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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seperti yang kita ketahui sudah sejak lama industry otomotif bukan industri 

yang asing lagi di Indonesia. Persaingan di dalam industri otomotif ini tergolong 

ketat dan terus bersaing meningkatkan penjualan dengan memaksimalkan 

penggunaan segala sumber daya dan informasi yang ada. Berbagai jenis pasar 

telah disesuaikan oleh para pemain industri ini, mulai dari pasar menengah ke 

bawah, menengah, menengah ke atas, hingga premium. Persaingan di berbagai 

segmen pasar memiliki ketegangannya masing – masing, tetapi ketegangan yang 

dihasilkan tidak akan jauh berbeda dengan segmen – segmen yang lain. 

Di Indonesia, market yang dimiliki sangat luas. Jika dibandingkan dengan 

negara – negara tetangga, Indonesia merupakan salah satu pemegang urutan 

tertinggi mengenai keinginan dan daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor. 

Pada kendaraan bermotor roda empat atau biasa kita sebut dengan mobil, jika kita 

perhatikan pada segmen premium, persaingan yang ada bukanlah lagi persaingan 

yang bersifat menekan harga jual. Para pesaing pada kelas ini ingin menekankan 

pada kualitas dan image dari produk mereka. Brand – brand mobil kelas Premium 

seperti Mercedes Benz, BMW, Audi, Jaguar, dan Volvo, bersaing dalam 

menciptakan dan memasarkan suatu produk yang berkualitas tinggi, nyaman, 

cepat, dan berpenampilan elegan. 
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Sebelum meneliti penelitian ini, peneliti melihat persaingan yang ada di 

dalam segmen premium ini dan menemukan suatu masalah yang sangat menarik. 

Para brand raksasa tersebut saling memperebutkan market share yang ada dan 

terus melakukan inovasi untuk menarik perhatian customer. Ketika peneliti 

melihat Volvo, peneliti menyadari bahwa Volvo merupakan kompetitor yang 

memiliki market share terkecil untuk segmen premium. Penjualan yang berhasil 

dilakukan Volvo dari tahun ke tahun, jika kita lihat dari segi bisnis, sudah tidak 

dapat menopang keberlangsungan Volvo di Indonesia. 

Volvo merupakan brand premium yang masuk ke Indonesia di bawah 

naungan Indomobil pada tahun 1984. Merupakan brand yang sangat disegani pada 

saat Volvo baru memasuki pasar Indonesia. Model yang eksklusive dan elegance 

pada masa itu, dapat menarik perhatian para anggota pemerintahan. Tetapi seperti 

kebanyakan perusahaan lainnya, Volvo pun tidak dapat bertahan ketika 

menghadapi krisis multidimensional yang melanda Indonesia pada tahun 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   3	  

Grafik 1.1 - Penjualan Volvo periode 1986 – 2012 
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Sumber : Volvo 

Volvo pada tahun 1986 memiliki tingkat penjualan sebesar 289 mobil dengan 

2 tipe mobil yang dimiliki, yaitu tipe 244GL dan 340 DL. Tahun 1990 tingkat 

penjualan Volvo meningkat menjadi 519 mobil dengan 3 tipe mobil, yaitu tipe 

240 GL, 740 GL dan 960 GL. Tahun 1995 penjualan Volvo sebesar 716 mobil 

dengan 2 tipe yang dimiliki yaitu S70 dan 960GL. Tahun 2000, Volvo menambah 

varian jenis mobil yang dimiliki menjadi 4 tipe, yaitu 960 GL, S/V 70, S80 Series, 

dan S90 Series. Tetapi penjualan Volvo tetap menurun dan berada pada angka 160 

mobil. Di tahun 2005 volvo menambah lagi varian mobilnya menjadi 6 tipe, yaitu 

S40, S60 2.0, S60 2.3, S60 2.4, S80 2.3, dan S80 2.4. hal tersebut juga tidak dapat 

membantu menahan kemerosotan yang dialami Volvo, penjualan masih terus 

menurun, dan hingga pada tahun ini, Volvo baru menjual 17 unit, dimana 

mengalami kemajuan yang tidak signifikan dibandingkan dengan tahun 2011 yang 

berjumlah 14 unit. 
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Grafik 1.2 - Perbandingan Penjualan Volvo, BMW, dan Mercedes benz 
Periode 1986 – 2012 
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Jika kita lihat grafik di atas, dapat kita lihat dengan jelas perbedaan jumlah 

unit yang dijual setiap tahunnya antara Volvo dengan 2 kompetitornya. Penurunan 

terjadi pada era krisis moneter, tetapi dapat kita lihat sekarang ini, BMW dan 

Mercedes Benz sudah dapat dengan baik merecovery atau memperbaiki 

keseimbangan di dalam perusahaan dan strategi yang digunakan agar dapat stabil 

kembali. Kedua brand tersebut sudah dapat mulai stabil kembali pada tahun 2010. 

