acara tersebut merupakan hot prospek yaitu 

pelanggan yang sebelumnya pernah membeli produk fortuner segala tipe dengan 



ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
38 

 

 
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN POLA SALES MENJALIN…  LESTARI SINARING PUTRI  

berbagai tahun produksi, konsumen yang berpotensi sebagai pembeli mobil 

fortuner, dan konsumen yang akan membeli fortuner. Para konsumen tersebut 

sebelumnya sudah terdaftar di database dari masing-masing sales . Sehingga 

apabila akan dilaksanakan event tersebut konsumen akan diundang secara 

langsung melalui media surat undangan, telepon, ataupun email. (Wawancara pada 

tanggal 31 Mei 2016) 

3.2.1 Gathering 

Salah satu bentuk acara yang dilakukan dengan acara gathering, selain 

mengundang para prospek. Perusahaan AUTO2000 Cabang Ahmad Yani juga 

mengundang komunitas mobil fortuner yaitu JFC (Jatim Fortuner Club) yang 

merupakan para penggemar mobil Toyota fortuner di Jawa Timur. Dengan adanya 

acara gathering, sales  tidak hanya berjualan tetapi sebagai bentuk menjalin 

keakraban dengan konsumen. 

 Gathering penting bagi perusahaan, karena untuk membuat sebuah acara 

(gathering), perusahaan harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sehingga 

sebagai timbal balik diadakannya acara tersebut adalah untuk meningkatkan 

penjualan. Di sisi lain, acara gathering tujuannya untuk lebih mengakrabkan 

pelanggan melalui sebuah event. Dalam acara gathering tidak hanya menjual 

produk tetapi para prospek (calon pembeli) dihibur dengan pengisi acara seperti 

penyanyi ataupun dancer, selain itu disediakan doorprice yang diundi serta 

jamuan makan siang atau malam tergantung waktu diadakannya acara.  Tetapi 

bagi perusahaan, gathering bukan hal wajib untuk dilakukan. Karena AUTO2000 

TSO merupakan retailer dari perusahaan PT. Astra Internasional yang melakukan 

penjualan secara langsung, sehingga dengan diadakan gathering dapat 

memperpendek jarak komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Gathering 

yang baik harus terstruktur, terencana, dengan target-target tertentu yang masuk 

akal. (Wawancara pada tanggal 31 Mei 2016) 
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Beberapa jenis gathering yang dilakukan oleh AUTO2000 Cabang Ahmad 

Yani: 

1. Gathering tidak terfokus pada penjualan 

Gathering yang diadakan untuk penarikan undian berhadiah, pada saat 

menarik undian tersebut ditambah dengan promosi-promosi untuk 

pelanggan yang belum beli. Contoh Toyota membuat promosi pembelian 

mobil fortuner, innova, rush, avanza pada periode tertentu untuk 100 orang 

pemenang dengan hadiah jalan-jalan (couple) ke China. 

 
Gambar 3.1 Program AUTO2000 

Sumber: http://www.toyota.astra.co.id/ 

Sebagai bukti nyata bahwa AUTO2000 akan selalu memberikan 

yang terbaik kepada pelanggannya,  dengan menghadirkan program ―The 

100th Happiness‖. Hanya dengan melakukan pembelian kendaraan Toyota 

model apapun di AUTO2000 dengan periode April hingga Juni 2016, 

konsumen dapat berkesempatan untuk jalan-jalan ke Beijing – Shanghai 

bersama dengan pasangan, total sebanyak 100 pasangan akan 

diberangkatkan oleh AUTO2000 dengan program pengundian yang akan 

dilakukan pada bulan Juli 2016. 

Sumber: http://www.toyota.astra.co.id/ 

 

 

http://www.toyota.astra.co.id/
http://www.toyota.astra.co.id/
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2. Gathering untuk komunitas 

Melakukan perawatan pelanggan dengan mengubah pola pikir 

pelanggan agar tetap loyal. Contoh melalui JFC (Jatim Fortuner Club) 

diundang untuk acara gathering dan touring, dengan acara jalan-jalan dan 

bakti sosial untuk menyumbang ke daerah tertinggal. Tujuannya untuk 

kebersamaan, memupuk rasa senasib dengan rasa yang sama, dan hobi 

yang sama. Sehingga memuculkan kesadaran bahwa mereka adalah sama 

sehingga muncul loyalitas. Dan bagi yang ikut berpartisipasi tetapi belum 

membeli, calon konsumen bisa merasakan sensasi yang didapat dengan 

adanya acara tersebut. Sales harus bisa mengarahkan agar calon konsumen 

bisa membeli.  

