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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi otomotif roda empat yang semakin berkembang 

membuat perusahaan-perusahaan berusaha meningkatkan kualitas produknya 

menjadi lebih baik. Semua ini dilakukan agar perusahaan lebih kompetitif dari 

perusahaan lainnya. Kondisi tersebut, berpengaruh pula terhadap kebutuhan 

masyarakat akan sarana transportasi yang memiliki banyak fungsi, bisa 

menampung anggota keluarganya, serbaguna, harga terjangkau bagi kalangan 

menengah, serta harga jual yang tinggi.  

Adanya peluang yang terjadi di masyarakat bermunculan perusahaan 

otomotif yang menawarkan produk transportasi khususnya roda empat untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam menghadapi persaingan tersebut, 

perusahaan seringkali menggunakan bermacam-macam kebijakan, khususnya 

kebijakan pemasaran agar mampu bersaing bahkan unggul dalam persaingan.  

Di Indonesia semakin banyak pilihan produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan-perusahaan otomotif, baik yang telah lama dikenal masyarakat 

maupun yang baru. Masing-masing perusahaan berusaha untuk 

mendifferensiasikan produknya supaya mempunyai keunikan dan karakteristik 

yang unik, sehingga dapat menimbulkan daya tarik dan minat konsumen untuk 

melakukan pembelian. Hal itu telah menimbulkan persaingan antara 

perusahaan otomotif karena masing-masing perusahaan otomotif berusaha 
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untuk mempertahankan pangsa pasarnya atau bahkan memperluas pangsa 

pasarnya dan memperoleh keuntungan maksimal. 

Munculah salah satu alat transportasi yang banyak sekali dijumpai di 

berbagai tempat adalah adanya kendaraan keluarga roda empat lima pintu, 

Toyota Avanza mobil keluarga berkapasitas tujuh penumpang yang di produksi 

oleh Toyota Astra Motor (TAM) di Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, 

Afrika Selatan dan Mexiko. Mobil ini diluncurkan pada saat Gaikindo Auto 

Expo Jakarta pada 2004 dan terjual 100.000 unit pada tahun tersebut, nama 

avanza sendiri berasal dari bahasa italia avanzato yang berartikan 

“peningkatan”.  Keberadaan Toyota Avanza sebagai mobil keluarga ideal 

terbaik, mobil keluaran dari Toyota Astra Motor (TAM) ini telah menjadi 

primadona di kelasnya khususnya mobil keluarga. 

Toyota Avanza didukung dengan tenaga mesin Toyota VVT-i (Variable 

Valve Timing Whit Intelegence). yang mengoptimalkan torsi mesin pada setiap 

kecepatan dan kondisi pengemudian yang membuat konsumsi bahan bakar  

menjadi lebih efisien dan menurunkan tingkat emisi bahan bakar serendah 

mungkin, memiliki dua pilihan isi silinder yang berbeda 1.300cc dan 1.500cc, 

memiliki transmisi 4 percepatan Automatic dan 5 percepatan Manual, kapasitas 

tangki bahan bakar 45 liter, serta interior yang mewah dan nyaman, dengan 

karakter desain yang kuat dan mengesankan, Avanza tampil dengan citra 

tersendiri. Konsumen juga akan dimanjakan dengan pemilihan berbagai aneka 

warna dan tipe yang disediakan. 
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Penjualan Toyota Avanza di seluruh Indonesia, sejak pertama kali 

diluncurkan tahun 2004, Toyota Avanza menunjukkan peningkatan penjualan 

dari tahun ke tahun. Berikut data penjualan Toyota Avanza tahun 2004 – 2010. 

 

Tabel 1 

Penjualan Toyota Avanza di Indonesia 

Tahun Unit 

2004 43.936 unit 

2005 54.893 unit 

2006 57.566 unit 

2007 62.010 unit 

2008 68.578 unit 

2009 72.429 unit 

2010 101.179 unit 

  Sumber : Bachtiar (2010). 

  

Penjualan Toyota Avanza terus mengalami peningkatan setiap tahunnya 

hingga mencapai teratas di tahun 2009 dan 2010. Hal ini karena kebutuhan 

konsumen mengarah pada kendaraan yang kompak, dapat menggangkut lebih 

dari 2 orang penumpang dan kurang dari 7 penumpang, anggun, kualitas tinggi, 

irit bahan bakar, harga terjangkau bagi kelas menengah dan nilai jual yang 

tinggi.   

