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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam persaingan dunia usaha yang semakin tinggi saat ini 

perusahaan harus dapat mengelola berbagai aset yang dimilikinya. Salah 

satu aset penting yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan atau 

organisasi adalah manajemen pemasaran. Menurut Kotler dan Keller 

(2011:5) pemasaran adalah, “Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan 

manusia dan sosial”. Menurut Daryanto (2011:1) pemasaran adalah 

“Suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain”. Dalam 

pemasaran terdapat salah satu dari enam konsep yaitu konsep penjualan, 

yang mana memiliki strategi-strategi yang harus dilakukan untuk 

melakukan upaya penjualan dan promosi yang agresif. 

Menurut Leny Sulistiyowati (2010:270) penjualan adalah 

pendapatan yang berasal dari penjualan produk perusahaan, disajikan 

setelah dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan. Dari pengertian 

di atas mengenai penjualan, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan 

adalah salah satu aktifitas rutin yang dijalani oleh setiap perusahaan salam 

memperjualbelikan barang dan jasanya, yang tujuannya untuk 

memperoleh laba dan untuk membuat perusahaan tersebut berkembang. 

Bahkan tidak hanya perusahaan yang masih berkembang untuk 

menembus target pasar yang ingin dicapai, namun perusahaan besar di 

Indonesia yang memiliki target penjualan tinggi juga terus bersaing ketat 

dalam rangka menjadi perusahaan yang memiliki market share nomor 

satu. Maka dari itu menjaga  kepuasan pelanggan dapat memberikan 

loyalitas terhadap produk. 
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Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah 

perusahaan, memperhatikan pelanggan berarti meningkatkan kenerja 

keuangan dan mempertahakan kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini 

menjadi alasan utama bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan 

mempertahankan pelanggan. Secara harfiah sendiri loyal berarti setia, 

sehingga loyalitas diartikan sebagai kesetiaan yang timbul tanpa adanya 

paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri. Menurut Oliver (2014:432), 

“Komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan 

kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih secara 

konsisten di masa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan 

usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi perubahan perilaku”. 

Sehingga loyalitas dapat mengurangi serangan para kompetitor dari 

perusahaan sejenis, tidak hanya pertarungan produk namun pertarungan 

persepsi. Berbagai macam bidang usaha pasti memiliki persaingan baik 

perusahaan yang bergerak di bidang penjualan maupun jasa. 

Auto2000 adalah 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 Internasional Tbk. Saat ini Auto2000 adalah retailer 

Toyota terbesar di Indonesia, yang menguasai sekitar 42% dari total 

penjualan Toyota. Dalam aktivitas bisnisnya, Auto000 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 124 outlet yang telah 

diotorisasi. Kedepannya 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    (https://auto2000.co.id/page/sekilas_auto2000, 

diakses 19 Maret 2019 pukul 10.00 pagi). Berbagai Produk Toyota yang 

menjadi target penjualan memiliki jumlah yang berbeda di setiap lini 

https://auto2000.co.id/page/sekilas_auto2000
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produk. Masih terdapat kekurangan dalam penjualan di setiap bulan oleh 

wiraniaga yang mana target yang diberikan masih belum terpenuhi. 

Tabel 1.1 Data penjuaalan per-unit 

 
 Sumber: Data Internal Auto2000 Cabang Kertajaya Surabaya 

Namun dengan market share yang mendominasi dan prosentase 

penjualan besar  yang seharusnya dapat dicapai untuk memenuhi target  

kurang berjalan maksimal. Sehingga hal ini merupakan suatu masalah 

yang perlu ditinjau agar dapat mengetahui hambatan apa dari wiraniaga 

dalam proses penjualan. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan 

adalah hal yang penting untuk dilakukan guna mempertahankan 

kepercayaan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan di antaranya 

adalah melalui retensi pelanggan. Retensi pelanggan memiliki banyak 

kelebihan baik pada rentan waktu jangka panjang maupun jangka pendek. 

Menurut Singh dan Khan (2012) customer retention adalah aktifitas 

organisasi penjualan dalam melakukan upaya untuk mengurangi customer 

yang gagal dipertahankan. Retensi pelanggan dimulai sejak perusahaan 

pertama kali melakukan kontak dengan pelanggan hingga perusahaan bisa 
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menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sedangkan 

menurut Schiffman dan Wisenblit (2015) customer retention yaiu 

berhubungan dengan mengubah transaksi pelanggan individual menjadi 

hubungan pelanggan jangka panjang dengan membuat pelanggan tersebut 

tetap pada satu perusahaan daripada berpindah perusahaan 

(http://bbs.binus.ac.id/international-marketing/2018/08/customer-

retention/ diakses pada tanggal 2 april 2019 pukul 12:44). 