 

Tour & Bhakti Sosial Sumpah Pemuda | Songgon - Banyuwangi | 23-

25 Oktober 2015 

 
Gambar 3.2 Kegiatan komunitas JFC (Jatim Fortuner Club) 

Sumber: http://jatimfortunerclub.com/ 

 

Acara yang dilakukan keluarga besar JFC yang diikuti 42 

kendaraan fortuner melakukan kegiatan touring sekaligus bakti sosial di 

lokasi bencana alam gunung raung yaitu Ds. Sumber Arum Kec. Songgon 

Banyuwangi. Dan ini merupakan touring ke-2 dengan lokasi sebelumnya 

http://jatimfortunerclub.com/
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di Sukamade. Kegiatan ini dilakukan antara JFC bersama AUTO2000 

Banyuwangi sebagai agenda tahunan untuk berbagi dengan masyarakat 

(CSR - Community Social Responsibility). 

Adapun kegitannya meliputi: 

- Bakti sosial dengan mengadakan pengobatan gratis kepada 

ratusan penduduk, dengan melibatkan para dokter dan dokter 

muda yang secara suka rela ikut berpartisipasi di acara ini. 

- Pembagian buku untuk anak-anak sekolah. 

- Pembagian alat-alat kebersihan. 

- Pembagian tong sampah. 

Rute-rute yang dikunjungi : Start dari AUTO2000 A.Yani 

Surabaya, AUTO2000 Banyuwangi, Ds. Sumber Arum Kec. Songgon 

Banyuwangi, G-Land Plengkung Beach, Alas Purwo Nasional Park 

Banyuwangi, Wisata Mangrove Desa Bedol, Lepas Tukik, AUTO2000 

Jember. 

Rute-rute yang dilalui menjadi pengalaman yang tak terlupakan 

bagi yang mengikuti touring kali ini, para anggota JFC beserta keluarga 

akan merasakan tantangan yang sangat menegangkan. Melewati hutan 

yang konon mistis, melewati padang pasir yang mengakibatkan beberapa 

kendaraan harus terjebak dilaut pasir. Semua tim harus bergerak 

membantu dan berfikir untuk evakuasi, dan hal ini merupakan pengalaman 

yang luar biasa. Tidak berhenti sampai disitu, para rombongan harus 

melewati jembatan setapak merupakan hal yang harus diwaspadai karena 

kondisis jembatan yang tidak layak dan sangat berbahaya, tetapi semua 

bisa teratasi dengan baik. Soliditas, kebersamaan dan keikhlasan adalah 

kunci sukses acara ini. 

Acara ini sangat dirasakan para peserta, selain dari anggota klub 

tetapi juga para keluarga yang ikut serta dalam acara ini. Dan anak-anak 

pun menikmati manfaat berbagi dan mendidik untuk peduli lingkungan 
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melalui kegiatan lepas tukik (anak penyu) juga wisata mangrove dan bisa 

menjadi pengalaman yang luar biasa. 

Sumber: http://jatimfortunerclub.com/ 

 

Test Drive Toyota Fortuner di Area Off Road Grand Tawas 

 
Gambar 3.3 Kegiatan komunitas JFC (Jatim Fortuner Club) 

Sumber: http://jatimfortunerclub.com/ 

 

Toyota All New Fortuner yang di rilis awal tahun ini memang 

masih membuat penasaran banyak pecinta mobil untuk segera 

mencoba. Salah satunya adalah Jatim Fortuner Club (JFC). JFC bersama 

AUTO2000 Cabang Ahmad Yani  melakukan touring ke Grand Trawas 

Mojokerto untuk test drive Toyota All New fortuner varian VRZ di area off 

road kawasan Grand Trawas pada hari Sabtu  tanggal 13 Februari 2016.  

