
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Persaingan dalam industri otomotif atau industri kendaraan bermotor roda 

empat di Indonesia semakin ketat. Ketatnya persaingan juga dialami oleh industri 

pendukungnya seperti produsen ban kendaraan roda empat atau ban mobil.  Ban 

kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen dalam perakitan kendaraan 

bermotor atau dikenal sebagai derived demand bagi produsen kendaraan bermotor 

roda empat atau disebut sebagai segmen original equipment manufacturing 

(OEM) (Keat dan Young 2014). Meskipun jumlah produsen ban mobil di 

Indonesia sudah banyak tetapi masih mampu untuk menarik perusahaan-

perusahaan dari luar negeri untuk melakukan investasi di Indonesia misalnya 

dengan mendirikan pabrik atau membuka usahanya di Indonesia, seperti tahun 

2011 merek Hankook dari Korea Selatan yang melakukan ground breaking dan 

grand opening tahun 2013 (www.hankooktire.com). Tingginya minat investasi ke 

Indonesia salah satunya didorong oleh ketersediaan sumber daya seperti tenaga 

kerja dan bahan baku. Negara kita memiliki hasil produksi karet alam (natural 

rubber) yang cukup melimpah.  Karet alam merupakan bahan baku yang utama 

dalam proses pembuatan ban. Indonesia merupakan negara produsen dan negara 

pengekspor utama karet alam yang mempunyai areal tanam paling luas di dunia 

(Hendratno 2008).  

Di sisi lain Indonesia merupakan pasar yang cukup besar bagi industri ini.  

Menurut Senada (2007), ada dua pasar utama komponen otomotif dalam negeri 

yaitu: (1) pasar perlengkapan orisinil atau original equipment market (OEM), dan 

(2) pasar purna jual atau aftermarket atau disebut juga replacement equipment 

market (REM). Selain itu ditujukan untuk keperluan ekspor. Hal ini didukung 

dengan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) 

(www.gaikindo.or.id) bahwa secara umum terjadi pertumbuhan di industri 

otomotif. Perkembangan dari sisi penjualan dari tahun 2011 sampai 2016 terdapat 

kenaikan rata-rata 6,81% yaitu dari 837.948 unit (2011) menjadi 1.013.291 unit 

(2015) dan 1.062.729 (2016), meskipun tahun 2014 dan 2015 mengalami 

penurunan masing-masing sebesar 1,78% dan 16,12% dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

Penjualan ban kendaraan bermotor roda empat dalam tiga tahun terakhir 

mengalami penurunan. Hal tersebut dialami juga oleh PT XYZ yang dijadikan 

Tabel 1  Laporan volume penjualan ban tahun 2013-2016 (dalam ribuan unit) 
 

Penjualan 2012 2013 
% Naik 
/ turun 

2014 
% Naik 
/ turun 

2015 
% Naik 
/ turun 

2016 
% Naik 
/ turun 

Replacement  3,232  4,329 34.0% 4,764 10.0% 3,802 -20.2% 4,367 15% 

OEM 2,415  2,382 -1.4% 2,147 -9.9% 1,829 -14.8% 2,534 39% 

Export 8,006  7,944 -0.8% 7,026 -11.6% 7,047 0.3% 6,356 -10% 

Total 13,653 14,655 7.3% 13,937 -4.9% 12,678 -9.0% 13,257 4% 
 

Sumber: Laporan tahunan PT XYZ (diolah, 2017) 

http://www.hankooktire.com/
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sebagai obyek penelitian. Untuk masing-masing segmen tingkat perubahannya 

sebagai berikut: (a) untuk replacement berfluktuasi yaitu naik sebesar 34% dan 

10% di tahun 2013 dan 2014, kemudian turun kembali sebesar 20,2% di tahun 

2015 dan tahun 2016 naik 15%; (b) untuk segmen OEM masing-masing turun 

sebesar 1,4%, 9,9%, 14,8% dan 39% masing-masing di tahun 2013, 2014, 205 dan 

2016; dan (c) untuk segmen ekspor juga terjadi penurunan di tahun 2013 dan 2014 

masing-masing sebesar 0,8% dan 11,6%, naik kembali sebesar 0,3% di tahun 

2015 dan turun kembali 10% di tahun 2016. Gambaran lebih lengkap dapat di 

lihat pada Tabel 1. 

