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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Perkembangan usaha dewasa ini telah diwarnai dengan berbagai macam 

persaingan di segala bidang. Salah satunya adalah persaingan di dunia otomotif 

yang semakin ketat, khususnya persaingan sepeda motor. Fakta memperlihatkan 

penjualan sepeda motor terus meningkat. Kondisi ini membuat produsen semakin 

meningkatkan inovasi dengan meluncurkan produk-produk baru untuk 

meningkatkan penguasaan pasar.  

Sepeda motor adalah sarana transportasi roda dua yang menjadi 

primadona para pengguna jalan. Hal ini bukan karena sepeda motor irit bahan 

bakar, tetapi juga cocok untuk kondisi jalanan yang relatif tidak bertambah. 

Dengan sepeda motor, mobilitas masyarakatpun tinggi. Mereka bisa pergi ke 

mana saja tanpa khawatir terjebak kemacetan dan tanpa perlu mengeluarkan uang 

untuk tarif angkutan umum yang semakin tinggi.  

Tingginya pertumbuhan penggunaan sepeda motor pada dasarnya 

diakibatkan oleh tingginya minat masyarakat untuk memiliki sepeda motor 

dikarenakan naiknya harga BBM yang mengakibatkan biaya perjalanan semakin 

mahal, serta ditambah lagi dengan adanya kinerja pelayanan angkutan umum 

yang rendah, sehingga masyarakat mulai mencari alternatif solusi moda 

perjalanan baru yang memiliki pelayanan lebih baik dan dengan harga yang 

sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Terpilihnya sepeda motor sebagai 

moda alternatif dikarenakan moda ini memiliki keunggulan dalam hal biaya dan 

waktu perjalanan, kenyamanan, serta mampu untuk menerobos kemacetan yang 

semakin sering ditemui. Apalagi lagi saat ini dengan adanya pengaruh pasar 

bebas, sepeda motor menjadi semakin mudah untuk dimiliki masyarakat 

berpendapatan menengah ke bawah melalui berbagai tawaran kredit yang ada. 

Di sisi lain, pihak lembaga keuangan pun tidak segan untuk mengucurkan 

kredit penjualan sepeda motor. Untuk dapat memiliki sepeda motor, konsumen 

tidak perlu mengeluarkan dana besar, cukup membayar uang muka kira - kira  
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Rp. 2.500.000,00 dan cicilan kira-kira Rp. 500.000,00 maka dalam waktu tiga 

tahun sepeda motor sudah menjadi milik sendiri. 

Hal tersebut diatas mengakibatkan perubahan perilaku konsumen di 

dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Bila di era revolusi 

industri dulu konsumenlah yang mengikuti produsen, namun sekarang hal 

tersebut justru menjadi kebalikannya, produsenlah yang sekarang harus 

mengikuti apa yang diinginkan oleh konsumen. Salah satu hal yang 

mempengaruhi hal tersebut adalah bergantinya trend pembelian produk dari 

membeli secara tunai menjadi membeli secara angsur.  

Hal ini didukung pula dengan penyaluran kredit perbankan pada sektor 

konsumsi sedang mengalami peningkatan yang drastis sejak Indonesia dilanda 

krisis ekonomi sepuluh tahun lalu. Hal ini terjadi karena banyaknya perusahaan - 

perusahaan besar bangkrut sehingga sektor korporasi sangat sedikit menyerap 

kredit dari bank. Bank-bank kemudian semakin menyadari bahwa peluang di 

pasar konsumsi semakin besar, dimana resiko yang dihadapi relatif lebih kecil 

dibandingkan dengan kredit pada pasar investasi  

Produk yang ditawarkan oleh perusahaan juga dapat menjadi salah satu 

pembentukan motivasi konsumen, persepsi kualitas dan sikap konsumen dalam 

melakukan pengambilan keputusan pembelian. Ketersediaan fasilitas kredit 

membuat konsumen dapat membeli produk secara kredit, sehingga konsumen 

masih mampu untuk membeli produk yang sangat mahal meskipun 

berpenghasilannya rendah. Adanya fasilitas kredit akan mempengaruhi keputusan 

pembelian pelanggan sehingga konsumen akan membeli barang secara kredit 

tanpa harus mempertimbangkan pendapatan yang rendah atau kendala keuangan,  

Menurut Ataur (2009) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

konsumen yang melakukan keputusan untuk kredit sangat erat kaitannya dengan 

gaya hidup konsumen tersebut, sedangkan Setiadi (2003) menyatakn bahwa 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan proses 

pengambilan keputusannya dalam pembelian suatu barang, ada dua faktor dasar 

yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor eksternal dan faktor internal. 

