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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Ilmu ekonomi permintaan adalah bagaimana konsumen 

sebagai pembeli untuk meminta barang yang tersedia di pasar. Dengan 

demikian pihak supplier dapat memperkirakan berapa banyak produk yang 

dihasilkan untuk memenuhi  jumlah permintaan tersebut. Keadaan tersebut 

memaksa para produsen untuk bersaing dalam menciptakan produk yang 

kompetitif didalam memuaskan tingkat kepuasan konsumen. Dalam hal ini 

berkaitan dengan kondisi industri otomotif terutama dalam permintaan 

kendaraan bermotor. Seiring dengan perkembangan zaman, kondisi 

persaingan dunia bisnis khususnya didalam dunia otomotif telah mengalami 

banyak perkembangan. 

Berkembangnya industri otomotif dunia tentu sangat berpengaruh bagi 

bangsa Indonesia, dimana begitu banyaknya jenis dan tipe kendaraan dari 

berbagai macam merek terus menyemarakkan pasar kendaraan otomotif di 

Indonesia. Melihat Indonesia merupakan pasar yang cukup potensial. Hal ini 

menjadi peluang bagi para pelaku industri otomotif di Indonesia untuk dapat 

memanfaatkan kesempatan yang ada. Akan tetapi penurunan daya beli 

masyarakat akibat krisis ekonomi tentu akan mempengaruhi tingkat penjualan 

dari kendaraan tersebut. Akibat kondisi ekonomi yang kurang menentu 
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memaksa produsen otomotif untuk menghasilkan kendaraan yang cocok 

dengan kondisi masyarakat, sehingga tetap terjangkau oleh masyarakat. 

Menurut Miller (1985) Transportasi melancarkan terjadinya 

pergerakan manusia (movement of people), melancarkan gerak barang 

(movement of goods), dan pergerakan jasa dan informasi (movement of 

service and information). Untuk wilayah perkotaan, transportasi memegang 

peranan yang cukup menentukan. Suatu kota yang baik dapat ditandai, antara 

lain dengan melihat kondisi transportasinya. Transportasi yang baik, aman 

dan lancar selain mencerminkan keteraturan kota, juga memperlihatkan 

kelancaran kegiatan perekonomian kota. Ada tiga jenis utama transportasi 

yang digunakan orang diperkantoran yaitu: 

1. Angkutan pribadi (individual transit), seperti mobil pribadi, sepeda motor, 

dan sepeda. 

2. Angkutan massal (massal transit), seperti kereta api, bis, dan angkutan 

umum. 

3. Angkutan sewaan (para transit), seperti mobil sewaan, taksi yang 

menjalani rute tetap atau yang disewakan untuk sekali jalan. 

Kota malang merupakan bagian dari provinsi jawa timur yang 

memiliki 5 kecamatan. Jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2002-2011 

mengalami perkembangan dengan jumlah penduduk sebesar 772.642 jiwa 

menjadi 824.858 jiwa. Dari jumlah penduduk Kota Malang tersebut terdapat 

mahasiswa dan masyarakat dari luar kota untuk bekerja dan menetap di Kota 

Malang. Mobilitas penduduk yang tinggi membuat sistem transportasi 
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menjadi sangat penting, baik pengangkutan barang maupun orang. Hal ini 

pula yang diasumsikan mempunyai hubungan terhadap kebutuhan dan tingkat 

permintaan terhadap barang dan jasa terutama terhadap kendaraan bermotor 

roda dua. kendaraan bermotor roda dua mempermudah transportasi serta 

memperlancar hubungan antar  kota diluar kecamatan maupun diluar Kota 

Malang. 

Kendaraan bermotor yang diminati oleh banyak penduduk pada saat 

ini adalah kendaraan bermotor buatan luar negeri. Hal ini tampak dari 

banyaknya dijumpai dijalan-jalan. Khususnya kendaraan bermotor buatan 

negara Jepang seperti Honda, Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki. Kendaraan 

bermotor tersebut didukung harga dan kualitas yang baik, oleh karena itu 

kendaraan bermotor buatan Jepang merupakan salah satu pilihan warga 

Indonesia sebagai sarana transportasi. Banyak permintaan kendaraan 

bermotor ini didukung oleh beberapa faktor antara lain adalah: 

1. Proses untuk mendapatkan kendaraan bermotor roda dua itu semakin 

mudah. 

2. Untuk membeli dengan kredit, uang muka pengambilan kendaraan 

bermotor roda dua ini lebih ringan dan terjangkau oleh pendapatan 

masyarakat. 

