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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pencitraan sebuah merek (brand) sangatlah penting 

didalam benak konsumen. Merek (brand) berfungsi 

mengindentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok 

penyaji dan membedakan dari produk sejenis dari penyaji lain 

(Kotler, 2011). Selain itu, merek adalah suatu yang dibentuk 

dalam pikiran pelanggan dan memiliki kekuatan membangun 

kepercayaan pelanggan (Peter, 2000), jika perusahaan mampu 

membangun sebuah merek yang kuat di pikiran konsumen 

melalui strategi pemasaran yang tepat, perusahaan akan mampu 

membangun mereknya. Dengan demikian merek dapat memberi 

nilai tambah pada nilai yang ditawarkan oleh produk kepada 

pelanggannya, yang dinyatakan sebagai merek yang memiliki 

ekuitas merek (Aaker,1997). 

Perkembangan Industri otomotif di Indonesia pada saat 

ini berjalan dengan pesat, berdasarkan analisa terhadap 

perkembangan otomotif yang ada di Indonesia. Ketua Umum 

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), 

Jongkie D Sugiarto menyatakan risetnya di Seminar Prediksi 

Industri Otomotif 2016 memprediksi pasar otomotif domestik 

akan naik. Optimisme tersebut berdasarkan pada indikasi makro 

ekonomi Indonesia dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja 
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Nasional, itu termasuk target pemerintah untuk pertumbuhan 

ekonomi sepanjang tahun 2016. Penelitian yang dilakukan oleh 

Vijay Rao, Automotive and Transportation Practice Frost & 

Sullivan yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu 

perkembangan otomotif terbesar di ASEAN setelah Thailand. 

Frost & Sullivan memprediksi Indonesia akan menjadi pasar 

otomotif terbesar di ASEAN pada 2019 dengan total kendaraan 

mencapai 2,3 juta. Perkembangan ini dipicu oleh pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang stabil, peningkatan kelas menengah dan 

peningkatan investasi sektor otomotif serta pemberlakuan regulasi 

otomotif yang mendukung pertumbuhan pasar. 

(https://mobilkamu.com/artikel/otomotif). 

Kebutuhan kendaraan bermotor atau mobil yang efektif, 

efisien, dan ekonomis bagi masyarakat Indonesia semakin 

meningkat dari waktu ke waktu dengan semakin tingginya 

mobilitas masyarakat dan meningkatnya taraf kehidupan ekonomi 

masyarakat serta kemudahan kredit yang diberikan bank dan 

lembaga pembiayaan atau leasing menambah kemudahan 

masyarakat untuk memilikinya. 

Hal ini menjadikan peluang perusahaan untuk 

mengembangkan penjualannya tidak hanya di kota besar tapi juga 

ke daerah-daerah kabupaten.  Macam merk mobil bermunculan, 

pabrikan-pabrikan pembuatan mobil seakan berlomba satu sama 

lain untuk memenuhi kebutuhan penggunaannya. Beberapa merk 

mobil yang terkenal di Indonesia pada umumnya berasal dari 

Jepang seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, Daihatsu, Suzuki, 

https://mobilkamu.com/artikel/otomotif
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Mazda, Nissan, dan lain-lain. Selain beberapa merk mobil Jepang 

ada pabrikan mobil Korea seperti Hyundai, KIA dan Eropa yang 

berdasarkan fenomena otomotif di Indonesia adalah termasuk 

golongan mobil mewah seperti BMW, Mercedes Benz, Chevrolet, 

Ford, Peugeot. Dari jenis mobil sendiri, terdapat beberapa jenis 

mobil menurut fungsi dan ukurannya. Sementara ini di Indonesia 

macam mobil komersil yang banyak beredar antara lain sedan, 

sedan hatchback city car, SUV, MPV, dan pick-up. 

AUTO 2000 Cibiru adalah salah satu Showroom atau 

Dealer Toyota yang berada di Bandung. AUTO 2000 Cibiru 

adalah jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan dan 

penyediaan suku cadang Toyota. Saat ini AUTO 2000 

adalah retailer Toyota terbesar di Indonesia, yang menguasai 

sekitar 45% dari total penjualan Toyota.  

