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    BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkembang cukup pesat. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu tumbuh sebesar 5.01% kemudian di 

tahun2018 meningkat menjadi 5.06% di kuartal pertama. Menurut Kepala BPS 

(Badan Pusat Statistik), dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 

terhadap perode yang sama tahun lalu didorong oleh semua lapangan usaha.  

 Pertumbuhan ekonomi ini juga berdampak pada bisnis diecast di Indonesia. 

Menurut www.bisnis7.com (2017) mengungkapkan bahwa Diecast ini sendiri adalah 

salah satu jenis produk yang sangat signifikan untuk segmen pasarnya, dan salah 

satunya segmen pasarnya yang cukup memiliki peluang besar adalah para kolektor. 

Mainan mobil yang memiliki bentuk dan desain hampir mirip dengan aslinya ini 

memang sangat digemari oleh sekian banyak kalangan. Kolektor diecast tidak 

memandang usia dan bahkan bukan hanya pria, wanita juga banyak yang 

mengoleksinya.   

Berawal dari sebuah hobi kemudian menjadi bisnis berdiri lah Atlezza-Auto 

pada awal tahun 2015. Atlezza-Auto merupakan sebuah bisnis yang bergerak 

didalam bidang mainan (diecast toys model) yang di peruntukan sebagai sebuah 

koleksi. Diecast sendiri merupakan sebuah bentuk atau miniature yang dibuat dari 
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logam. Diecast dikenal memiliki banyak sekali model seperti Mobil, motor, pesawat 

bahkan figure. Atlezza-Auto berfokus pada satu model diecast yaitu mobil. 

 

Gambar 1.1 Foto Produk Atlezza-Auto 
Sumber : Dokumentasi perusahaan 
 
 

     Atlezza-Auto memilih satu model di karenakan mobil merupakan pangsa 

pasar terbesar di bandingkan model lain. Hal ini di dukung oleh pernyataan dari  

www.jawapos.com (2017) bahwa penggemar diecast mobil di Indonesia tumbuh 

cukup pesat dapat dilihat dari banyaknya komunitas diecast, acara atau event 

diecast yang diadakan seperti Indonesia Diecast Expo (IDE). Sejak Tahun 2014 

awal mula IDE muncul, dari sisi transaksi mencapai 1 Miliar, pada IDE tahun 2017 

kemudian meningkat menjadi 3 Miliar dapat disimpulkan bahwa diecast mobil 

memiliki perkembangan yang baik.  

http://www.jawapos.com/
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 Diecast merupakan produk yang memiliki nilai investasi bagus dan memiliki 

harga jual kembali yang tinggi, hal ini dibuktikan dari sebuah diecast dengan merk 

Inno Model64 disaat pertama rilis di bandrol dengan harga Rp.250.000. beberapa 

bulan kemudian nilai jual meningkat menjadi Rp.350.000 hingga Rp.450.000 

(kenaikan harga mencapai 40% hingga 80%) tergantung kondisi dari diecast itu 

sendiri. Oleh karena itu faktor ini juga yang mendorong Atlezza-Auto untuk berfokus 

pada diecast khususnya mobil. Berikut merupakan penggolongan diecast Atlezza-

Auto berdasarkan skala, semakin kecil skala diecast maka ukuran sebenarnya akan 

semakin besar. 

Tabel 1.1 Golongan skala diecast beserta merk 

Skala Merk Kelebihan Kekurangan 

1:64 Hotwheels, Matchbox, Tomica, 

Greenlight, Inno64 

Varian banyak. 

mudah disimpan, 

mudah didapat 

Ukuran kecil, harga 

mudah dipermainkan 

pasar. 

1:43 Minichamps, AutoArt, Mark43 Ekslusif, banyak 

yang limited edition, 

packaging menarik, 

sangat detail 

Cat mudah merintis, 

beberapa komponen 

ringkih saat 

pengiriman 

1:24 Welly, BBurago, Maisto Detail, ukuran cukup 

besar 

Peminat masih 

jarang, minim varian 

1:18 Gtspirit, BBr, Ottomodels Skala besar, sangat 

detail eksterior 

maupun interior, 

Kemasan ekslusif.  

Varian tidak banyak 

Sumber : Data internal perusahaan. 

