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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Memasuki penghujung tahun 2007, evaluasi penjualan selalu menjadi 

perhatian bagi para produsen otomotif di Indonesia. Menyoroti perkembangan 

pasar otomotif nasional di tahun 2007 memang menarik untuk dilihat, karena pada 

tahun tersebut, terdapat gairah baru di pasar otomotif nasional yang diindikasikan 

dengan perkembangan yang cukup pesat. Gabungan Industri Mobil Bermotor 

Indonesia (Gaikindo) mencatat total penjualan 2007 mencapai angka 434 ribu unit 

atau meningkat 37% dibanding pasar otomotif tahun 2006 yang hanya mencapai 

319 ribu unit. Meskipun penjualan tahun 2007 masih lebih rendah daripada tahun 

2005 yang mencatat rekor penjualan tertinggi yakni sebesar 534 unit, akan tetapi 

hal tersebut tetap melegakan karena telah terjadi pertumbuhan atau tren positif 

dibandingkan tahun 2006 yang hanya mencatat penjualan sebesar 319 ribu unit 

mobil saja. Jika melihat pangsa pasar, menurut data dari Gaikindo Toyota masih 

mendominasi pasar dengan nilai sebesar 34.7% (www.otogenik.com). 

 Berkembangnya perekonomian di tanah air pada tahun 2006-2007, yang 

meskipun hanya mencapai angka 6%, telah membawa berita gembira pada 

pergerakan industri pasar otomotif tanah air. Kebijakan tingkat suku bunga 

pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah juga turut mendukung dan mendorong 

perkembangan industri otomotif. Dengan kata lain, stabilitas ekonomi serta 

sekuritas yang stabil telah memperkuat pasar penjualan otomotif pada tahun 2007. 

 Perkembangan positif dari dunia otomotif nasional memberikan angin 

segar bagi para pelaku pasar otomotif terutama Agen Tunggal Pemegang Merek 
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(ATPM) untuk menyongsong tahun 2008 dengan lebih optimis. Sementara itu, 

banyak kalangan menilai bahwa industri otomotif diprediksikan akan terus 

meningkat pada tahun 2008 ini. Dengan prediksi angka pertumbuhan ekonomi 

sekitar 6,2-6,7 persen, tentunya akan menghasilkan kondisi positif bagi industri 

otomotif yang diprediksi akan menyentuh angka 520 ribu unit  pada tahun 2008. 

Akan tetapi, dibalik semua euforia dan optimisme tersebut tersimpan suatu 

kekhawatiran mendalam terhadap faktor-faktor yang sulit diprediksi sehingga 

akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tentu saja akan 

berdampak pada pertumbuhan industri otomotif. Salah satu faktor yang dinilai 

sangat menentukan kinerja industri otomotif nasional pada tahun 2008 adalah 

fluktuasi harga minyak mentah dunia yang terus bergejolak. Selain harga minyak 

yang tidak terkendali, dunia juga sedang dihadapkan dengan adanya ancaman 

resesi global yang merupakan efek domino dari resesi yang sedang terjadi di 

Amerika Serikat. Ancaman dari resesi global tersebut diyakini akan 

memperlambat pertumbuhan ekonomi di banyak negara, tidak terkecuali negara-

negara berkembang di Asia Tenggara terutama Indonesia. Gejolak fluktuasi harga 

minyak mentah dunia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai 

sebagai faktor yang sangat menentukan kinerja industri otomotif nasional pada 

2008, mengingat kedua masalah tersebut memiliki dampak luas ke berbagai sektor. 

 Seolah tidak ada habisnya, selepas semester pertama tahun 2008 situasi 

ekonomi semakin tidak menentu dengan terjadinya krisis global yang menimpa 

perekonomian dunia. Krisis global tersebut dipicu oleh adanya kasus subprime 

mortgage atau kredit macet pada sektor properti dan perumahan di Amerika 

Serikat. Krisis global telah memberikan dampak bagi Bank, Bank Investasi 
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ataupun perusahaan asuransi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa, yaitu 

ancaman kekurangan likuiditas untuk menjalankan roda bisnisnya. Akibatnya 

dapat ditebak, banyak Bank, Bank Investasi, dan perusahaan asuransi yang 

terancam bangkrut dan bahkan bangkrut sehingga membutuhkan bantuan 

pemerintah setempat (bail-out) untuk mencegah kebangkrutan.  

 Efek domino dari krisis ekonomi ikut melanda kepercayaan publik 

sehingga menimbulkan ketidakpastian pasar dan meruntuhkan nilai-nilai saham 

hampir di seluruh belahan dunia. Dalam waktu yang tidak dapat ditentukan 

ekonomi dunia terancam stagnasi, resesi dan bahkan depresi sehingga 

menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan pertumbuhan ekonomi 

secara global. 

