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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

 Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan tren yang positif. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (2012), angka Produk Domestik Bruto (PDB) 

Indonesia pada tahun 2012 meningkat sebesar 6,23 persen dibandingkan dengan 

tahun 2011, dengan pertumbuhan terjadi hampir di semua sektor ekonomi. Ekspor 

diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan membaiknya perekonomian 

dunia dan meningkatnya harga komoditas global. Dari sisi pengeluaran, 

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di tahun 2012 menyumbang 

pertumbuhan sebesar 5,28 persen dibandingkan dengan tahun 2011. Kondisi di 

atas didorong oleh permintaan domestik yang tetap kuat dengan dukungan jumlah 

populasi dan struktur demografi yang didominasi usia produktif dan semakin 

meningkatnya jumlah kelas menengah.  

 Kondisi perekonomian seperti di atas juga membawa dampak yang positif 

bagi bisnis penjualan mobil di Indonesia. Pasar mobil di Indonesia semakin 

menunjukkan pertumbuhan yang positif. Target penjualan yang ditetapkan oleh 

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di tahun 2012 telah 

dicapai dengan angka penjualan mobil melewati lebih dari satu juta unit, tepatnya 

1.116.230 unit (Gaikindo 2012). Penjualan pada tahun 2012 tersebut mengalami 

kenaikan sebesar 24,8% dari tahun 2011, dengan angka penjualan mencapai 

894.164 unit. Hal ini menunjukkan meningkatnya daya beli konsumen di 

Indonesia meskipun di pertengahan tahun 2012 pasar mobil cukup dikagetkan 

dengan adanya peraturan Bank Indonesia yang menetapkan kenaikan uang muka 

kredit kendaraan bermotor. Bank Indonesia menetapkan uang muka minimal 30% 

untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non produktif. 

Sedangkan untuk keperluan produktif, Bank Indonesia menetapkan uang muka 

paling rendah 20% untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih 

(Bank Indonesia 2012). Meskipun pada awalnya peraturan tersebut diprediksi 

akan berdampak pada menurunnya jumlah pembelian kendaraan bermotor yang 

diakibatkan oleh besaran nilai uang muka kredit, namun prediksi tersebut tidak 

terbukti dengan tidak menurunnya minat beli konsumen hingga penjualan mobil 

di tahun 2012 mencetak rekor dengan jumlah penjualan mobil melewati angka 

satu juta unit. 

 Kenaikan angka penjualan mobil di Indonesia dan konsistensi kenaikan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia 

menjadi pasar potensial yang sangat menarik bagi para prinsipal atau Agen 

Pemegang Merk (APM) kendaraan roda empat untuk menambah atau 

menanamkan investasinya di Indonesia dan ikut memperebutkan pasar yang terus 

tumbuh. Salah satunya adalah Tata Motor. Tata Motor sebagai salah satu 

perusahaan otomotif besar dari India sejak tahun 2012 memutuskan hadir di 

Indonesia melalui anak perusahaannya PT. Tata Motor Indonesia (TMI) dan telah 

memperkenalkan produk-produknya di ajang Indonesia International Motor Show 

(IIMS) 2012. Beberapa APM yang sudah lama menguasai pasar Indonesia, seperti 

Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, Suzuki, Nissan dan Honda saling berlomba untuk 



meningkatkan penjualan dan kapasitas produksinya dengan memperluas pabrik 

atau membangun pabrik barunya di Indonesia.  

 Demikian juga pabrikan mobil raksasa asal Amerika Serikat, General 

Motors, pemegang merk Chevrolet di dunia memutuskan untuk membuka kembali 

pabriknya di Indonesia di akhir tahun 2012. Pabrik perakitan mobil yang sempat 

beroperasi di tahun 2002 namun akhirnya ditutup kembali di tahun 2005, pada 

awal tahun 2013 ini mulai memproduksi salah satu kendaraan penumpang di 

segmen Small Multi Purpose Vehicle (Small MPV) yang mempunyai volume 

segmen terbesar di pasar mobil Indonesia, dengan merk Chevrolet Spin. General 

Motors melalui anak perusahaannya PT. General Motors Indonesia Manufacturing 

dan PT. General Motors Indonesia telah mengaktifkan kembali pabriknya yang 

mempunyai kapasitas produksi 40.000 unit setahun dan mempekerjakan 800 

orang karyawan untuk memproduksi Chevrolet Spin di Indonesia dan mengangkat 

kembali merk Chevrolet di Indonesia. Volume pasar untuk segmen Small MPV di 

Indonesia diperlihatkan pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Grafik komposisi pasar mobil Indonesia per segmen 

Langkah General Motors untuk berkomitmen mengembangkan kembali 

merk Chevrolet di Indonesia juga membawa semangat dan harapan baru bagi para 

diler mobil Chevrolet di Indonesia yang saat ini berjumlah 35 diler dan tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia. Salah satu grup diler Chevrolet yang ada adalah PT. 

