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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Persaingan yang sangat ketat di dalam pasar  dapat menjadikan suatu 

produk akan tumbuh dan berkembang. Agar perusahaan menang dalam 

suatu persaingan maka dalam memasarkan produk atau jasa tidak hanya 

berdasarkan pada kualitas produk atau jasa saja, tetapi juga berdasarkan dari 

strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Dengan strategi pemasaran yang 

tepat dan sesuai maka produk akan mudah diterima calon konsumen 

sehingga calon konsumen akan membeli produk yang dijual. Salah satu cara 

untuk untuk tetap dapat bersaing adalah dengan membentuk strategi 

pemasaran yang efektif untuk menggaet konsumen baru dan 

mempertahankan konsumen lama. Dengan begitu, para pengusaha dituntut 

untuk dapat menarik minat konsumen kemudian mempertahankannya 

sebagai konsumen yang loyal terhadap produk perusahaan. Selain strategi 

pemasaran perusahaan perlu mengetahui posisi produk yang dijual. Posisi 

disini menunjukkan perbandingan mengenai pangsa pasar dan pertumbuhan 

pasar dari pesaing produk atau jasa sejenis perusahaan lain. Salah satu 

metode untuk mengetahui posisi produk di pasaran adalah menggunakan 

metode Boston Consulting Group (BCG). 

Keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk atau jasa sangat 

tergantung pada kiat- kiat dan strategi pemasaran yang dilakukan karena 
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dengan penerapan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat 

menciptakan, memelihara, dan mengembangkan permintaan konsumen 

secara meyakinkan dan berkesinambungan. Apabila omset penjualan 

mengalami peningkatan yang lambat, maka harus dianalisis apakah hal 

tersebut disebabkan oleh kurang efektifnya strategi pemasaran yang 

dilakukan atau mungkin dipengaruhi oleh selera dan perilaku konsumen 

yang sudah berubah. 

Pembentukan loyalitas konsumen salah satunya dapat dicapai dengan 

membentuk harga dan kualitas, serta ekuitas merek yang kuat. Ekuitas 

merek adalah sebuah merek yang mampu memberikan nilai tambah yang 

diberikan oleh produk baik pada perusahaan maupun pelanggan perusahaan. 

Dalam hal ini, perusahaan yang memiliki ekuitas merek kuat dapat bersaing 

dengan kompetitornya sehingga nantinya mampu untuk mempertahankan 

loyalitas konsumen. 

Hal demikian tentu menuntut peran aktif para pemasar agar dapat 

menciptakan strategi pemasaran yang efektif dalam menarik konsumen. 

Pemasar dituntut agar mampu mempelajari perilaku konsumen dalam 

kondisi persaingan pasar yang tajam. Hal sangat penting untuk diperhatikan 

karena memahami perilaku konsumen, maka pemasar dapat mengetahui apa 

sebenarnya yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Schiffman 

dan kanuk (2000) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai perilaku yang 

diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, 
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mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan 

akan memuaskan kebutuhan mereka. 

Dealer Nasmoco Solo merupakan perusahaan jasa service, penjualan 

spare part dan mobil. Kepuasan pelanggan dalam berbagai hal terkait 

service, pembelian, perawatan suku cadang, dan pelayanan jasa yang 

diberikan menjadi tolok ukur keberhasilan dealer dalam mencapai 

keunggulan bersaing dengan dealer lain di daerah Solo. 

Melihat potensi yang dimiliki harus ditindak lanjutkan dengan 

bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk mendukung agar 

kedepannya dealer nasmoco ini maju. 

Dari data tingkat penjualan kendaraan bermotor Gakindo (Gabungan 

Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) pada mobil Toyota avanza 

mengalami penurunan prosentase penjualan dari tahun 2009 sebesar 10,3%. 

Turun menjadi 4,6% di tahun 2010. Berikut tabel data tingkat penjualan 

selama 2 tahun terakhir. 

Tabel 1.1 Tingkat Penjualan Kendaraan Bermotor Indonesia 

  Tahun 2009 Tahun 2010 
No Model Jumlah % Jumlah % 

1 Toyota kijang 93114 17.4 52260 16.4 

2 Toyota Avanza 54893 10.3 46565 4.6 

3 Suzuki Carry 47896 9.0 23555 7.4 

4 Mitsubishi FE Colt Diesel 35470 6.6 23301 7.3 

5 Honda jazz 32241 6.0 21740 6.8 

6 Suzuki APV 27882 5.2 18581 5.8 

7 Daihatsu Xenia 27505 5.2 13479 4.2 

8 Mitsubishi T-120 SS 22187 4.2 12283 3.9 

9 Mitsubishi L-300 19431 3.6 11615 3.6 

10 Isuzu Panther 18846 3.5 10722 3.4 
Total 379465 71.0 234101 63.4 

Sumber: Gakindo, 2010 
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Terlihat bahwa produk Jepang mendominasi pasar mobil di Indonesia. 

