
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran yang tepat sasaran dalam 

menghadapi perkembangan usaha yang bergerak sangat cepat dan banyak 

persaingan. Dengan adanya persaingan yang semakin ketat maka kegiatan 

pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan harus ditingkatkan, begitu pula dengan 

pelayanan terhadap konsumen harus lebih diutamakan karena pada saat ini 

konsumen sudah lebih banyak paham dan selektif terhadap apa yang mereka 

terima dan harapkan dari sebuah produk. Dunia pemasaran sudah semakin 

kompetitif hal ini disebabkan banyaknya produk dari industri lain yang 

bermunculan dengan kualitas yang bisa diperhitungkan. 

Salah satu bisnis yang mampu menarik perhatian konsumen yaitu otomotif 

mobil. Saat ini di Indonesia industri otomotif mobil menunjukkan perkembangan 

yang menarik. Kondisi perekonomian Indonesia yang baik juga ditanggapi oleh 

beberapa perusahaan mobil sebagai persaingan dalam dunia bisnis untuk merebut 

perhatian konsumen. Di Indonesia sudah ada beberapa pabrik mobil yang didirikan 

diantaranya yaitu; Toyota, Honda, Daihatsu, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Wuling, 

Isuzu, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada perusahaan mobil yang hanya 

melakukan penjualan di Indonesia tanpa membangun pabrik di Indonesia seperti 

KIA, Mazda, Renault, Subaru, Lexus, Audi, BMW, Mercedes Benz dan lain 

sebagainya



  
 

 

 Kendaraan roda empat jenis mobil ini merupakan salah satu yang dibutuhkan 

oleh masyarakat Indonesia guna mempermudah dalam perjalanan dekat maupun 

perjalanan jauh. Ada berbagai jenis mobil yang ditawarkan di Indonesia yaitu SUV 

(Sport Utility Vehicle), MPV (Multi Purpose Vehicle), LCGC (Low Cost Green 

Car) Sedan, Hatchback, Pick-up, Truck, dan Bus. Jumlah penjualan kendaraan 

bermotor jenis mobil yang ada di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah: 

Tabel     : Jumlah Penjualan Mobil di Indonesia 

Tahun Jumlah Penjualan 

             unit 

               unit 

               unit 

               unit 

               unit 

               unit 

Sumber: www.gaikindo.or.id  

Penjualan berbagai jenis mobil berdasarkan brand dapat dilihat pada tabel 

dibawah: 

Tabel     : Jumlah Penjualan Mobil di Indonesia Berbagai Brand 

Brand/Tahun                               

Toyota                                                 

Daihatsu                                                 

Mitsubishi                                                

Suzuki                                               

http://www.gaikindo.or.id/


  
 

 

Brand/Tahun                               

Nissan                                           

Honda                                              

Isuzu                                           

Mazda                                       

Mercy                                     

BMW                                     

Audi                        

Sumber: www.gaikindo.or.id  

Berdasarkan dari tabel     bahwa penjualan kendaraan tiap tahunnya 

berfluktuatif. Dari data penjualan tersebut menyatakan bahwa memang benar 

masyarakat Indonesia memerlukan kendaraan bermotor jenis mobil untuk 

mobilisasi dari satu tempat ketempat lainnya. Masyarakat Indonesia membeli 

kendaraan bermotor ini dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang digunakan 

secara pribadi, berbisnis, lomba, dan lain sebagainya. Hasil data penjualan 

GAIKINDO menggambarkan bahwa pengguna kendaraan bermotor jenis mobil di 

Indonesia akan sangat berdampak pada perkembangan industri ekonomi 

(www.gaikindo.or.id). Dengan kata lain, dapat mengembangkan perdagangan dan 

perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

 Industri mobil yang ada di Indonesia mampu menawarkan produknya kepada 

konsumen melalui pendekatan dengan cara melihat peluang yang ada seperti pada 

saat lebaran tiba maka masyarakat membutuhkan kendaraan. Pendekatan yang 

http://www.gaikindo.or.id/
http://www.gaikindo.or.id/


  
 

 

dilakukan perusahaan harus mampu menembus persaingan pasar yang sangat 

ketat. Perusahaan melakukan pendekatan agar dapat menarik konsumen untuk 

membeli produk yang ditawarkannya. Dapat dilihat jumlah penjualan yang paling 

banyak yaitu Toyota dengan jumlah penjualan tidak kurang dari         unit tiap 

tahunnya dan selalu paling tinggi dalam daftar penjualan kendaraan bermotor jenis 

mobil. 