Saat ini industri-indusrti otomotif bersaing untuk 

menghasilkan suatu produk otomotif yang berkualitas, untuk tetap 

dapat eksis di industri tersebut,  perusahaan dituntut untuk 

semakin bekerja keras, pintar dan kreatif dalam menghasilkan 

produk otomotif. Disisi lain konsumen dihadapkan pada berbagai 

macam pilihan produk-produk otomotif yang ditawarkan, dengan 

pertumbuhan otomotif mobil yang cukup pesat di Indonesia 

secara tidak langsung juga meningkatkan pengetahuan warga 

Indonesia akan otomotif. 

 

 

http://hargabaru-toyota.blogspot.com/2014/11/auto-2000-cibiru-dealer-toyota-bandung.html
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 Berikut ini penjualan mobil sepanjang tahun 2017 di 

Indonesia 

Tabel 1.1 

Penjualan Mobil Tahun 2017 

No Merek Unit terjual 

1 Toyota New Avanza 13.124 

2 Toyota Calya 8.657 

3 Honda Mobilio 5.501 

4 Toyota Kijang Innova 5.429 

5 Honda HR-V 4.842 

6 Daihatsu Xenia 4.446 

7 Daihatsu Gran Max Pikap 3.905 

8 Suzuki Ertiga 3.360 

9 Honda Brio Satya 3.106 

10 Honda BR-V 2.759 

11 Daihatsu Sigra 2.698 

12 Suzuki Carry pikap 2.597 

13 Toyota Sienta 2.238 

14 Toyota Rush 2.221 

15 Daihatsu Ayla 1.986 

16 Honda Jazz 1.951 

17 Mitsubishi Pajero Sport 1.911 

18 Toyota Fortuner 1.882 

19 Mitsubishi L-300 Pikap 1.837 

20 Toyota Agya 1.753 

 Sumber: https://oto.detik.com 
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Pada tabel penjualan mobil tertinggi adalah Toyota New 

Avanza yang jauh melesat dibandingkan produk lainnya. 

Penjualan Toyota New Avanza meningkat seolah menepis bahwa 

kualitas produk mobil Toyota dinilai rendah karena body nya 

yang berbahan “kaleng kerupuk”, apabila mengalami tabrakan 

frontal atau ditabrak dari samping dan ditabrak dari belakang 

dengan keras kemungkinan ringsek atau robek bagian-bagiannya. 

Ujungnya-ujungnya membahayakan penumpang. Sudah banyak 

kejadian demikian, sebut saja sekedar contoh kecelakaan yang 

melibatkan Syaiful Jamil dengan Avanza yang dikendarainya 

(3/9/2011) dan lakalantas Avanza kontra Nissan Juke di Tol 

Purbaleunyi Bandung, Jawa Barat (7/4/2013), yang menewaskan 

lima orang penumpang Avanza. (www.kompasiana.com). 

Promosi merupakan salah satu unsur dalam bauran yang 

didayagunakan sebagai suatu komunikasi informasi dan arus 

informasi yang dibuat untuk memberitahu, membujuk, dan 

mengingatkan tentang suatu produk perusahaan, sehingga dapat 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Menurut Stanton 

bahwa promosi mrupakan salah satu unsur yang didayagunakan 

untuk memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan suatu 

produk prusahaan. Dapat dikatakan bahwa harga promosi yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan cukup berpengaruh terhadap 

volume penjualan terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh 

suatu perusahaan.  

http://www.kompasiana.com/
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Selama ini promosi Toyota Avanza melalui iklan televisi 

dinilai sangat jarang,PT. Toyota Astra Motor lebih banyak 

melakukan promosi melalui media surat kabar. Belanja iklan 

Toyota melalui surat kabar senilai 91 Miliar di tahun 2017, jika 

dibandingkan dengan Honda (150 milyar), Suzuki (123 milyar) 

belanja iklan Toyota lebih rendah (www.nilsen.com). Akan tetapi 

penjualan Toyota semakin meningkat, bahkan dalam 

mempromosikan produk Yoyota Avanza tanpa menggunakan 

bintang iklan (celebrity Endorser). Padahal celebrity endorser 

sebagai media untuk mempromosikan produk yang dijual. teori 

yang dikemukakan McCracken dalam Batra, Myers, Aaker (2010) 

yang menyatakan pandangannya bahwa seorang endorser tidak 

hanya dianggap sebagai sumber atau penyampai informasi dalam 

iklan, namun kini endorser dianggap memiliki pengaruh secara 

simbolis dengan mengalihkan kepribadiannya kepada merek yang 

di-endorse-kan melalui periklanan, lalu diteruskan kepada 

konsumen melalui tindakan pembelian dan konsumsi atau 

kepemilikan suatu merek.  