 Krisis keuangan/finansial yang melanda dunia seolah memberikan efek 

tsunami yang hebat bagi kondisi perekonomian Indonesia. Efek dari krisis global 

yang dirasakan oleh perekonomian Indonesia dicirikan dengan adanya penurunan 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara drastis dan melemahnya nilai tukar 

rupiah terhadap dollar Amerika (USD). Untuk mengantisipasi pelemahan nilai 

tukar tersebut bank sentral Indonesia (BI) telah melakukan langkah-langkah 

kebijakan ekonomi dan finansial, salah satunya adalah menaikkan suku bunga 

untuk mempertahankan nilai tukar rupiah dan menjaga kestabilan ekonomi 

Indonesia. Kenaikan suku bunga akan menyulitkan banyak pihak untuk meminta 

pinjaman atau kredit untuk membiayai kebutuhannya, termasuk salah satunya 

adalah sulitnya mencari pembiayaan untuk kredit otomotif yaitu mobil. Krisis 

keuangan yang dirasakan Indonesia saat ini mirip dengan krisis yang terjadi pada 
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tahun 1998, meskipun demikian hal yang patut disyukuri adalah kondisi 

fundamental perekonomian Indonesia saat ini lebih baik daripada tahun 1998. 

 Kenaikan harga minyak mentah yang tidak terkendali dan perlambatan 

pertumbuhan ekonomi secara global telah membuat banyak industri khawatir akan 

kelangsungan usahanya, tidak terkecuali industri otomotif. Faktanya pada awal 

2008, di bulan Januari, pihak otomotif telah menaikkan harga mobil dengan 

kisaran 1-3% dan diyakini harga mobil juga akan melonjak pada bulan April-Mei 

2008 (Koran Tempo, 14 Mei 2008). Berita kenaikan harga tentu akan 

mempengaruhi permintaan mobil sehingga pemenuhan target penjualan dari 

masing-masing ATPM akan semakin sulit untuk dicapai. 

 Dengan semakin mahalnya harga mobil tersebut pihak produsen bisa saja 

menekan harga produksi untuk menghindari terjadinya kenaikan harga mobil. 

Resiko yang yang akan diperoleh dengan menekan harga produksi adalah adanya 

penurunan kualitas dari mobil karena adanya pengurangan fitur-fitur atau fasilitas 

mobil. Pihak produsen mobil hampir pasti akan menghindari pilihan ini karena hal 

tersebut akan memberikan dampak terhadap citra (image) dari merek yang 

tentunya memiliki sejarah panjang dan telah lama dibentuk. Pilihan yang paling 

logis adalah menyiapkan berbagai macam strategi untuk menjaga tingkat loyalitas 

pelanggan yang ada saat ini.  

 Selain menjaga kualitas produk, diyakini bahwa peningkatan kualitas 

pelayanan yang bersifat intangible akan memberikan dampak yang signifikan bagi 

pertumbuhan industri otomotif. Kualitas pelayanan dari industri otomotif biasanya 

terfokus pada layanan purna jual (after sales services) dari mobil itu sendiri. 

Layanan purna jual dari industri otomotif mencakup dua layanan besar yang 
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bersifat sangat krusial. Layanan yang pertama adalah layanan perbaikan dan 

perawatan dan yang kedua adalah layanan terhadap ketersedian suku cadangnya 

(spare part). Selain kedua layanan tersebut, saat ini layanan lain yang sedang 

dikembangkan adalah layanan yang bersifat menangani dan mengelola hubungan 

antara perusahaan dengan pelanggannya, dan biasa disebut dengan manajemen 

hubungan pelanggan (Customer Relationship Management/CRM). Saat ini 

perusahaan yang telah menerapkan dan mengembangkan CRM tersebut adalah 

Astra International dimana Astra merupakan suatu perusahaan yang menjadi agen 

resmi untuk menangani penjualan beberapa merek mobil yaitu Toyota, Daihatsu, 

BMW, Isuzu, Peugeot, dan Nissan Diesel. Penerapan CRM tersebut dilakukan 

Astra International melalui salah satu unit bisnisnya yang bernama AstraWorld. 

 Kualitas produk dan jasa seolah menjadi “dua sisi mata uang” bagi 

loyalitas pelanggan dalam menentukan pilihan mobil bagi pembeli baru, terlebih 

bagi pelanggan lama yang telah merasakan langsung produknya. Tentunya 

peningkatan kualitas tersebut membutuhkan investasi yang tidak sedikit sehingga 

dibutuhkan penentuan prioritas agar alokasi inventasi yang ada dapat tersalurkan 

secara efektif dan efisien. 