Prima Autoworld yang mempunyai empat cabang diler Chevrolet yang berlokasi 

di Serpong, Depok, Bali dan Lombok. Dari keempat lokasi diler tersebut, cabang 

Serpong merupakan cabang yang terbesar dan memberikan kontribusi penjualan 

yang paling banyak. Meskipun demikian penjualan mobil Chevrolet di Serpong 

dan sekitarnya belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Menurut data 

Kepolisian tahun 2012, penjualan mobil Chevrolet di Serpong, Tangerang dan 

sekitarnya rata-rata hanya 20 unit per bulan, masih jauh di bawah rata-rata 

penjualan mobil semua merk yang berkisar antara 5500 unit per bulan. 

PT. Prima Autoworld Cabang Serpong (Prima Serpong) merupakan salah 

satu cabang perusahaan PT. Prima Autoworld, yang didirikan pada tahun 2005 

Sumber : Gaikindo (2012) 
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Tahunan Bulanan Tahunan Bulanan

Total Penjualan Semua Merk 38,220        3,185         65,796         5,483         

Target Penjualan Chevrolet 250             21               300              25               

Aktual Penjualan Chevrolet 204             17               240              20               
Sumber : Data Kepolisian Tahun 2011 dan 2012

Penjualan mobil wilayah Serang, 

Serpong dan Tangerang

2011 2012

dan sudah berstandar 3S (Sales, Service, Spare Part). Prima Serpong berlokasi di 

Jl. Raya Serpong No. 23 Serpong, dan merupakan diler resmi yang ditunjuk untuk 

memasarkan mobil merk Chevrolet di wilayah Serpong, Tangerang dan 

sekitarnya. Prima Serpong sudah berstandar 3S (Sales, Service, Spare Part) yang 

berarti Prima Serpong mempunyai unit usaha penjualan mobil, penjualan jasa 

bengkel dan penjualan suku cadang. Prima Serpong memiliki 74 karyawan yang 

terdiri dari 34 karyawan di bagian penjualan, 24 karyawan di bagian servis dan 

suku cadang, 11 karyawan di bagian administrasi dan lima orang penjaga 

keamanan. Penjualan jasa bengkel dan suku cadang cukup bagus, dimana dari data 

tahun 2012 jumlah rata-rata unit masuk ke bengkel adalah 450 unit/bulan dengan 

penjualan jasa bengkel rata-rata 69 juta rupiah per bulan dan penjualan suku 

cadang rata-rata mencapai 469 juta rupiah per bulan, baik penjualan suku cadang 

untuk keperluan bengkel maupun penjualan suku cadang ke toko-toko spare part 

di daerah Serpong dan sekitarnya. Sementara penjualan mobilnya sendiri belum 

pernah mencapai target yang ditetapkan oleh PT. General Motors Indonesia (GM 

Indonesia) selaku APM Chevrolet.Volume penjualan mobil Chevrolet oleh Prima 

Serpong diperlihatkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Penjualan PT. Prima Autoworld Cabang Serpong tahun 2011 dan 2012 

 

Produk baru Chevrolet Spin yang diluncurkan oleh GM Indonesia di awal 

tahun 2013, diharapkan akan membawa peningkatan dan menjadi tulang 

punggung penjualan produk Chevrolet di Indonesia di tahun-tahun mendatang. 

Data Gaikindo (2012) menunjukkan bahwa penjualan mobil di segmen Small 

MPV di Indonesia mencapai angka 28,4% atau 311 ribu unit dari total penjualan 

semua tipe dan merk mobil. Dengan peluncuran produk baru di segmen tersebut, 

tentunya membuat GM Indonesia semakin optimis dan tidak ragu-ragu untuk 

menetapkan target penjualan yang tinggi. Berdasarkan data dari GM Indonesia 

(2013), di tahun 2013 GM Indonesia menetapkan target penjualan sebesar 30 ribu 

unit dan target penjualan khusus untuk Chevrolet Spin ditetapkan sebesar 21 ribu 

unit atau sekitar 6,7% dari volume pasar untuk segmen Small MPV di Indonesia. 

Peningkatan penjualan pada unit mobil tentunya akan diikuti dengan peningkatan 

jumlah unit masuk ke bengkel dan peningkatan penjualan jasa bengkel, serta 

peningkatan penjualan suku cadang.  