Touring JFC tersebut dihadiri 50 unit fortuner, start dari kantor 

AUTO2000 Cabang Ahmad Yani menuju Grand Trawas dengan jalur 

Krian-Mojosari-Trawas. Kendaraan melaju beriringan sepanjang 2 km 

dengan kawalan patwal Polda Jatim. Kegiatan test drive Toyota All New 

fortuner baru pertama kali ini dilakukan di luar area show room. Test drive 

produk baru biasanya hanya dilakukan di sekitar AUTO2000 Cabang 

Ahmad Yani. 

 

 

http://jatimfortunerclub.com/
http://jatimfortunerclub.com/
http://www.toyota.astra.co.id/product/new-fortuner/#color-3d
http://www.toyota.astra.co.id/product/new-fortuner/#color-3d
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Kegiatan test drive ini digabungkan sekaligus dengan touring JFC 

dan ternyata lebih menyenangkan jika dibandingkan test drive di sekitar 

show room. Kegiatan ini akan  dicoba perusahaan untuk line up produk 

Toyota lainnya, karena sangat disukai komunitas otomotif seperti JFC. 

Kegiatan touring dan test drive membuat semakin banyak masyarakat 

yang mengenal produk terbaru Toyota. Terbukti  dengan permintaan All 

New fortuner yang terus meningkat baik secara nasional maupun Jawa 

Timur. 

Saat test drive, All New fortuner VRZ di uji coba di medan off road 

dengan kondisi tanah berlumpur, cukup tangguh. Pada saat jalan 

bergelombang, tidak perlu torsi tambahan mengingat torsi All New 

fortuner sudah cukup besar. Saat melalui jalan turunan, All New fortuner 

cukup digerakkan dengan gigi 1 yang pengaturannya ada pada engine 

break system sehingga mobil tidak lepas kendali dan mencegah kampas 

rem panas. 

Sumber:  http://www.toyota.astra.co.id/ 

 

3. Gathering untuk penjualan 

Diadakan suatu event gathering di suatu tempat (hotel, lounge, 

convention hall, dsb) dan yang diundang adalah prospek (calon pembeli), 

dengan cara dilakukan suatu bentuk promosi yang belum dilakukan dihari-

hari sebelumnya, bekerjasama dengan pihak lain seperti asuransi, finance. 

Sehingga gathering dilakukan dengan tujuan penjulan dengan banyak 

promo. 

 

https://www.toyota.astra.co.id/shopping-tools/book-test-drive/
http://www.toyota.astra.co.id/
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Gambar 3.4 Kegiatan Gathering di Hotel Papilio 

Sumber: Data Interen AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya 

http://www.pustakalewi.net/ 

 

Gathering di Hotel Best Western Papilio Surabaya 

Indonesia Fortuner Club [ID42NER} Jatim bersama dengan Jatim 

Fortuner Club [JFC] melaksanakan kopdan dan gathering All New 

Fortuner di Hotel Best Western Papilio Surabaya, pada tanggal Jumat 29 

Januari 2016. Gathering tersebut dihadiri ratusan anggota penggemar 

Toyota Fortuner. Selain sebagai ajang kumpul sesama anggota, tetapi juga 

bersamaan dengan diperkenalkannya produk terbaru dari Toyota Fortuner 

yakni All New Fortuner oleh AUTO2000 cabang Ahmad Yani 

Surabaya. Menurut pendapat kepala cabang AUTO2000 Ahmad Yani 

Bapak Iksir Imanuwell Thouby, acara gathering semacam ini selain 

sebagai ajang temu kangen antar anggota juga sebagai sarana untuk 

memberikan pengetahuan sekaligus preview seputar All New Fortuner 

yang untuk Surabaya baru dirilis Rabu 27 Januari 2016 kemarin. Dan 

acara gathering sebagai sarana komunikasi antara perusahaan sebagai 

distributor dan para anggota komunitas yang setia menggunakan produk 

Toyota fortuner. 
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Para anggota menyambut dengan gembira kehadiran dari All New 

Fortuner karena merupakan SUV terbaru keluaran Toyota tersebut sudah 

menjawab keinginan dari konsumen yang ingin memiliki mobil yang 

sporty, style, cool dan confident. Meskipun masih ada sedikit kekurangan 

didalam produk All New Fortuner tersebut namun mereka yakin para 

pencipta All New Fortuner tahu yang terbaik bagi mobil tersebut.  Toyota 

Astra Motor pada tanggal 22 Januari 2016 lalu baru saja meluncurkan 

produk terbarunya Toyota All New Fortuner dalam desain, mesin, 

transmisi serta fitur-fitur modern sebagai wujud mobil sport utitility 

vehicle (SUV) sejati yang selama ini telah menjadi market leader di 

segmen 4x2 SUV High.  