 Dibalik situasi perekonomian yang kurang menguntungkan dan sulit 

diprediksi, berita yang paling menggembirakan adalah adanya keyakinan bahwa 

segmen pasar otomotif untuk mobil pribadi (Passenger Car) relatif lebih tidak 

sensitif terhadap inflasi. Hal tersebut dikarenakan segmen pasar untuk mobil 

pribadi relatif telah memiliki kemampuan ekonomi yang mapan atau biasa disebut 

segmen menengah ke atas. Tantangan awal yang akan dihadapi oleh pihak ATPM 

adalah meyakinkan pelanggan untuk tetap memakai merek yang sama ketika akan 
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melakukan pembelian kembali mobil (repurchase). Kebutuhan untuk membeli 

kembali mobil terjadi karena berbagai sebab yang bersifat fungsional ataupun 

emosional. Contoh kebutuhan yang bersifat fungsional adalah: 

1. Untuk menunjang aktivitas, terutama pekerjaan, misalnya adalah 

kebutuhan untuk membeli mobil yang lebih irit karena lokasi kerja yang 

jauh dan tingginya harga BBM. 

2. Adanya kebutuhan untuk membeli mobil baru dengan ukuran yang lebih 

besar karena jumlah anggota keluarga bertambah. 

3. Adanya kebutuhan untuk membeli mobil baru dikarenakan anggota 

keluarga telah mencapai usia cukup umur untuk mengendarai mobil, 

misalnya anak telah memasuki masa kuliah sehingga membutuhkan mobil 

secara mandiri (independent) untuk menunjang aktivitasnya. 

4. Adanya kebutuhan untuk membeli mobil baru dikarenakan mobil telah 

mencapai usia tertentu sehingga dibutuhkan pembelian ulang (Purchase 

Cycle). Pembelian ulang sangat dibutuhkan karena pada usia tertentu 

mobil sudah mulai rewel/banyak keluhan. 

Sementara kebutuhan lain yang bersifat emosional contohnya adalah: 

1. Pada kasus tertentu, kebutuhan untuk membeli mobil tejadi ketika 

pelanggan sudah merasa bosan dengan mobil yang saat ini dipakai 

sehingga membutuhkan mobil jenis atau model baru yang sesuai dengan 

seleranya. 

2. Bagi beberapa pelanggan yang merupakan seorang trend setter, kebutuhan 

membeli mobil baru terjadi ketika pihak produsen mobil mengeluarkan 
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jenis mobil dengan model baru yang sesuai dengan karakter dan 

kepribadian pelanggan tersebut. 

3. Pelanggan membutuhkan pengakuan status sosial di masyarakat sehingga 

membeli mobil baru untuk mendapatkan pengakuan tersebut. 

 Jika menelaah hasil dari survei yang dilakukan oleh lembaga J.D. Power 

Asia Pasific mengenai Initial Quality Study (IQS) terhadap pemilik kendaran baru 

(antara 2 – 6 bulan pemakaian), secara nasional pada tahun 2006 menghasilkan 

angka sebesar 177 masalah per 100 unit (177PP100), dimana jumlah keluhan 

pelanggan terhadap mobil roda empat cenderung meningkat dibandingkan tahun 

2005, yaitu 154PP100, dan pada tahun 2007 sendiri jumlah keluhan pelanggan 

menurun dan menghasilkan angka 160PP100, yakni kualitas mobil mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun 2006 (Sumber: J.D. Power & Associates, IQS 

2006 & 2007).  

 Sebagai acuan, penelitian ini diukur melalui pengalaman pelanggan 

dengan mobil yang baru mereka beli terhadap 200 gejala yang meng-cover 

delapan komponen mobil. Delapan komponen tersebut meliputi eksterior (vehicle 

exterior), pengalaman mengemudi (driving experience), fitur (features), kontrol 

dan display (controls and displays), audio, sarana hiburan dan navigasi 

(entertainment & navigation), tempat duduk (seats), pemanas (heating), ventilasi 

dan pendingin (ventilation and cooling (HVAC)), interior (vehicle interior), dan 

mesin & transmisi (engine & transmission).  