Dalam upaya untuk meningkatkan penjualan agar perusahaan dapat 

terus bersaing baik dari kompetitor produk maupun cabang lain sehingga 

perusahaan harus memperbaiki segi pelayanan pada sektor penjualan 

untuk dapat membina hubungan baik dengan customer. Menjaga loyalitas 

pelanggan sesuai dari apa yang diharapkan seperti yang telah diuraikan di 

atas dan menggunakan pendekatan dalam membangun retensi pelanggan. 

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis 

Kemampuan Wiraniaga Dalam Melakukan Retensi Pelanggan Terhadap 

Penjualan Auto2000 Di Tahun 2019” . 

1.2 Rumusan Masalah 

a) Bagaimana kemampuan wiraniaga dalam melakukan retensi 

pelanggan terhadap penjualan Auto2000 ? 

b) Apa saja kendala wiraniaga dalam melakukan retensi 

pelanggan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui kemampuan wiraniaga dalam melakukan 

retensi pelanggan terhadap penjualan Auto2000? 

b) Mengetahui kendala wiraniaga dalam melakukan retensi 

pelanggan. 

http://bbs.binus.ac.id/international-marketing/2018/08/customer-retention/
http://bbs.binus.ac.id/international-marketing/2018/08/customer-retention/
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Penulis 

a) Melatih skill menulis dan melakukan suatu penelitian 

masalah. 

b) Mengimplementasikan secara langsung ilmu yang diajarkan 

dari mata kuliah DIII- Manajemen Pemasaran Universitas 

Airlangga. 

c) Melatih penulis untuk dapat menganalisis permasalahan yang 

ada pada suatu perusahaan dan mengkaitkan dengan mata 

kuliah Manajemen Pemasaran. 

d) Melatih penulis untuk dapat menganalisis informasi yang 

didapat di lapangan dan mengolahnya menjadi sebuah 

informasi yang berguna bagi masyarakat. 

1.4.2 Bagi Universitas 

a) Sebagai referensi untuk mengembangkan kurikulum 

pembelajaran. 

b) Memberikan literatur dan referensi baru pada mahasiswa 

dalam aktivitas pembelajaran. 

c) Dapat menjadi kajian tolok ukur pembelajran yang ada. 

1.4.3 Bagi AUTO 2000 Kertaujaya 

1. Mengetahui apakah ketepatan strategi penjualan pada mobil  

2. Avanza yang telah dilakukan untuk meningkatkan penjualan 

AUTO 2000 Kertajaya. 

3. Diharapkan mampu memberi solusi dari permasalahan yang 

ada di AUTO 2000 Kertajaya. 
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1.5 Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir 

1.5.1 Subjek Penelitian Tugas Akhir 

Program Studi  : DIII- Manajemen Pemasaran 

Fakultas   : Vokasi 

Instansi   : Universitas Airlangga 

Topik   : Keterampilan Menjual. 

Judul  : Analisis Kemampuan Wiraniaga Dalam 

Melakukan Retensi Pelanggan Terhadap 

Penjualan Auto2000 Di Tahun 2019. 

 

1.5.2 Objek Tugas Akhir  

Perusahaan   : AUTO2000 Cabang Kertajaya. 

Bidang   : Penjualan, Pelayanan. 

Alamat Perusahaan : Jl. Sukarno Hatta No.35 Sukolilo,Surabaya. 

Periode PKL  : 22 Februari – 30 April. 

1.5.3 Jadwal Penulisan Tugas Akhir 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

7 

 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TUGAS AKHIR ANALISIS KEMAMPUAN WIRANIAGA……. DEDY WAHYU   

Tabel 1.2 Jadwal Penulisan Tugas Akhir 

 

No 

 

Aktivitas 

Februari Maret April Mei Juni 

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

1  PKL di AUTO2000 

Kertajaya 

                    

2 Pemilihan Dosen 

Pembimbing 

                    

3 Menentukan Judul 

Topik TA 

                    

4 Pengumpulan Data                     

5 Pengolahan Data                     

6 Analisis Data                     

7 Pengerjaan Tugas 

Akhir 

                    

8 Bimbingan dengan 

Dosen Wali 

                    

 9 Sidang Tugas Akhir                     
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1.6 Kerangka Penelitian 

   Gambar 1.1  

  Kerangka Berpikir / Penelitian 
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