Sumber: Data Interen AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya 

    http://www.pustakalewi.net/ 

Dalam gathering konsumen yang diundang tidak sembarang, ada 

kualifikasi tertentu, antara lain: 

1. Orang yang sudah melakukan negosiasi untuk menentukan pilihan pada 

produk fortuner dan tipe tertentu. 

2. Konsumen yang sudah mendapat info produk fortuner dan tipe tertentu, 

biasanya melalui pameran, internet, informasi dari teman atau kerabat dll. 

3. Konsumen yang memilki rencana untuk membeli tetapi belum membeli.  

Untuk perusahaan seperti PT Astra Internasional, gathering tidak satu-

satunya cara untuk menjual dan tidak terlalu sering dilakukan karena cost yang 

terlalu besar. Tapi yang harus dilakukan penjual bagi perusahaan adalah 

bagaimana menjalin keakraban dengan pelanggan yang sudah membeli , agar bisa 

dengan senang hati melakukan pembelian ulang. (Wawancara pada tanggal 31 

Mei 2016) 
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3.2.2 Follow up  

Berbagai cara bentuk follow up yang dilakukan sales dalam menjalin 

hubungan dengan pelanggan, antara lain: 

1. Memberi ucapan ulang tahun 

Sales yang baik akan menyimpan data konsumennya tidak hanya 

alamat dan nomor telepon tetapi juga tanggal kelahiran. Sales dapat 

mengetahui data konsumen dari Kartu Keluarga. Sehingga pada setiap 

konsumen ulang tahun sales dapat mengucapkan melalui media SMS, 

tidak hanya kepada pembeli mobil fortuner misal ayah tetapi bisa juga 

mengucapkan ulang tahun kepada anaknya. selain itu juga bisa memberika 

kue ulang tahun ke rumah konsumen tersebut sebagai tanda untuk 

meningkatkan tali silaturahmi sekaligus menjalin keakraban.  

 
Gambar 3.5 Sales memberikan kue ulang  tahun kepada pelanggan 

Sumber: Data pribadi narasumber 

 Konsumen yang bernama Pak Joes membeli produk Toyota dari 

AUTO2000 Cabang Ahmad Yani yang dilayani langsung oleh sales 

eksekutif AUTO2000 Cabang Ahmad Yani yang bernama Pak Furqon. 

Yang membuat special penyerahan mobil kali adalah karena bersamaan 

dengan ulang tahun Pak Joes selaku pembeli. Sehingga ada nilai lebih 

yang dirasakan oleh konsumen karena ada rasa keakraban antara 

konsumen dengan sales dan kepedulian yang ditunjukkan sales kepada 

konsumen yang membuat konsumen merasa terkesan. 

Sumber: Wawancara dengan sales AUTO2000 Cabang Ahmad Yani 
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2. Mengingatkan servis 

Konsumen memilki kesibukan masing-masing, bahkan terkdang lupa 

kapan waktu untuk servis. Dan sales dapat mengingatkan melalui SMS 

maupun telepon untuk sekedar mengingatkan waktu servis. Hal-hal kecil 

yang dilakukan sales sangat berdampak pada hubungan dengan pelanggan, 

salah satunya mengingatkan pelanggan untuk melakukan servis berkala. 

 
3. Mengarahkan mengikuti komunitas 

Banyak cara yang dilakukan sales dalam menjalin hubungan, salah 

satunya mengarahkan konsumen untuk mengikuti komunitas sesuai 

dengan tipe mobil yang beli. Untuk konsumen fortuner dapat diarahkan 

untuk mengikuti komunitas JFC (Jatim Fortuner Club), komunitas yang 

sudah banyak dikenal masyarakat sehingga dapat dijadikan rekomendasi 

bagi pelanggan. 