Volvo tertinggal oleh para pesaingnya dan baru mulai merencanakan ulang 

strategi yang baik untuk bersiap – siap bersaing kembali dengan para 

kompetitornya. 

Volvo merupakan salah satu pemain dari industry otomotif yang 

menempatkan dan memposisikan brand mereka hanya untuk target Premium. 

Volvo tidak tergiur dengan para pemain lain yang mengikuti perkembangan di 

Indonesia dengan menyesuaikan diri membuat produk untuk pasar menengah dan 



	   5	  

menengah ke bawah ataupun tipe mobil lain. Volvo merupakan brand otomotif 

yang memberikan kesan exclusive dan elegance, serta termasuk raksasa otomotif 

kelas atas pada jamannya. Volvo tetap konsisten pada segmen premium dan terus 

berada dalam kelas mobil sedan. Volvo menjadi mobil pilihan pemerintah untuk 

dijadikan mobil kenegaraan pada tahun 1990- an. Volvo dipilih bukan tanpa 

alasan, tetapi karena Volvo merupakan brand yang paling mengutamakan 

keamanan di bandingkan dengan brand lainnya.  

Memasuki era Tahun 2000, Volvo mengalami penurunan penjualan yang 

signifikan dan penurunan tersebut berlanjut hingga tahun 2011.Penurunan yang 

berlanjut tersebut tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh Volvo, sehingga 

Brand Volvo mulai dilupakan oleh sebagian besar masyarakat. Brand – brand 

pesaingnya seperti Audi, Mercedes Benz, BMW, dan lainnya membuat Volvo 

semakin menghilang dari perindustrian otomotif Indonesia. Tingginya harga yang 

ditawarkan tidak sepadan dengan apa yang konsumen harapkan. Jatuhnya Volvo 

disebabkan oleh banyak variabel, seperti pelayanan after sales yang kurang 

memuaskan, model mobil yang kurang mengikuti perkembangan, dan lain 

sebagainya. 

Pada tahun ini, banyak perubahan yang dilakukan Volvo untuk dapat 

bertahan. Salah satunya adalah memperbaiki service dan after sales service yang 

dimiliki Volvo. Divisi Customer Relationship Management mulai dikembangkan 

kembali dengan berbagai tugas tambahan untuk mempertahankan customer. 

Volvo menyadari yang membuat mereka dapat bertahan sampai sekarang adalah 

para customer yang Loyal kepada produknya, karena dari itu, Volvo tidak boleh 



	   6	  

mengecewakan dan mengacuhkan para costomernya. Motto Volvo adalah “ ketika 

terjadi penjualan, merupakan awal hubungan dengan customer, dengan harapan 

terjadi hubungan jangka panjang sebaik – baiknya”. Kalau kita lihat dari motto 

Volvo tersebut, yang dapat membuat Volvo bertahan adalah customer 

relationship management. Volvo lebih mengutamakan hubungan baik dengan 

customer agar terjalin hubungan jangka panjang. Karena hal inilah, Brand Volvo 

mulai dikenal kembali oleh sebagian masyarakat. Hal ini membuktikan Volvo 

mulai bangkit kembali dengan strategi yang baru untuk dapat bersaing di pasar 

Indonesia. Ketahanan  dan strategi bertahan produk Volvo menjadi suatu hal yang 

menarik untuk diteliti.Sebuah brand otomotif kelas atas yang hampir menghilang 

dan kehilangan daya saingnya, mulai mencari cara berdiri kembali dan mengambil 

sedikit demi sedikit dari pasar yang ada.Hal ini tentu diakibatkan oleh beberapa 

variable yang dilakukan oleh Volvo untuk menunjang peningkatan tersebut. 

Beberapa variabel yang dirasa peneliti dapat mewakili peningkatan penjualan 

tersebut adalah Customer Relationship Management dan Customer Loyalty. 

Jika kita telusuri kembali sejarah yang dimiliki Volvo, kemungkinan besar 

Volvo dapat bertahan dengan tingkat penjualan yang sedikit tersebut adalah 

karena para customer yang setia. Mereka tetap memakai produk Volvo dan tidak 

menggantinya dengan brand lain. Hal ini membuat Volvo harus bertahan demi 

para customernya yang loyal tersebut. Ketersediaan dan penjualan spare parts, 

service, dan lainnya dapat menjadi pemasukan untuk Volvo. Keloyalan yang 

ditunjukkan oleh customer Volvo dapat diciptakan melalui banyak hal. Variabel 

kedua adalah customer relationship management, karena dengan hubungan yang 
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baik dengan pelanggan, dapat menjadi penopang terbesar pelanggan tersebut 

merasa diperhatikan sehingga dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah Customer Relationship Management berpengaruh terhadap 

Customer Loyalty VCOI? 