 PT Toyota-Astra Motor diresmikan pada tanggal    April     . Peranan 

TAM semula hanya sebagai importir kendaraan Toyota, namun setahun kemudian 

sudah berfungsi sebagai distributor. Pada tanggal    Desember     , TAM 

melakukan merger bersama tiga perusahaan antara lain : PT Multi Astra (pabrik 

perakitan, didirikan tahun     ), PT Toyota Mobilindo (pabrik komponen bodi, 

didirikan tahun     ), dan PT Toyota Engine Indonesia (pabrik mesin, didirikan 

tahun     )Gabungan semuanya diberi nama PT Toyota-Astra Motor. Merger ini 

dilakukan guna menyatukan langkah dan efisiensi dalam menjawab tuntutan akan 

kualitas serta menghadapi ketatnya persaingan di dunia otomotif. 

Selama lebih dari    tahun, PT. Toyota-Astra Motor telah memainkan 

peranan penting dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia serta 

membuka lapangan pekerjaan termasuk dalam industri pendukungnya. PT. 

Toyota-Astra Motor telah memiliki pabrik produksi seperti stamping, casting, 

engine dan assembly di area industri Sunter, Jakarta. Untuk meningkatkan kualitas 

produk dan kemampuan produksi, pada tahun      diresmikan pabrik di 

Karawang yang menggunakan teknologi terbaru di Indonesia. 

https://id.wikipedia.org/wiki/12_April
https://id.wikipedia.org/wiki/1971
https://id.wikipedia.org/wiki/31_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/1989
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PT_Multi_Astra&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pabrik_perakitan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pabrik_perakitan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PT_Toyota_Mobilindo&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pabrik_komponen_bodi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PT_Toyota_Engine_Indonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pabrik_mesin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunter
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/1998
https://id.wikipedia.org/wiki/Karawang


  
 

 

Sejak tanggal    Juli     , TAM direstrukturisasi menjadi   perusahaan, yaitu: 

 . PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia disingkat TMMIN yang 

merupakan perakit produk Toyota dan eksportir kendaraan dan suku cadang 

Toyota. Komposisi kepemilikan saham di perusahaan ini adalah Astra 

International   % dan TMC menjadi     

 . PT. Toyota-Astra Motor sebagai agen penjualan, importir dan distributor 

produk Toyota di Indonesia. Komposisi kepemilikan saham di perusahaan ini 

adalah Astra International    % sedangkan TMC     

Pengguna kendaraan Toyota tidak sedikit kita jumpai di jalan raya, 

terutama kendaraan Toyota bermerek Avanza yang banyak sekali peminatnya 

sehingga sering dikatakan mobil “sejuta umat”  Dan akhir-akhir ini ada mobil baru 

keluaran Toyota yang bermerek Calya telah beredar dipasar otomotif dengan harga 

yang lebih murah dari pada Toyota Avanza dengan isi   penumpang yang bisa 

dikatakan mirip dengan Toyota Avanza. Fenomena yang ingin saya angkat dalam 

penelitian ini adalah mengapa konsumen tetap memilih Toyota Avanza dari pada 

Toyota Calya yang basisnya mirip dengan saudara satu perusahaannya yaitu 

Toyota Avanza. Dapat dilihat juga data dibawah ini jumlah konsumen yang telah 

membeli Toyota Avanza dan Toyota Calya pada tahun     : 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/15_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/2003
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PT._Toyota_Motor_Manufacturing_Indonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


  
 

 

Tabel     : Jumlah Penjualan Avanza dan Calya (    ) 

Penjualan perbulan Avanza (unit) Calya (unit) 

Januari              

Februari              

Maret              

April              

Mei             

Juni             

Juli             

Agustus              

September             

Oktober             

Nopember             

Desember             

Sumber : www.gaikindo.or.id  

Dari data diatas dapat dilihat jumlah konsumen yang telah melakukan 

pembelian Toyota Avanza selama kurun waktu dua belas bulan mulai Januari      

hingga Desember     . Menurut Kotler (    ) keputusan pembelian merupakan 

pendekatan suatu penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli 

suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang terdiri dari 

pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, evaluasi terhadap 

alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan tingklah laku pasca pembelian. 

http://www.gaikindo.or.id/


  
 

 

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

pemasar untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran 

(Kotler,     ). Bauran pemasaran meliputi produk (product), harga (price), tempat 

(place), promosi (promotion) yang perlu dilakukan dan dipahami dengan baik oleh 

perusahaan agar tetap bisa berkembang didalam persaingan yang sangat ketat. 

Cannon (    ) menyatakan marketing mix adalah variabel-variabel yang 

dapat dikendalikan yang dapat digabungkan oleh perusahaan untuk memuaskan 

suatu kelompok pemasaran. Produk (produk dan / atau jasa), disesuaikan untuk 

keuntungan pelanggan yang optimal, harga sesuai dengan kemampuan pembeli 

untuk membayar produk, dibuat tempat yang tersedia bagi pelanggan untuk 

membeli (tempat), dan dipromosikan agar potensi pembeli tahu sebanyak yang 

diperlukan tentang produk yang ditawarkan. 