3. Menggunakan alat transportasi kendaraan bermotor roda dua (sepeda 

motor) lebih irit, hemat dan cepat sampai ketempat tujuan bila 

dibandingkan dengan kendaraan bermotor roda empat (mobil). 

4. Adanya karakter masyarakat yang mengiginkan kemudahan dan prestise.  
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ketersediaan angkutan umum kota bukanlah prasarana yang mampu 

mengakomodir kepentingan masyarakat pengguna kendaraan berbiaya rendah 

seperti bersepeda. Namun pada kenyataannya angkutan umum kota tidak 

menjadi prioritas sehingga masyarakat menggunakan kendaraan pribadinya 

dalam berpergian meskipun dalam jarak pendek. Kondisi ini menyebabkan 

volume kendaraan dijalan saat ini bertumbuh dengan pesat, yang didominasi 

oleh kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. 

Penyediaan transportasi (angkutan umum kota) belum sepenuhnya 

dapat memenuhi pelayanan secara optimal. Oleh karena itu masyarakat yang 

menjadikan transportasi sebagai alat utama dalam menunjang kegiatan sehari-

hari, baik kegiatan bisnis maupun kegiatan rutin lainnya memilih untuk 

memiliki kendaraan pribadi. Selaras dengan pertambahan penduduk dan 

semakin meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat maka permintaan 

akan kendaraan bermotor khususnya roda dua juga semakin meningkat. 

Tabel 1.1 Perkembangan permintaan kendaraan bermotor di Kota Malang 

Pada Tahun 2009-2010. 

No. Jenis Kendaraan 
Tahun 

2009 2010 

1. Penumpang   

Umum 2,556 2,527 

Non umum 54,749 13,189 

Dinas 533 540 

2. Bus   

Umum 397 419 

Non umum 249 277 

Dinas 27 28 

3. Truk   

Umum 2,007 2,197 

Non umum 12,035 12,276 

Dinas 135 140 

4. Sepeda Motor 252,539 278,215 

 Jumlah 325,227 309,808 

Sumber: Kantor Bersama Samsat Malang Kota, 2012 
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kendaraan bermotor roda dua 

(sepeda motor) pada tahun 2009-2010 mengalami perkembangan yang lebih 

banyak dari pada kendaraan bermotor roda empat seperti angkutan umum dan 

mobil pribadi, bus umum dan bus pribadi, dan truk umum dan truk non 

umum. Pada tahun 2009 jumlah kendaraan bermotor roda dua yaitu sebesar 

252.539 unit dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 yaitu sebesar 

278.215 unit. 

Konsumen lebih memilih kendaraan bermotor roda dua adalah harga 

kendaraan bermotor roda dua yang terjangkau. Dimana, para konsumen juga 

dapat melakukan negosiasi harga kepada para penjual. Sehingga para 

konsumen dapat lebih leluasa untuk memilih jenis yang diinginkan sesuai 

dengan daya beli dan pendapatan masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis 

mengambil judul “Analisis Permintaan Sepeda Motor di Kota Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat diambil 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan permintaan Sepeda Motor, jumlah penduduk, 

pendapatan perkapita, harga kendaraan bermotor, dan tingkat suku bunga 

kredit di kota malang pada tahun 2002-2011? 

2. Apakah jumlah penduduk, pendapatan perkapita, harga sepeda motor, 

tingkat suku bunga kredit, dan fleksibilitas kemudahan administrasi 
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berpengaruh signifikan terhadap permintaan sepeda motor di Kota Malang 

pada tahun 2002-2011?  

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, agar masalah tidak meluas maka penulis 

memberikan batasan sebagai berikut: 

1. Penulis hanya memfokuskan penelitian ini pada permintaan kendaraan 

bermotor roda dua (Sepeda Motor) di Kota Malang pada tahun 2002-2011. 

2. Merek kendaraan bermotor yang diambil untuk penelitian ini adalah merek 

Honda, Yamaha, dan Suzuki. 

3. Jumlah penduduk yang diambil adalah penduduk kota malang dan berusia 

di atas 17 Tahun. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perkembangan permintaan Sepeda Motor, jumlah 

penduduk, pendapatan perkapita, harga kendaraan bermotor, dan 

tingkat suku bunga kredit di kota malang pada tahun 2002-2011. 

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, Pendapatan perkapita, 

harga Sepeda motor, tingkat suku bunga kredit, dan fleksibilitas 

kemudahan administrasi terhadap permintaan kendaraan bermotor di 

Kota Malang pada tahun 2002-2011. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang 

bermanfaat bagi pemerintah baik pusat dan daerah dalam merumuskan 

kebijakannya, terutama yang berkaitan dengan dampak dari permintaan 

kendaraan bermotor. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama. 


