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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

      Di jaman sekarang kebutuhan transportasi di Indonesia semakin besar. Hal 

ini sebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk, mobilitas semakin tinggi, dan 

kebutuhan bisnis transportasi itu sendiri (transportasi online). Dalam hal ini 

membuat masyarakat lebih mempertimbangkan untuk melakukan pembelian 

mobil. Namun di perekonomian seperti sekarang ini menyebabkan tidak semua 

masyarakat mampu membeli mobil baru, contohnya dengan UMR di Surabaya 

pada tahun 2017 sejumlah Rp3.296.212,50 dan pada tahun 2018 sejumlah 

Rp3.583.312.61 (gajiumr.com, 2019). Upah minimun regional tersebut dapat 

menjadi salah satu petimbangan masyarakat untuk lebih memilih membeli 

mobil bekas daripada mobil baru.  

      Hal tersebut diatas didukung oleh perbandingan simulasi perhitungan kredit 

mobil baru dengan mobil bekas melalui leasing BCA. Mobil baru Merek 

Suzuki Karimun tahun 2016  seharga Rp150.000.000 dengan DP Rp45.000.000 

dan angsuran per bulan Rp5.241.000x24. Mobil Bekas dengan merek dan mobil 

yang sama seharga Rp85.000.000 dengan DP Rp45.000.000 dan angsuran per 

bulan Rp 2.287.000x24 (Cahaya Intan Motor, 2019). Terlihat dari hasil 

perhitungan tersebut terdapat selisih yang cukup jauh antara cicilan mobil bekas 

dan mobil baru. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengutamakan membeli 

mobil bekas daripada mobil baru. Kebutuhan pada mobil bekas menjadi 
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semakin tinggi. Fenomena ini yang mendorong perkembangan bisnis mobil 

bekas. 

      Kemajuan aktivitas penjualan mobil bekas yang semakin pesat  ini 

menyebabkan persaingan antar showroom mobil bekas menjadi ketat. 

 

Tabel 1. 1 Tabel Komparasi Harga Antar Showroom 

 
Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 

      Pada tabel 1.1 bisa dilihat adalah salah satu komparasi pricelist harga mobil 

di Cahaya Intan Motor dengan showroom lainnya. Disini dapat dilihat bahwa 

harga mobil di Cahaya Intan Motor tergolong lebih murah dari showroom-

showroom lainnya. 

      Hal ini juga dialami oleh pengusaha-pengusaha showroom mobil yang 

menjual mobil bekas dengan produk sejenis. Berbanding terbalik dengan 

keinginan konsumen yang beraneka ragam. Sehingga konsumen dalam 

menentukan produk yang dapat memuaskan kebutuhannya menjadi bebas 

dengan berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan itu yang 

mempengaruhi minat beli konsumen.  
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      Salah satu contoh sebuah perusahaan yang bergerak dibidang retail yaitu 

jual-beli mobil bekas dalam kategori retail ialah Cahaya Intan Motor. 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 oleh Adi Gunawan di Surabaya. 

Perusahaan Cahaya Intan Motor sangat mementingkan harga dan kualitas 

produk. Sebagai contoh dengan cara mencari barang dagang dengan standar 

yang lebih tinggi selain itu juga memberikan jasa tambahan pelayanan seperti 

membantu perpanjangan pajak STNK dan lain-lain. Kemungkinan besar hal 

inilah yang menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli mobil bekas di 

Cahaya Intan Motor. 

      Salah satu cara untuk mendapatkan konsumen yang loyal di era persaingan 

yang semakin ketat ini yaitu dengan memuaskan kebutuhan konsumen secara 

terus menerus dan dari waktu ke waktu. Salah satu cara untuk memuaskan 

konsumen yaitu memberikan harga yang murah dan kualitas produk yang baik 

agar konsumen loyal. Di dalam bisnis retail showroom mobil salah satu caranya 

yaitu memberikan harga yang terjangkau dan  meningkatkan kualitas produk.  

      Cahaya Intan Motor menyadari bahwa harus melakukan sebuah inovasi 

yang memberikan keunggulan daripada kompetitor yang lain. Semakin bagus 

kualitas produk yang ditawarkan, semakin unggul dari perusahaan kompetitor. 