Penjualan ke segmen replacement dilakukan melalui distributor, kemudian 

distributor menjual kepada konsumen melalui 2 (dua) cara yaitu melalui toko ban 

ritel baik authorized shop maupun general shop dan penjualan langsung ke fleet 

customer (perusahaan yang memiliki banyak unit kendaraan seperti perusahaan 

angkutan penumpang, mobil rental, perusahaan angkutan barang dan sebagainya). 

Sedangkan untuk pembelian toko ritel dilakukan ke distributor.  Kinerja penjualan 

melalui distributor mengalami pasang surut seiring dengan kondisi ekonomi dan 

dalam menghadapi lingkungan pasar.   

Adanya penurunan penjualan tersebut kontradiktif dengan pertumbuhan 

jumlah authorized tire shop. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan 

jumlah general shop yang berubah menjadi authorized tire shop. Adanya 

perubahan status menjadi authorized tire shop dapat diduga sebagai bentuk 

tingginya kepercayaan dan komitmen mereka dalam membangun hubungan 

jangka panjang dengan produsen. Karena dengan menjadi authorized tire shop 

mereka harus mematuhi persyaratan dan ketentuan yang dituangkan dalam bentuk 

perjanjian antara pemilik toko ban dan produsen, seperti juga halnya perjanjian 

antara produsen dan distributor.  Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu 

toko ban untuk menjadi authorized tire shop antara lain adalah mereka harus 

memiliki loyalitas tinggi untuk menjual dan memasarkan produk produsen, 

bersedia untuk mengutamakan kepentingan pelanggan, memiliki sikap dan 

perilaku yang dapat dicontoh, memiliki integritas, semangat tinggi dan bersikap 

profesional.  Syarat lain yang lebih penting adalah mampu memenuhi target 

penjualan yang telah ditetapkan oleh produsen. 

 

Perumusan Masalah 

Hubungan antara produsen dan penjual atau distributor merupakan obyek 

penelitian yang cukup populer dalam literatur terdahulu misalnya Morgan dan 

Hunt (1994), Ganesan (1994), Doney dan Cannon (1997), dan lain-lain.  Morgan 

dan Hunt (1994) melakukan pengujian terhadap variabel relationship commitment 

(relation termination cost dan relationship benefit, shared value) dan trust (shared 

value, communication, opportunistic behavior) terhadap tingginya kepatuhan 

(acquiescence), kecenderungan untuk meninggalkan kemitraan (propensity to 

leave) dan keputusan melakukan kerjasama (cooperation).  Ganesan (1994) 

melakukan pengujian terhadap variabel-variabel: independensi toko ritel terhadap 

vendor, persepsi ketergantungan vendor, kredibilitas vendor (trust) dan kebajikan 

vendor (trust) mempunyai hubungan positif terhadap orientasi jangka panjang 

toko ritel. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan dan kebebasan 

memainkan peran penting dalam menentukan hubungan jangka panjang baik bagi 
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pembeli maupun penjual.  Sedangkan Doney dan Cannon (1997) melakukan 

pengujian pada variabel kepercayaan (trust) dan pengaruhnya terhadap keputusan 

pembelian dan interaksi masa depan yang dapat diantisipasi. Hasil penelitian 

Doney dan Cannon (1997) ini memberikan beberapa implikasi diantaranya yaitu 

(a) kepercayaan perusahaan pemasok berpengaruh secara positif terhadap 

kemungkinan melakukan pembelian, (b) karakteristik supplier berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian dan (c) perlunya hubungan yang intens dengan 

konsumen untuk membangun kepercayaan. 

Seperti halnya Morgan dan Hunt (1994), Wonglorsaichon (2002) dan 

Concha (2004) juga melakukan penelitian mengenai relationship marketing dalam 

hubungan antara produsen atau manufaktur dan perusahaan penyalur ban 

kendaraan bermotor roda empat. Wonglorsaichon (2002) meneliti variabel 

kepuasan relasional (relationship satisfaction), kepercayaan (trust), komitmen 

relasional (relationship commitment) dan hubungannya dengan orientasi jangka 

panjang (long-term orientation).  Concha (2004) meneliti variabel kepercayaan 

dealer, komitmen relasional dan pengaruhnya terhadap pengadopsian interface 

teknologi. Dari sisi obyek penelitiannya, terdapat perbedaan yaitu Morgan dan 

Hunt (1994) dan Wonglorsaichon (2002) meneliti hubungan antara produsen dan 

saluran distribusi yang tidak mengkhususkan pada satu merek tertentu, sedangkan 

Concha (2004) meneliti hubungan antara produsen dan distributor yang menjual 

satu merek tertentu.   