 

 
Gambar 3.6 kegiatan komunitas JFC (Jatim Fortuner Club) 

Sumber: http://jatimfortunerclub.com/ 

Bagi konsumen yang baru memebeli produk Toyota Fortuner, sales 

akan mengajak konsumen tersebut untuk ikut bergabung dalam JFC (Jatim 

Fortuner Club). Dengan adanya wbsite resmi JFC yaitu 

http://jatimfortunerclub.com/, konsumen akan tau kegiatan apa saja yang 

dilakukan para anggota komunitas JFC. Karena kegiatan yang dilakukan 

http://jatimfortunerclub.com/
http://jatimfortunerclub.com/
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JFC sangat menarik dan positif. Selain itu, bisa menjadi tempat yang pas 

bagi pemiliki sesama produk Toyota fortuner untuk melakukan aktifitas 

bersama-sama seperti kegiatan touring, bakti sosial, dsb. 

 
4. Datang keundangan pernikahan konsumen 

Pelayanan yang baik akan membuat konsumen merasa nyaman 

terhadap pelayanan sales tersebut, sehingga hubungan keakraban tersebut 

tidak sebatas penjual dan pembeli bisa jadi menjadi kerabat bagi 

pelanggan tersebut. Hal tersebut membuat pelanggan tidak segan 

mengundang sales tersebut ke acara yang special seperti pernikahannya. 

Sebagai sales pun merasa bangga karna konsumen telah puas terhadapa 

pelayanannya. 

 
Gambar 3.7 Sales menghadiri undangan pernikahan pelanggan 

Sumber: Data pribadi narasumber 

Pasangan Arif dan Ocha dari Sidoarjo memesan mobil Toyota 

Fortuner kepada sales eksekutif AUTO2000 Cabang Ahmad Yani yang 

bernama Furqon. Mobil Toyota Fortuner menjadi sangat special bagi 

pasangan tersebut karena digunakan untuk mobil pernikahan mereka. 

Karena sangat senang telah dilayani oleh sales yang handal dan 

berpengalaman, konsumen mengundang Pak Furqon ke acara pernikahan 

mereka sebagai bentuk rasa terima kasih dan untuk menjalin tali 

silaturahmi untuk kedepannya. 

 Sumber: wawancara dengan sales AUTO2000 Cabang Ahmad Yani 
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5. Bersilaturahmi berkujung ke rumah konsumen 

Berkunjung ke rumah pelanggan tidak berarti harus menawarkan produk, 

sales dapat membina hubungan agar tetap berjalan.  

 

Follow up merupakan salah satu cara terbaik dalam bentuk pelayanan 

pasca pembelian yang dilakukan seorang sales, selain menjalin keakraban cara 

tersebut dapat membuat hubungan menjalin semakin intim sebagai kerabat. 

Sehingga dikemudian waktu apabila saudara, tetangga, teman atau yang lainnya 

membutuhkan mobil Toyota maka pelanggan tersebut dapat merekomendasikan 

sales tersebut.  

Selain menjalin hubungan dengan cara gathering dan follow up, sales juga 

bisa menyamakan atau mendekatkan hobi dengan pelanggan. Selain menggali 

kebutuhan awal, sales  juga menggali informasi mengenai kegemaran konsumen 

dan kebutuhan konsumen. Segala kebutuhan konsumen dicatat di agenda sales. 

Sales dapat mengetahui hobi dari masing-masing konsumen. Sehingga pada saat 

meningkatkan pendekatan, sales akan melakukan pedekatan dari yang konsumen 

sukai dan sales akan mengetahui hobi atau kegemaran dari masing-masing 

pelanggan. Apabila melakukan pendekatan non formal semacam ini maka menjadi 

zero cost, dan sebaliknya apabila melakukan pendekatan dengan cara formal maka 

biaya yang dikeluarkan besar (mahal). Dan keuntungan lain dengan melakukan 

pendekatan non formal akan lebih personal dalam pendekatannya. Contoh 

konsumen hobi memancing bersama keluarga, sales dapat masuk dan mengikuti 

kegiatan keluarga tersebut dengan membicarkan hobi tersebut maka akan muncul 

kedekatan, sehingga selanjutnya apabila konsumen akan membeli produk Toyota 

konsumen tidak ragu untuk memtuskan membeli mobil kepada sales tersebut, dan 

hal ini bisa menjadi rekomendasi bagi keluarga lain sehingga tidak menjadi 

penghalang. (Wawancara pada tanggal 8 April 2016) 
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3.3 Kendala-kendala yang dihadapi sales dalam membina hubungan dengan 

pelanggan mobil Fortuner  

Seorang sales sendiri juga memiliki kendala dalam melakukan keakraban 

dengan pelanggan yaitu malas, karena bagi seorang sales memiliki syarat mutlak 

dari AUTO2000 TSO yaitu sales yang mampu mendengar, melihat, dan berbicara. 