Menurut informasi market share mobil produk Jepang mencapai 93.37% 

(Anonim, 2005). Sisanya diperebutkan oleh mobil asal Korea, Jerman, 

Perancis, Swedia, Inggris, Amerika Serikat, dan mobil lokal Indonesia.  

Pada mobil avanza mengalami kenaikan penjualan dari tahun 2009 

sebanyak 850, tahun 2010 859, dan tahun 2011 sebanyak 890. Hal ini 

dikarenakan karakteristik dari mobil avanza yaitu jumlah penumpang dan 

ukuran silinder, family car atau dikenal dengan sebutan multi purpose 

vehicle (MPV) merupakan mobil yang paling digemari dengan pangsa pasar 

mencapai 74.7%. Dari jumlah tersebut, MPV silinder berukuran sedang 

(1500cc – 3000cc) merupakan favorit dengan penjualan mencapai 44.6 %. 

Berdasarkan data pemilik mobil avanza  di Kota Surakarta yang sudah 

tedaftar di Samsat Kota Solo. Ini dapat dilihat dari gambar 1.1  

 

Gambar 1.1 Penjualan Mobil Avanza Dealer Nasmoco Solo 

Tahun 2009-2011 

 



5 
 

 
 

Berdasarkan uraian data diatas, penelitian ini akan membahas dan 

menganalisis strategi Toyota ditinjau dari segi atribut produk yang 

dimilikinya. Pemilihan lokasi, yaitu Solo, karena berdasarkan gambar 1.1 

yaitu jumlah pengguna mobil Toyota yang mengalami fluktuasi khususnya 

mobil niaga. Dan berdasarkan tabel tingkat penjualan kendaraan bermotor 

khususnya produk Toyota untuk mobil niaga dalam hal ini jenis Multi 

Purpose Vehicle yang mengalami penurunan seperti yang tersaji pada tabel 

1.1 diatas. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

a. Apakah hasil dari matrik BCG untuk positioning mobil avanza dengan 

kompertitor mobil perusahaan sejenis di kota solo? 

b. Apakah variabel pembentuk loyalitas pelanggan di kota solo? 

c. Apakah atribut produk, yang meliputi perfomance, harga, tampilan 

produk, dan pelayanan, berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 

produk Toyota avanza di solo? 

 
1.3. Batasan Masalah 

Agar dalam pelaksanaanya lebih mengarah pada maksud dan tujuan 

penulisan, maka dilakukan pembatasan permasalahan: 

1. Penelitian dilakukan pada ruang lingkup operasional perusahaan dan 

elemen terkait, yaitu   masyarakat sebagai konsumen di  solo 

2. Analisa positioning dengan metode BCG yang bertujuan untuk 

mengetahui posisi perusahaan dalam pasar. 
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3. Analisa variabel pembentuk loyalitas pelanggan di kota solo 

4. Analisa hubungan variabel- variabel yang mempengaruhi loyalitas 

seperti perfomance, harga, tampilan produk, dan pelayanan dengan 

menggunakan kerangka kerja SEM (Structural Equation Modeling) 

 
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

1. Analisa positioning dengan metode BCG yang bertujuan untuk 

mengetahui posisi perusahaan dalam pasar di solo 

2. Menganalisis variabel pembentuk loyalitas pelanggan toyota avanza 

di solo. 

3. Menganalisis hubungan variabel- variabel yang mempengaruhi 

loyalitas seperti perfomance, harga, desain produk, dan pelayanan 

dengan menggunakan kerangka kerja SEM (Structural Equation 

Modeling). 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Aspek Akademis 

Pengembangan khasanah ilmu pengetahuan mengenai matriks BCG 

dan SEM guna menentukan strategi perusahaan jasa dealer.  

2.  Aspek Bisnis 

Sebagai bahan kajian dan pertimbangan penelitian konsep 

positioning dengan matriks BCG yang selanjutnya dikaitkan dengan 

variabel-variabel yang mempengaruhi loyalitas sehingga dapat 
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menambah wacana bagi pengamat dan peneliti tentang konsep 

tersebut.  

 
1.5    Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk memperjelas pemahaman terhadap penelitian ini maka akan 

diuraikan tentang sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip 

dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian dan 

untuk merumuskan hipotesis, landasan teori berbentuk uraian 

kuantitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan yang 

langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang objek penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data dan pengolahan data serta kerangka 

pemecahan masalah (flow chart penelitian). 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Bab ini memuat data-data yang diperlukan untuk penelitian beserta 

pengolahan datanya serta memuat hasil pengolahnnya, hasil 

penelitian ini ditampilkan dalam bentuk tabel. 
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BAB V PEMBAHASAN   HASIL PENELITIAN 

Bab ini memuat pembahasan yang sifatnya terpadu sesuai dengan 

hasil yang diperoleh dalam pengolahan data. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran bagi perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