2. Apakah Customer Loyalty VCOI berpengaruh terhadap penjualan Volvo? 

3. Apakah Customer Relationship Management berpengaruh terhadap 

penjualan Volvo? 

4. Apakah Customer Relationship Management memberikan peranan penting 

dalam keberlangsungan VCOI di Indonesia? 

5. Apakah Customer Loyalty VCOI memberikan pengaruh terhadap 

eksistensi Volvo di Indonesia? 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah penulis jabarkan di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“ Apakah  Customer Relationship Management Volvo memiliki peranan 

terhadap Customer Satisfaction  yang mempengaruhi Customer Loyalty VCOI?” 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat keefektifan Customer Relationship 

Management yang dilakukan Volvo 

2. Untuk mengukur tingkat Customer Loyalty VCOI 

3. Untuk mengukur pengaruh Customer Relationship Management terhadap 

Customer Loyalty VCOI 

4. Untuk mengetahui pengaruh Customer Relationship Management dan 

Customer Loyalty terhadap keberlangsungan Volvo di Indonesia 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan dan informasi yang mungkin bermanfaat bagi pihak Volvo yang 

dapat mengetahui bagaimana pengaruh Customer Relationship 

Management terhadap Customer Loyalty VCOI 

1.5.2 Kegunaan Akademis 

Manfaatnya dengan melakukan penelitian ini adalah dapat 

memperluas wawasan berfikir penulis, menambah pengetahuan dan 

pengalaman baik dalam teori yang telah diterima selama perkuliahan 

maupun praktek melalui proses penelitian, khususnya mengenai Customer 

Relationship Management dan Customer Loyalty sebagai tugas akhir mata 

kuliah Seminar IMC untuk dapat lulus dari mata kuliah ini 
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1.5.3 Kegunaan Sosial 

Menambah wawasan dan memberikan informasi tentang Customer 

Relationship Management dan Customer Loyalty yang diberikan dan 

dihasilkan oleh Volvo terhadap VCOI, serta masukan yang bermanfaat 

dan juga dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian sejenis. 

 

1.6  Sistematika Penelitian 

Penelitian ini akan dibagi dalam enam bab, yang akan dijabarkan sebagai 

berikut:  

1) Bab I Pendahuluan 

Secara garis besar, dalam bab pertama ini akan menjelaskan mengenai latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian agar peneliti 

dapat melakukan penelitian dengan baik. 

2) Bab II Objek Penelitian 

Pada bab kedua, peneliti memberikan gambaran mengenai perusahaan, 

data – data dan informasi yang dibutuhkan seputar subjek dan objek 

penelitian seperti sejarah perusahaan, data penjualan, dan CRM yang telah 

dilakukan oleh Volvo dalam upaya pencapaian loyalitas konsumen. 

3) Bab III Tinjauan Pustaka 

Bab tiga berisi tinjauan pustaka yaitu berupa penjabaran teori-teori atau 

konsep-konsep yang terkait dengan variabel-variabel penelitian yang 

peneliti lakukan. Hal ini perlu dilakukan agar penulis memiliki 
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pemahaman yang baik tentang variabel yang akan diteliti. Dengan 

pemahaman variabel yang baik, akan sangat membantu penulis dalam 

proses penelitian. 

4) Bab IV Metodologi Penelitian 

Bab empat akan berisi mengenai penjelasan metode operasionalisasi 

konsep, metode penelitian, metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data, metode pengujian data, kerangka pemikiran serta teknik analisis data 

yang sesuai untuk sample dan variabel yang ada. 

5) Bab V Hasil dan Pembahasan 

Pada bab lima ini, peneliti akan menyajikan sejumlah data-data hasil 

penelitian, kemudian akan membahas hasil penelitian secara keseluruhan 

dan bagaimana hasil penelitian ini akan membuktikan hipotesis – hipotesis 

penelitian yang telah dibuat peneliti sebelumnya. 

6) Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab 6 yang merupakan bab terakhir ini berisi kesimpulan yang 

berasal dari hasil dan pembahasan penelitian. Penulis akan menuliskan hal 

– hal yang didapat penulis dari penelitian ini dan juga beberapa saran yang 

dirasa penulis baik untuk perusahaan tersebut. 




