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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perekonomian yang ada semakin kompetitif dibuktikan dengan adanya 

persaingan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. 

Perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan pangsa pasar, sehingga hal ini 

memacu perusahaan untuk selalu berinovasi dalam memperbaiki bisnisnya. 

Perkembangan otomotif khususnya mobil di Indonesia saat ini 

menunjukkan grafik peningkatan. Perkembangan yang terjadi tidak hanya dari 

segi kuantitas saja, tetapi dari segi kualitas produk yang diluncurkan dari 

showroom yang semakin meningkat. Toyota Nasmoco merupakan perusahaan 

otomotif dengan penjualan terbesar saat ini baik secara global maupun 

regional. Toyota Nasmoco telah memiliki pabrik produksi seperti steaming, 

casting, dan esembly di area industry, untuk meningkatkan kualitas produk dan 

kemampuan produksi.   

Dealer Nasmoco adalah dealer resmi penjualan dan pemasaran mobil 

Toyota, menyediakan informasi harga terbaru, paket kredit DP murah, paket 

kredit angsuran yang ringan, diskon, promo, dan bonus. Beberapa produk yang 

dikeluarkan dealer Nasmoco seperti Etios, New Rush, New Kijang Innova, 

Fortuner. Toyota Nasmoco menerapkan strategi persaingan bisnisnya pada 

kekuatan pemasaran dan customer relation yang baik. Hubungan dengan 

pelanggan ini diwujudkan dalam pelayanan purna jual.  
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Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk bisa sukses dalam 

menghadapi persaingan, khususnya menciptakan kepuasan konsumen yaitu 

strategi Customer Relationship Management (CRM). CRM merupakan proses 

manajemen untuk mendapatkan, mempertahankan dan meningkatkan 

hubungan dengan pelanggan yang saling menguntungkan antar kedua belah 

pihak baik perusahaan maupun konsumen khususnya dalam rangka 

menciptakan nilai konsumen, sehingga konsumen puas diikuti pula dengan 

memaksimalisasi keuntungan perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing 

yang memperhatikan kualitas produk dan layanan (Bhaskara, 2014). 

Strategi lain yang digunakan perusahaan untuk dapat mempertahankan 

pelanggan adalah personal selling. Personal selling merupakan suatu bentuk 

promosi yang menggunakan komunikasi langsung yang memungkinkan adanya 

komunikasi dua arah antara tenaga penjual dengan calon konsumen sehingga 

konsumen secara langsung bisa bertanya kepada sales person atau tenaga 

penjual tentang produk yang akan dibeli. Dengan informasi tersebut, konsumen 

akan merasa puas dan akhirnya dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk 

membeli produk (Rahman, C.N, 2010) 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul Customer Relationship Management 

(CRM) dan Personal Selling Pengaruhnya terhadap Kepuasan Konsumen pada 

Toyota Nasmoco Bantul.   
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah Customer Relationship Management (CRM) dan personal selling 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Toyota Nasmoco Bantul? 

2.  Apakah Customer Relationship Management (CRM) berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen Toyota Nasmoco Bantul? 

3. Apakah personal selling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Toyota 

Nasmoco Bantul? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh Customer Relationship Management (CRM) dan 

personal selling terhadap kepuasan konsumen Toyota Nasmoco Bantul. 

2. Menganalisis pengaruh Customer Relationship Management (CRM) 

terhadap kepuasan konsumen Toyota Nasmoco Bantul. 

3. Menganalisis pengaruh personal selling terhadap kepuasan konsumen 

Toyota Nasmoco Bantul. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan acuan untuk penelitian di bidang pemasaran, khususnya 

menjelaskan pengaruh customer relationship management dan personal 

selling terhadap kepuasan konsumen. 
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2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam penerapan 

kebijakan customer relationship management (CRM) dan personal selling 

guna meningkatkan kepuasan konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