Maksud dari tiga hal tersebut adalah sebagai sales harus mendengar keinginan 

pelanggan, menjadi pusat perhatian karena sales harus mampu menjual dirinya 

sendiri terlebih dahulu setelah itu menjual produk, dan berbicara dengan baik dan 

jujur karena kepercayaan sangat penting bagi seorang penjual. Semua hal tersebut 

adalah cara untuk menjalin keakraban dengan pelanggan.  

Banyak  kendala dalam mengundang ke acara gathering, seperti: 

1. Undangan belum sampai, untuk masalah ini kesungguhan dan fokus sales 

yang mengundang harus bisa mengontrol hal tersebut. 

Pada saat salesaikan mengkonfirmasi kehadiran konsumen ke acara 

gathering. Ternyata undangan yang dimaksud belum sampai ketangan 

konsumen. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor seperti pada 

saat undangan tersebut diantar langsung kerumah ternyata pemilik rumah 

tidak ada ditempat sehingga sales yang mengundang akan menitipkan 

undangan tersebut ke asisten rumah tangga dikediaman pelanggan. Dan 

bisa jadi si asisten rumah tangga tersebut lupa untuk menyampaikan 

undangan yang dimaksud. 

2. Berhalangan hadir, misal calon pembeli mempunyai acara lain di jam dan 

waktu yang sama. Sebagai sales yang baik harus bisa mencari solusi yang 

cepat. Keseriusan dari sales merupakan kekuatan utama, sehingga tingkat 

keberhasilan konsumen hadir menjadi rendah.  

Konsumen yang diundang tidak bisa menghadiri acara gathering karena 

dihari dan waktu yang bersamaan, pelanggan ada undangan pernikahan 

kerabat dekatnya sehingga tidak bisa dibatalkan atau diwakilkan. 
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3. Kendala teknis, seperti hujan . 

Hujan merupakan salah satu kejadian alam yang tidak bisa diprediksi, 

sehinga faktor tersebut membuat orang malas untuk beraktifitas keluar 

rumah walaupun menggunakan kendaraan mobil yang bisa melindungi 

diri. Sehingga hal tersebut bisa menghambat konsumen untuk hadir ke 

acara undangan yang diadakan oleh AUTO2000. 

4. Ketidaktepatan jadwal acara dengan konsumen yang diundang, sales 

dibutuhkan skill lebih untuk mereka dalam maintain konsumen tersebut. 

Apabila undangan diterima tetapi konsumen tidak hadir, harus ada 

koordinasi sehingga konsumen tidak hadir lebih rendah.  

Kendala yang dihadapi saat melakukan follow up: 

1. Kontak pelanggan tidak dapat dihubungi. 

Kontak pelanggan yang berubah berupa nomor telepon, alamat email. 

Tidak semua pelanggan akan memeberitahu kontak telepon yang sudah 

diganti (baru) kepada sales mungkin karena nomor telepon tersebut sudah 

tidak dipakai atau hilang. Sehingga sales tidak dapat menghubungi 

konsumen baik melalui telepon, SMS, maupun email. 

2. Alamat pelanggan yang sudah pindah. 

Selain telepon yang tidak bisa dihubungi, alamat pelanggan yang berubah 

juga bisa menjadi kendala bagi sales untuk menjalin komunikasi langsung 

dengan pelanggan. Dengan harapan sales dapat bersilaturahmi atau 

sekedar memberi informasi ataupun undangan, akan tetapi dengan adanya 

faktor tersebut sales tidak bisa melakukannya. Beberapa faktor konsumen 

pindah alamat: 

- Alamat yang digunakan adalah alamat tempat kontrak 

konsumen sehingga tempat yang ditinggali bukanlah milik 

konsumen 

- Konsumen pindah ke luar kota. 
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Ada beberapa kasus, apabila konsumen tiba-tiba pindah rumah tanpa 

pemberitahuan sedangkan mobil yang dibeli dari AUTO2000 secara kredit 

dengan uang muka yang minim sedangkan cicilan yang diwajibkan tidak 

dibayar hingga beberapa bulan, biasanya termasuk dalam unsur karena 

terjadi penipuan. 