Di persaingan bisnis yang ketat ini, sehingga kebutuhan konsumen terhadap 

barang juga akan semakin meningkat. Maka konsumen akan lebih memilih 

barang yang sesuai yang mereka inginkan dan yang akan mereka beli. Harga 

dan kualitas produk merupakan hal yang sangat penting di dalam persaingan 

bisnis. Di dalam menjual suatu produk/barang maka kita harus mementingkan 
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kualitas produk, karena kualitas yang lebih baik memberikan nilai pelanggan 

yang lebih baik dan juga harga yang terjangkau. Karena banyak kompetitor 

muncul untuk saling memperebutkan pasar.  

      Selain kualitas produk, harga juga menjadi pertimbangan pelanggan dalam 

pembelian mobil bekas. Hal ini berakibat semakin banyaknya showroom mobil 

bekas yang berkompetisi dalam penentuan harga jual. 

 
Gambar 1. 1 Data Penjualan Mobil di Indonesia 

Sumber: dataindusti.com, 2017 

 

      Pada gambar 1.1 diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2012 hingga tahun 

2013 penjualan mobil mengalami peningkatan, tetapi mulai pada tahun 2014 

hingga tahun 2016 penjualan mobil mengalami penurunan. Tidak hanya di 

wilayah Surabaya, tetapi hampir di seluruhnya mengalami penurunan. Begitu 

pula meningkatnya jumlah showroom mobil akan memunculkan persaingan 

harga. Hal inilah yang menyebabkan penurunan penjualan tidak hanya di 

Surabaya, melainkan terjadi di wilayah lain di Indonesia.  

   

http://www.dataindusti.com/
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Gambar 1. 2 Data Penjualan Cahaya Intan Motor 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018 

    Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa penjualan di Cahaya Intan Motor 

mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir. Pada tahun 2015 target penjualan 

di Cahaya Intan Motor mencapai target. Tetapi memasuki tahun 2016 penjualan 

mobil di Cahaya Intan Motor mengalami penurunan dan tidak mencapai target. 

Target penjualan mobil di Cahaya Intan Motor yaitu 480 unit per tahun sesuai 

informasi yang diperoleh dari owner Cahaya Intan Motor, Bapak Adi Gunawan. 

Dan memasuki tahun 2017 terjadi penurunan lagi terhadap penjualan dan jauh 

dari target yang sudah ditentukan. Disini dapat dilihat bahwa penurunan 

penjualan dan tidak mencapai target ini karena semakin banyaknya persaingan 

bisnis dibidang otomotif yaitu jual-beli mobil bekas. 

      Berdasarkan hasil pra-survei dengan owner Cahaya Intan Motor bahwa 

harga  dan kualitas produk mempengaruhi minat beli konsumen karena dalam 

penjualan mobil bekas konsumen sangat memperhatikan harga dan kualitas 

produk. Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan, maka 
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peneliti sebagai penulis dapat meneliti tentang “PENGARUH HARGA DAN 

KUALITAS PRODUK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DI 

CAHAYA INTAN MOTOR” 

1.2 Rumusan Masalah 

 

      Berdasarkan latar belakang diatas maka akan diuraikan rumusan masalah: 

1) Apakah harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen di 

Cahaya Intan Motor? 

2) Apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen di Cahaya Intan Motor? 

3) Apakah harga dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli konsumen di Cahaya Intan Motor? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

      Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1) Untuk mengetahui harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen di Cahaya Intan Motor. 

2) Untuk mengetahui kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli di konsumen Cahaya Intan Motor. 

3) Untuk mengetahui pengaruh  harga dan kualitas produk secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen di Cahaya Intan 

Motor. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

      Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah: 

1) Manfaat Praktis 

      Manfaat dari penelitian ini adalah Cahaya Intan Motor memperoleh data 

mengenai pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen 

sehingga dapat mengembangkan bisnis berdasarkan hal tersebut. 

2) Manfaat Teoritis 

     Manfaat teori dalam penelitian ini adalah memperoleh ilmu mengenai 

pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

      Pada penelitian ini mengambil ruang lingkup pelanggan yang membeli 

mobil di Cahaya Intan Motor tahun 2017. Hal ini dikarenakan penjualan pada 

tahun 2017 yang paling mengalami penurunan. Namun di tahun 2017 ada 

bulan-bulan tertentu yang mengalami kenaikan dan penurunan pelanggan. 

Kenaikkan pelanggan paling tinggi di bulan Juni dengan jumlah 70 pelanggan 

dikarenakan pada bulan tersebut adalah hari raya Idul Fitri. Penurunan terendah 

terjadi di bulan Januari dengan jumlah 30 pelanggan. 
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