Auto 2000 Cabang Cibiru selaku delaer Toyota selama ini 

untuk melakukan promosi melaui kegiatan personal selling 

melalui promo canvasing dan pameran. Canvasing merupakan 

kegiatan sales promotion berinteraksi kepada konsumen baru 

untuk memperkenalkan produk sehingga menimbulkan 

ketertarikan konsumen untuk membeli produk Toyota tersebut. 

Selain itu Auto 2000 Cabang Cibiru melakukan kegiatan pameran 

di setiap bulan yang diadakan di mall-mall besar serta Showroom. 

http://www.nilsen.com/
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Pameran bertujuan untuk memperkenalkan produk baru yang 

dikeluarkan oleh perusahaan kepada kalayak umum. Personal 

selling sangat mendukung dalam meningkatkan penjualan karena 

kegiatan personal selling tersebut door to door. 

Persepsi konsumen terhadap produk akan membentuk 

preferensi dan sikap yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

keputusan untuk membeli atau tidak. Hal ini berlawanan dengan 

pendapat Aaker dalam Andini (2012) bahwa kesan kualitas 

memberikan nilai dalam beberapa bentuk diantaranya adalah 

alasan untuk membeli.  

Tetapi loyalitas merek (brand loyalty) Toyota selama ini 

dinilai baik merek. Loyalitas merek ini menjadi ukuran seberapa 

besar kemungkinan pelanggan akan pindah ke merek lain. Ia 

merupakan satu-satunya unsur ekuitas merek yang terkait dengan 

perolehan laba masa depan. Loyalitas mereklah yang menjamin 

bahwa pelanggan tidak berpindah ke merek pesaing, walaupun 

merek pesaing tersebut memberikan harga yang lebih murah atau 

barangkali kualitas yang lebih baik. Upaya penciptaan kepuasan 

dan kesetiaan konsumen harus selalu diikuti dengan evaluasi 

terhadap tingkat kepuasan dan kesetiaan yang dicapai oleh 

konsumen. Hal ini sangat diperlukan karena dengan mengetahui 

tingkat kepuasan konsumen atau kesetiaan konsumennya, 

manajemen perusahaan akan dapat menentukan strategi 

pemasaran yang akan digunakan pada masa yang akan datang 

dengan baik. 
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan Anis Rahayu 

Damayanti (2013) menghasilkan penelitian bahwa terdapat 

hubungan pengaruh positif yang signifikan antara kepuasan 

konsumen terhadap loyalitas merek, penelitian lain Wenny 

Yuniaris (2011) menunjukan Personal marketing communication 

berpengaruh Terhadap loyalitas merek pengguna kartu pasca 

bayar Halo di Malang.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas 

permasalahn tersebut dan menuangkannya kedalam suatu judul 

yaitu : 

“Meningkatkan Brand Loyalty Produk Toyota New Avanza 

Melalui Kepuasan dan Personal Selling Pada Toyota Auto 

2000 Kabupaten Cibiru”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas maka masalah yang diteliti 

adalah Sebagai berikut : 

1. Seberapa besar peningkatan brand loyalty Toyota 

New Avanza melalui kepuasan konsumen? 

2. Seberapa besar peningkatan brand loyalty Toyota 

New Avanza melalui personal selling?  

3. Bagaimana peningkatan brand loyalty Toyota New 

Avanza melalui kepuasan dan personal selling? 



9 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan brand 

loyalty Toyota New Avanza melalui kepuasan 

konsumen 

2. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan brand 

loyalty Toyota New Avanza melalui personal selling  

3. Untuk mengetahui seberapa peningkatan brand 

loyalty Toyota New Avanza melalui kepuasan dan 

personal selling 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat 

membawa guna dan manfaat diantaranya : 

1. Penulis 

Menambah pengetahuan dan memperluas cakrawala 

berpikir serta menambah pengalaman dalam bidang 

otomotif terutama dalam mengukur kepuasan konsumen 

yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

2. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

dasar pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan 

keputusan di bidang pemasaran terutama dalam rangka 

mencapai kepuasan konsumen.  
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3. Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang pemasaran, khususnya mengenai pengaruh 

kepuasan dan personal selling terhadap brand loyalty.. 

4. Lain-lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sumber informasi dan bahan referensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya mengenai topik yang berkaitan. 