3. Konsumen yang tidak ingin dihubungi. 

Ada sebagian konsumen yang tidak ingin diganggu, bisa jadi konsumen 

tersebut merupakan orang yang sibuk dalam pekerjaan. Sehingga kontak 

yang digunakan anatara nomor pribadi dan nomor untuk berbisnis 

dibedakan.  

(Wawancara pada tanggal 31 Mei 2016) 
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penulisan yang dilakukan dengan menganalisa informasi dan 

data-data dari peusahaan AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya, penulis 

dapat menggambil kesimpulan: 

1. Dalam menjalin hubungan dengan konsumen fortuner pada saat pasca 

pembelian sales melakukan beberapa cara yang sesuai dengan prosedur 

perusahaan. Tugas sales paling dominan dalam melakukan pelayanan 

tersebut, karena sebagai pihak utama dalam berkomunikasi dengan 

pelanggan mulai dari awal prapembelian hingga pasca pembelian.  

2. CRM (Customer Relationship Management) sebagai sistem yang 

dilakukan pelanggan untuk memaintance database konsumen sehingga 

memudahkan sales untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. 

3. Kepuasan konsumen terhadap  layanan yang diberikan sales akan 

berdampak pada perkembangan penjualan perusahaan. Terciptanya 

kepuasan dan loyalitas para pelanggan, tentunya menjadi salah satu aset 

penting bagi perusahaan .  

4. Langkah-langkah yang dilakukan sales dalam membina hubungan dengan 

pelanggan fortuner pasca pembelian seperti mengadakan costumer 

gathering  dan memfollow konsumen, agar tetap terjalin hubungan baik 

dengan pelanggan. 

5. Ada beberapa bentuk costumer gathering seperti gathering yang tidak 

terfokus pada penjualan, gathering untuk komunitas, dan gathering yang 

fokus pada penjualan. Ketiganya memiliki tujuan yang sama sebagai 

bentuk menjalin keakraban dengan konsumen. 

6. Cara lain untuk menjalin hubungan dengan konsumen selain dengan 

gathering adalah dengan cara follow up konsumen pasca pembelian mobil 

fortuner. Cara ini sebagai cara yang sederhana dan tidak memerlukan 

banyak biaya untuk melakukannya, untuk gathering justru sebaliknya. 
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4.2  Saran 

Dengan adanya saran dari penulis diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan pasca pembelian yang diberikan oleh sales AUTO2000 Cabang Ahmad 

Yani Surabaya terhadap pelanggan fortuner. Saran yang diberikan oleh penulis, 

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya melakukan survei berkala kepada setiap pelanggan mengenai 

pelayanan yang diberikan oleh para sales. Tujuannya untuk mengetahui 

dan memperbaiki pelayan agar menjadi lebih baik. 

2. Perlunya pengawasan kepada para sales, agar masing-masing sales rutin 

mefollow up pelanggannya. 

3. Lebih ditingkatkan kembali pelayanannya agar proses membina hubungan 

dapat terjalin dan meminimalisir kesalahan yang terjadi selama 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan antara sales dan konsumen. 

4. Memperluas media komunikasi antara pelanggan dan perusahaan, melalui 

website khusus yang disediakan AUTO2000 Cabang Ahmad Yani 

Surabaya, melalui media sosial seperti Line account dan media sosial 

lainnya.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

Foto bersama supervisor dan sales AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya 

 

Pameran di Carefour Rungkut Surabaya 

 

Pameran di Royal Plaza 
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Foto bersama Kepala Cabang AUTO2000 Ahmad Yani Surabaya 

 

Sales Counter AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya 

 

Foto bersama sales eksekutif AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya 
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Gudang penyimpanan mobil siap kirim AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya 

 

Bengkel AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya 

 

Dealer AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya 
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Ruang tunggu AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya 

 

Kegiatan rutin briefing pagi di Ruang sales AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya 

 

Kegiatan CSR AUTO2000 Cabang Ahmad Yani Surabaya 
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