 Tiga model dari merek Toyota berada dalam posisi pertama dalam survei 

ini. Model mobil tersebut adalah Toyota Yaris, Vios dan Rush (Gambar 1). Hal 

tersebut berarti bahwa mobil tersebut memiliki kualitas yang lebih baik karena 
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memperoleh lebih sedikit masalah jika dibandingkan dengan merek lainnya pada 

segmen mobil yang sama. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Tiga Posisi Teratas dari Survey Initial Quality per Segmen Kendaraan 

  

 Hasil survei J.D. Power mengenai indeks kepuasan pelanggan (Customer 

Satisfaction Index/CSI) atas pelayanan bengkel-bengkel resmi pada suatu dealer 

mobil, penelitian ini diukur melalui tujuh indikator berdasarkan urutan 

kepentingannya yaitu service quality, problems experienced, user-friendly service, 

service advisor, service initiation, service delivery, dan in-service experience. 

Hasil dalam penelitian ini berupa nilai indeks dengan skala 0-1000 point. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2006 secara umum 

tingkat kepuasan atas pelayanan bengkel pada dealer mobil Toyota lebih tinggi 

dibandingkan dengan bengkel atau dealer mobil lainnya Hasil survei juga 

menunjukkan bahwa hanya Toyota yang memiliki kepuasan diatas nilai rata-rata 
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industri (Sumber : J.D. Power & Associates, CSI 2007). Hasil dari survei ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Indeks Kepuasan Pelanggan 

  Kondisi perekonomian secara global dan semakin tingginya ekspektasi 

pelanggan terhadap pasar otomotif tentunya akan memperketat kondisi persaingan 

di Indonesia. Kondisi tersebut akan mendorong pihak Auto2000 untuk melakukan 

langkah-langkah strategis agar dapat mempertahankan posisinya di pasar pada 

saat ini dengan menciptakan loyalitas pelanggannya. Dengan adanya loyalitas 

diyakini bahwa pihak Auto2000 dapat mengurangi biaya pemasaran karena 

pelanggan lama tidak akan beralih ke merek atau dealer lain. Diyakini juga bahwa 

proses mencari pelanggan baru relatif lebih sulit dan membutuhkan biaya yang 

lebih mahal dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan lama (Aaker  et al,, 

1995) sehingga usaha mempertahankan pelanggan lama untuk kembali melakukan 
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pembelian ulang (repurchase) menjadi sangat penting dalam membangun 

keunggulan bersaing serta membantu meningkatkan profitabilitas perusahaan 

secara keseluruhan. Dengan adanya loyalitas pelanggan diharapkan akan tercipta 

Word of Mouth (WoM) yang cukup kuat diantara para pelanggan untuk 

merekomendasikan Auto2000 kepada orang-orang terdekatnya sehingga akan 

mendorong terciptanya pelanggan baru tanpa perlu mengeluarkan biaya 

pemasaran yang lebih besar. Agar Auto2000 dapat menciptakan loyalitas para 

pelanggannya maka pihak Auto2000 perlu menawarkan nilai tambah yang 

diinginkan oleh pelanggan dengan menawarkan layanan-layanan yang sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang loyal berarti pelanggan cenderung 

membeli ulang dan pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan dan pangsa 

pasar perusahaan. 

 Berdasarkan permasalahan dan uraian tersebut di atas, maka dirasakan 

penting untuk melakukan penelitian mengenai loyalitas pelanggan dari Auto2000 

sehubungan dengan peristiwa-peristiwa diatas serta faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi loyalitas tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah tingkat kualitas produk dan jasa, dan tingkat loyalitas 

pelanggan Auto2000 pada saat ini? 

2. Bagaimanakah hubungan kualitas produk dan jasa terhadap tingkat 

loyalitas pelanggan Auto2000 pada saat ini? 

3. Upaya-upaya apakah yang sebaiknya dilakukan oleh Auto2000, untuk 

mempertahankan loyalitas pelanggan Auto2000? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi tingkat kualitas produk dan jasa, dan tingkat loyalitas 

pelanggan Auto2000 pada saat ini. 

2. Menganalisis hubungan kualitas produk dan jasa terhadap tingkat loyalitas 

pelanggan Auto2000 pada saat ini. 

3. Merumuskan upaya apakah yang sebaiknya dilakukan untuk 

mempertahankan loyalitas Auto2000. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi Auto2000 untuk 

menganalisa langkah-langkah apa sajakah yang diperlukan untuk tetap 

mempertahankan pangsa pasarnya (market share) di industri otomotif 

melalui loyalitas pelanggan. 

2. Bagi pembaca secara umum, agar dapat mengetahui faktor-faktor penentu 

yang mempengaruhi loyalitas suatu merek terutama di industri otomotif. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi pada konsumen pengguna mobil Toyota yang 

melakukan pembelian di cabang resmi Toyota, yaitu Auto2000 di wilayah Jakarta. 
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