Pratiwi dan Sudiksa (    ) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa 

bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan saluran distribusi 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Keputusan 

pembelian yang dilakukan konsumen ini dilakukan dengan mempertimbangkan 

atribut-atribut yang ditawarkan oleh perusahaan. Pendapat ini juga didukung oleh 

penelitian Irawan dan Budhi (    ) yang menyatakan bahwa bauran pemasaran 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dan 

penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Sugiharto (    ) yang menyatakan 

bahwa marketing mix berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Toyota Avanza bersaing dengan beberapa produk dimana pesaing-pesaing 

tersebut memiliki fitur dan desain yang hampir mirip dengan Toyota Avanza. 



  
 

 

Dalam penelitian Setiawan dan Sugiharto (    ) menyatakan bahwa harga juga 

menjadi salah satu faktor penentu keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian. Toyota Avanza yang merupakan minibus compatible dengan fungsi 

hampir sejenis Calya namun memiliki perbandingan harga yang cukup jauh. Sejak 

produk Avanza diluncurkan pada Tahun     , harga On The Road yang 

ditawarkan kemasyarakat dengan kisaran harga mulai Rp.           tergantung 

variannya. Dan saat ini pada tahun      harga on the road Avanza mulai dari Rp. 

           . 

Data tentang penjualan Toyota Avanza pada bulan Januari hingga Maret  

     menjelaskan bahwa penjualan mengalami peningkata karena pada saat itu 

Toyota Astra Motor mengadakan promosi tahun baru      berupa promo khusus 

bagi pembeli Toyota Avanza dengan pemberian DP murah, asuransi allrisk jika 

mengajukan pembelian kredit, gratis biaya jasa servis hingga        km atau 

dalam kurun waktu   tahun sehingga pada bulan tersebut peningkatan jumlah 

pembelian sangat signifikan. Pada bulan April Hingga Juni      penjualan Toyota 

Avanza mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena Toyota Avanza 

mengalami kejenuhan yang dikarenakan kenaikan harga yang cukup signifikan 

dan kurang gencarnya promosi yang dilakukan. Pada bulan Juli dan Agustus 

penjualan Toyota Avanza kembali naik dikarenakan adanya promo yang diberikan 

Toyota Astra Motor dalam memperingati hari Kemerdekaan Indonesia. 

Berdasarkan uraian  diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian 

disebabkan oleh beberapa faktor sehingga penulis ingin melakukan penelitian 

lebih jauh mengenai keputusan konsumen dalam membeli suatu produk dalam 



  
 

 

suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan 

Pembelian Mobil Toyota Avanza ”  

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang menjadi dasar penelitian adalah konsumen tetap memilih 

Toyota Avanza dengan jumlah tempat duduk yang sama seperti Toyota Calya 

yang memiliki harga lebih murah.  Ada faktor yang mempengaruhi konsumen 

untuk melakukan pembelian mobil tersebut yaitu bauran pemasaran yang meliputi 

Produk, Harga, Promosi, dan Saluran Distribusi . Dari hal-hal tersebut maka 

rumusan permasalahannya adalah apakah produk, harga, promosi dan saluran 

distribusi mempengaruhi keputusan pembelian mobil Toyota Avanza? 

 . Apakah produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil Toyota 

Avanza? 

 . Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil Toyota 

Avanza? 

 . Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil Toyota 

Avanza? 

 . Apakah saluran diastribusi berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil 

Toyota Avanza ? 

C. Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat 

memecahkan masalah yang sesuai dengan rumusan masalah diatas. Tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 



   
 

 

 . Untuk menguji pengaruh produk terhadap keputusan pembelian mobil Toyota 

Avanza. 

 . Untuk menguji pengaruh harga terhadap keputusan pembelian mobil Toyota 

Avanza 

 . Untuk menguji pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian mobil Toyota 

Avanza 

 . Untuk menguji pengaruh saluran distribusi terhadap keputusan pembelian 

mobil Toyota Avanza. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau 

manfaat sebagai berikut : 

 . Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan studi ilmiah tentang 

pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian kendaraan. Selain 

itu sebagai informasi, bahan referensi dan bacaan yang dapat menambah 

pengetahuan bagi pembaca. 

 . Manfaat bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dealer PT. Toyota Astra 

Motor mengenai pengaruh bauran pemasaran yang mempengaruhi keputusan 

pembelian mobil. Sehingga penelitian ini dapat membantu mengevaluasi dan 

sebagai pertimbangan untuk menentukan strategi pemasaran. 