Sebagian masyarakat Indonesia suka membeli mobil baru dengan harga 

kisaran Rp 100-150 juta untuk mendapatkan mobil baru, sedangkan dengan 

kisaran harga Rp 100-150 juta agaknya akan menemui pilihan yang sulit. Dari 

sekitar 20-an merek mobil baru yang ada di Tanah Air, sekarang tertinggal 
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enam merek yang bisa diperoleh dengan dana tersebut. Sebut saja Toyota, 

Daihatsu, Suzuki, Kia, Hyundai dan produk asal Malaysia, Proton. Itupun 

tersisa beberapa varian dan tipenya saja.  

Dibuktikan dari hasil (Riset Litbang Otomotif ‘Rencana Beli Mobil 

Baru’) yang diadakan bulan November 2009 lalu. Dari 1.607 responden yang 

berencana beli mobil baru di harga Rp 100-150 juta lah yang paling besar 

(27%). Sementara posisi kedua ditempati kisaran harga mobil baru Rp 150-200 

juta (24%) dan posisi ketiga diraih harga di bawah Rp 100 juta (23%). Karena 

kisaran harga Rp 100-150 juta menjadi penjualan nomor satu di Indonesia. 

Berikut Daftar harga Toyota Avanza 2011. 

 

Tabel 2 

Daftar harga Toyota Avanza 2011 

Tipe Harga (Rp) 
1.3 E Automatic Rp.154.200.000 
1.3 E Manual Rp.144.000.000 
1.3 G Automatic Rp.168.600.000 
1.3 G Manual Rp.158.000.000 
1.5 G Manual Rp.165.300.000 
1.5 S Manual Rp.174.000.000 
1.5 S Automatic Rp.184.825.000 

 Sumber: www.astraworld.com, 2011. 

 

Pada umumnya masyarakat memutuskan membeli mobil untuk 

menikmati dua fungsi yaitu  sebagai sarana untuk mengantarkan penumpang 

yang lebih dari dua penumpang kurang dari delapan penumpang dari satu 
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tempat ke tempat yang lainnya dan mengangkut barang-barang dalam aktivitas 

kerja sehari-hari, sedangkan fungsi lainnya adalah untuk mendapatkan suatu 

wibawa yang akan memberikan bangga tersendiri bagi seseorang.  

Di Kota Malang sendiri melalui penjualan Auto 2000 Soetoyo, Auto 

2000 Sukun, serta satu diler Toyota  CV Kartika Sari Motor. Total penjualan 

Toyota Avanza mencapai 2.280 unit mobil di Kota Malang pada tahun 2010, 

57 persen kontribusi Avanza dari keseluruhan produk Toyota (Auto 2000, 

2010). Untuk menganalisa dan meneliti keputusan pembelian konsumen 

Toyota Avanza, terlebih dahulu harus diketahui, apa yang menjadi keinginan 

konsumen dalam membeli, serta kapan dan bagaimana membelinya. 

Sedangkan dalam diri individu konsumen terdapat proses untuk mengadakan 

pemilihan berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Kota Malang 

menemukan melihat adanya Toyota Avanza mudah sekali ditemukan mobil 

berkapasitas 7 penumpang keluaran Toyota Astra Motor ini konsumen 

melakukan keputusan pembelian dikarenakan memiliki desain bodi yang rapi 

moderen, irit bahan bakar, gesit, serta nilai jual kembali mobil itu dinilai stabil, 

sehingga untuk digunakan sehari hari bias menikmati dengan nyaman.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti  

tentang Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Konsumen Terhadap Keputusan 

Pembelian Toyota Avanza. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan konsumen dalam  keputusan 

pembelian Toyota Avanza. 

2. Faktor apa yang paling dipertimbangkan konsumen dalam keputusan 

pembelian Toyota Avanza.                                                                                                                              

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada bidang pemasaran yaitu mengenai faktor-

faktor yang dipertimbangkan konsumen terhadap keputusan pembelian Toyota 

Avanza yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. 

  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam  

keputusan pembelian Toyota Avanza. 

b. Untuk mengetahui faktor yang paling dipertimbangkan konsumen dalam  

keputusan pembelian Toyota Avanza Toyota Avanza.   

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai masukan dan pertimbangan perusahaan untuk mengetahui 

alasan-alasan konsumen memilih Toyota Avanza. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan referensiasi bagi peneliti selanjutnya 

yang akan mengadakan penelitian di bidang pemasaran. 

 

  