Demikian juga halnya dengan target yang ditetapkan oleh GM Indonesia 

kepada diler Prima Serpong. Target penjualan mobil diler Prima Serpong di tahun 

2013 meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 1241 unit atau rata-rata 103 unit 

per bulan. Target penjualan jasa bengkel ditetapkan sebesar 78 juta rupiah per 

bulan dan target penjualan suku cadang ditetapkan sebesar 536 juta rupiah per 

bulan. Untuk mampu mencapai target-target yang ditetapkan oleh APM tersebut, 

Prima Serpong harus segera melakukan perbaikan, baik dari sisi sumber daya 



manusia, sistem maupun infrastruktur. Potensi kenaikan penjualan mobil juga 

pasti akan diikuti dengan potensi kenaikan penjualan jasa bengkel dan suku 

cadang. Menyambut kondisi tersebut, Prima Serpong harus mempersiapkan 

strategi yang harus dijalankan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

untuk dapat meningkatkan penjualannya dalam rangka mencapai target-target 

yang ditetapkan oleh APM, maupun untuk memanfaatkan potensi pasar dan bisnis 

yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Penelitian ini 

difokuskan pada formulasi strategi PT. Prima Autoworld Cabang Serpong untuk 

menghadapi tantangan dan meraih peluang pasar dalam beberapa tahun ke depan. 

 

 

Identifikasi Masalah 

 

PT. Prima Autoworld cabang Serpong merupakan salah satu diler resmi 

mobil Chevrolet yang ditunjuk oleh Agen Pemegang Merk PT. General Motors 

Indonesia untuk memasarkan produk-produk mobil merk Chevrolet untuk wilayah 

Serpong, Tangerang dan sekitarnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan, 

maka diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Volume penjualan mobil yang dicapai oleh Prima Serpong selama ini masih 

di bawah target yang ditetapkan oleh Agen Pemegang Merek. 

2. Potensi pasar yang ada di area Serpong, Tangerang dan sekitarnya masih 

belum diserap secara maksimal oleh Prima Serpong. 

3. Peluncuran produk baru Chevrolet Spin di awal tahun 2013 oleh Agen 

Pemegang Merek harus disambut dan dimanfaatkan secara maksimal oleh 

Prima Serpong untuk meningkatkan volume penjualan, memperbesar 

keuntungan perusahaan dan mencapai tujuan-tujuan bisnis perusahaan. 

4. Belum tersedianya rencana strategis perusahaan dalam menghadapi tantangan 

ke depan secara komprehensif. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 Rumusan masalah penelitian disusun dari beberapa identifikasi masalah 

yang telah dijelaskan seperti di atas, yaitu sebagai berikut : 

1. Faktor – faktor eksternal apa yang mempengaruhi tingkat persaingan, 

pertumbuhan dan perkembangan bisnis perusahaan Prima Serpong. 

2. Faktor – faktor internal apa yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam 

menghadapi ancaman dan memanfaatkan peluang di masa depan. 

3. Bagaimana merancang atau memformulasikan strategi perusahaan untuk 

mewujudkan target dan tujuan perusahaan. 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan penelitian didasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan 

di atas, yaitu sebagai berikut: 

1. Menganalisis faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan 

bisnis perusahaan. 



5 
 

2. Menganalisis faktor – faktor internal yang mempengaruhi kinerja perusahaan 

dan mempunyai potensi untuk dimanfaatkan oleh perusahaan. 

3. Memformulasikan strategi perusahaan Prima Serpong untuk mewujudkan 

target dan tujuan perusahaan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Ruang lingkup penelitian ini secara khusus adalah untuk melakukan 

formulasi strategi perusahaan Prima Serpong yang meliputi tahapan perumusan 

visi dan misi, analisis faktor-faktor kunci eksternal dan internal perusahaan, 

perumusan strategi alternatif dan penentuan strategi prioritas yang harus 

dijalankan oleh perusahaan. Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

suatu formulasi strategi perusahaan Prima Serpong yang diharapkan dapat 

menjadi masukan bagi perusahaan dalam mencapai target dan tujuan-tujuan 

perusahaan. Tahap implementasi atau pelaksanaannya diserahkan kepada pihak 

perusahaan. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

di bawah ini : 

1. Bagi perusahaan, digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan 

dalam perencanaan, penerapan strategi dan kebijakan perusahaan untuk 

mengembangkan dan mencapai target dan tujuan perusahaan. 

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep dan 

wawasan serta melatih kemampuan aplikasi teori di bidang manajemen, 

khususnya manajemen strategis. 

3. Bagi peneliti lain dan dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi rujukan dan memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan.  

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Pengertian Manajemen Strategis 

 

 Strategi merupakan cara-cara yang digunakan oleh organisasi untuk 

mencapai tujuannya melalui pengintegrasian segala keunggulan organisasi dalam 

menghadapi tantangan dan ancaman yang dihadapi dan potensial untuk dihadapi 

di masa mendatang (Yoshida 2006). Manajemen strategis merupakan pendekatan 

yang sistematik untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses perencanaan 

yang matang guna menyelaraskan kapabilitas internal organisasi dengan peluang 

dan ancaman dari lingkungan bisnis yang dimasukinya. 

 David (2011) mendefinisikan manajemen strategis sebagai seni dan 

pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi 

keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