PT XYZ sebagai produsen ban bermutu memiliki komitmen untuk 

menjamin ketersediaan produk di pasaran baik untuk ban mobil penumpang, jenis 

ban off-the-road dan ban kendaraan komersial.  Untuk menunjukkan komitmen 

tersebut, perusahaan tentunya harus dapat memastikan pemenuhan kebutuhan 

konsumen melalui pengecer seperti ketersediaan produk, kecepatan dan ketepatan 

pengiriman, spesifikasi produk dan relativitas harga.  Hal ini sejalan dengan 

pernyataan misi dan visi perusahaan khususnya terhadap pilar konsumen dan 

masyarakat.  Saluran distribusi merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mewujudkan misi perubahaan karena mereka berhadapan langsung dengan 

konsumen akhir (Kotler et al. 2010).  Selain berfungsi dalam meningkatkan 

kinerja penjualan, fungsi mereka adalah sebagai penghubung antara perusahaan 

dan konsumen akhir (Tjiptono 1997). Selain itu, seperti yang dipaparkan 

sebelumnya bahwa kondisi persaingan dalam industi ini sudah sangat ketat. Hal 

ini dapat berpengaruh terhadap kondisi pasar atau lingkungan pasar.  Oleh karena 

itu, perusahaan harus melakukan berbagai upaya agar dapat mempertahankan 

kepercayaan para anggota saluran distribusinya untuk menghadapi kondisi 

tersebut. Merujuk pada penjelasan di atas, menarik untuk melakukan penelitian 

terhadap hubungan antara produsen dan saluran distribusinya dengan 

menggunakan perspektif toko ritel umum / general shop. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan yang yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi toko ritel mengenai hubungan jangka panjang PT XYZ 

dengan saluran distribusinya? 

2. Bagaimana pengaruh lingkungan pasar terhadap kepercayaan dan pengaruh 

kinerja produsen terhadap komitmen relasional dalam hubungan PT XYZ 

dengan saluran distribusinya? 



 

 

 

 

4 

3. Bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap komitmen relasional dalam 

hubungan PT XYZ dengan saluran distribusinya? 

4. Bagaimana pengaruh kepercayaan dan komitmen relasional terhadap orientasi 

jangka panjang dalam hubungan PT XYZ dengan saluran distribusinya? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Mengetahui persepsi toko ritel mengenai hubungan jangka panjang PT XYZ 

dengan saluran distribusinya. 

2. Mengevaluasi pengaruh lingkungan pasar terhadap kepercayaan dan pengaruh 

kinerja produsen terhadap komitmen relasional dalam hubungan PT XYZ 

dengan saluran distribusinya. 

3. Mengevaluasi pengaruh kepercayaan terhadap komitmen relasional dalam 

hubungan PT XYZ dengan saluran distribusinya. 

4. Mengevaluasi pengaruh kepercayaan dan komitmen relasional terhadap 

orientasi jangka panjang dalam hubungan PT XYZ dengan saluran 

distribusinya. 

 

Manfaat Penelitian 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Bagi perusahaan, manfaat yang diperoleh adalah untuk mengetahui marketing 

relasional yang sesuai untuk diterapkan dalam industri ban kendaraan 

bermotor roda empat di Indonesia; 

2) Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini dapat membantu mempelajari 

marketing relasional pada industri ban kendaraan bermotor roda empat yang 

diterapkan oleh perusahaan;  

3) Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dan 

menambah wawasan mengenai marketing relasional dalam distribusi ban 

kendaraan bermotor roda empat. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi jangka panjang 

antara produsen dan saluran distribusi yaitu kepercayaan kepada produsen dan 

komitmen relasional dalam menjual dan memasarkan produk PT XYZ.  

2. Hasil penilaian berdasarkan persepsi yang dinilai oleh pemilik atau 

penganggung jawab toko ritel umum (non authorized tire shops) sebagai 

anggota saluran distribusi melalui kuesioner yang dikirimkan baik secara 

langsung, melalui e-mail dan pos kepada outlet penjualan yaitu toko ban ritel 

yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. 

3. Obyek yang diteliti adalah pasar replacement equipment market (REM) (pasar 

perlengkapan penggantian).  
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