 Dari Tabel 1.1 menunjukan banyaknya varian diecast yang digolongkan dari 

skala, terdiri dari skala paling kecil ialah ukuran 64 hingga skala paling besar ialah 

ukuran 18 yang pada umumnya di pasarkan di Indonesia seperti pada contoh 

gambar di bawah ini. 
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Gambar 1.2 Ukuran skala perbandingan Diecast 
Sumber : www.ponselgraphy.com 

 
Dalam pasar diecast perbedaan skala berpengaruh pada harga, namun tidak 

sedikit juga diecast skala kecil yang harganya menyerupai skala besar bahkan 

melebihi harga dari diecast skala besar tersebut karena value dari diecast itu sendiri 

seperti dari segi detail, semakin bagus detail diecast tersebut maka akan 

berpengaruh pada faktor harga. Kemudian dari faktor edisi terbatas, edisi official, 

dan tingkat ekslusif dari kemasan diecast tersebut. 

 Namun disaat ini terdapat masalah yang terjadi pada Atlezza-Auto yaitu 

terkait penurunan omzet penjualan yang terjadi pada dua bulan terakhir. Penurunan 

omzet ini disebabkan oleh trend pasar diecast skala 43 yang mulai sepi, dan pembeli 
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cenderung melakukan pemesanan pada skala 64. Penurunan omzet dari Atlezza-

Auto dapat dilihat dari data pada grafik dibawah ini. 

 

Gambar 1.2 Data Omzet penjualan pada tahun 2018 periode 6 bulan Juli hingga 

Desember 2018. 

Sumber : Data internal perusahaan  

  

Dari data Gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa omzet pada bulan oktober 

hingga desember tidak mencapai target bahkan turun lebih signifikan dibandingkan 

bulan Agustus. Penurunan omzet ini tentu menyebabkan kerugian dikarena kan stok 

di gudang yang bertambah, biaya operasional meningkat dan lain sebagainya. Hal 

ini juga di picu oleh gaya hidup seorang kolektor yang suka menimbun diecast untuk 

dijual lagi dengan membeli dalam jumlah banyak lalu di timbun hingga beberapa 

waktu, sehingga demand yang dihasilkan tinggi namun stok hanya sedikit dan harga 
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yang ada di pasar dapat di permainkan. Selain itu juga ditimbulkan oleh kedatangan 

produk-produk skala 64 yang baru dikarenakan skala 64 model terbaru memiliki 

model yang menyerupai dengan skala 43 mulai dari kemasan akrilik, tatakan ekslusif 

dan lain sebagainya. Contoh produk skala 64 yang menyerupai skala 43 ialah 

seperti Inno Models, Tarmac, MCE, Ignition Models, jika di tinjau dari harga sendiri 

skala 64 terbaru ini memiliki harga yang tinggi bahkan bisa melebihi harga dari skala 

43 yang lebih besar. Oleh karena itu Atlezza-Auto memerlukan upaya lain yang 

ditinjau dari aspek gaya hidup dan harga terhadap minat beli konsumen yang 

mungkin dapat meningkatkan omzet penjualan.  

Gaya hidup merupakan pola dari setiap individu untuk memenuhi kebutuhan 

dari individu tersebut, pengambilan keputusan pembelian semakin signifikan apabila 

memiliki kualitas harga dan gaya hidup yang sesuai dengan individu tersebut 

(Saragih:2013). Diecaster sendiri memiliki beberapa gaya hidup seperti ada yang 

menggunakan diecast sebagai nilai investasi dan ada yang juga gaya hidup sebagai 

kepuasan konsumen tersebut sendiri. Selain gaya hidup, harga diecast juga 

cenderung stabil Menurut Anwar dan Budhi (2015) peranan harga juga penting untuk 

di perhatikan, konsumen lebih cenderung memilih sebuah produk yang memiliki 

harga bagus dan kualitas yang sesuai. Berdasarkan latar belakang yang terjadi 

peneliti ingin melakukan penelitan dengan mengambil judul “Pengaruh Gaya Hidup 

dan Harga Terhadap Minat Beli Diecast Pada Atlezza-Auto”. 



7 
 

 
 

1.2 rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi maka dapat disimpulkan 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 

1. Apakah gaya hidup mempengaruhi minat beli diecast Atlezza-Auto? 

2. Apakah harga mempengaruhi minat beli diecast Atlezza-Auto? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menguji pengaruh gaya hidup terhadap minat beli diecast Atlezza-Auto. 

2. Menguji pengaruh harga terhadap minat beli diecast Atlezza-Auto 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan manfaat untuk pembaca terkait minat beli konsumen berdasarkan 

aspek gaya hidup dan harga.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi peneliti, manfaat penelitian ini adalah sebagai proses pengembangan bisnis 

untuk kedepannya. 

 

 