Faktor eksternal merupakan faktor yang meliputi pengaruh keluarga, kelas 

sosial, kebudayaan, marketing strategy, dan kelompok referensi. Kelompok 
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referensi merupakan kelompok yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak 

langsung pada sikap dan perilaku konsumen. Kelompok referensi mempengaruhi 

perilaku seseorang dalam pembelian dan sering dijadikan pedoman oleh 

konsumen dalam bertingkah laku.  

Setiadi (2003) mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor yang 

termasuk ke dalam faktor internal yakni motivasi, persepsi, sikap, gaya hidup, 

kepribadian dan belajar. Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku 

seseorang individu yang bersumber dari pengalaman. Seringkali perilaku 

manusia diperoleh dari mempelajari sesuatu. 

Menurut penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan 

konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan kredit sepeda 

motor, tingkat suku bunga kredit mempunyai pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap permintaan kredit sepeda motor. Varaiabel lainnya yaitu 

jangka waktu pengambilan kredit dan tingkat harga juga mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap permintaan kredit sepeda motor 

Pada masyarakat di desa Betek kecamatan Mojoagung kabupaten 

Jombang, dengan hampir 30% penduduknya yang berprofesi sebagai wirausaha 

dalam bidang bengkel las, yakni pengerjaan pagar besi, rolling door, pintu 

harmonica dan semacamnya, dengan penghasilan diatas 20 juta tiap bulannya, 

mayoritas masyarakatnya lebih memilih untuk membeli motor dengan cara 

kredit, padahal secara ekonomi mereka mampu untuk membeli sepeda motor 

secara cash atau kontan. Hal demikian terjadi karena, mereka lebih memilih 

menggunakan uang mereka untuk pengembangan bisnisnya, atau untuk keperluan 

lain yang lebih penting, daripada hanya dipergunakan untuk pembelian sebuah 

motor, karena ketika uang itu dipergunakan untuk membeli sepeda motor, berarti 

uang itu akan berhenti sampai pada pembelian sepeda motor tersebut. Berbeda 

lagi ketika uang tersebut sebagian dipergunakan untuk uang muka sebagai syarat 

pembelian sepeda motor secara kredit, dan sebagian lagi uang tersebut 

dipergunakan untuk pengembangan usaha mereka. Maka sebagian uang tersebut 

akan berkembang, dan hasilnya sebagian bisa dipergunakan untuk angsuran 

kredit motor tiap bulannya.  
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Berdasarkan teori ekonomi menurut Kotler (2001) hal seperti ini disebut 

opportunity cost atau biaya peluang, yakni suatu alternatif bernilai paling tinggi 

yang dikorbankan oleh pembuat keputusan ketika membuat suatu pilihan. 

Sedangkan data penjualan sepeda motor secara kredit pada perusahaan 

pembiayaan motor atau leasiang pada PT Mega Finance Motor cabang Jombang 

menunjukkan fakta sebagai berikut : 

 
Tabel 1.1 
Data Pembiayaan Kredit Pada PT. Mega Finance Motor Cabang Jombang 2011 

Count – NPP Bucket 
Jenis pekerjaan 1-30 31-60 61-90 lancar non wo total 

result 
Pegawai negri 3   69 3 75 
Pegawai swasta 42 2 2 268 34 348 
Perangkat desa    13  13 
Petani  9   156 23 188 
Peternak  1   21 3 25 
Tukang  3   28 9 40 
Wiraswasta 137  18 186 186 536 
Total result 195 2 21 653 258 1225 

 

Sumber: PT Mega Finance Motor cabang Jombang 2012 
 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pembayaran cicilan motor pada PT 

Mega Finance Motor cabang Jombang sepanjang tahun 2011 menunjukkan 

bahwa dari 1225 nasabah; 195 orang (16%) mengalami keterlambatan angsuran 

kredit 1-30 hari, 2 orang (0,25%) mengalami keterlambatan angsuran kredit 31-

60 hari, 8 orang (0,85%) mengalami keterlambatan angsuran kredit 61-90 hari, 

653 orang atau sekitar (53%) persen mengangsur cicilan kredit dengan lancar dan 

258 orang (21%) mengalami keterlambatan angsuran lebih dari 90 hari. 

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang paling banyak 

melakukan keterlambatan angsuran kredit atau mengalami kredit macet lebih dari 

90 hari adalah wiraswasta, padahal apabila melihat fakta dari salah satu desa di 

kabupaten Jombang yakni desa Betek, penghasilan tiap bulan masyarakatnya 

yang berwirausaha dirasa mampu untuk melakukan pembiayaan angsuran kredit.  

Begitu pula data pembiayaan kredit pada PT Mega Finance Motor cabang 

Jombang Januari 2012 sampai April 2012 di bawah : 
 
 
 



5 

 

Tabel 1.2 
Data Pembiayaan Kredit Pada PT Mega Finance Motor cabang Jombang Januari 2012 
Sampai April 2012 

 
Count- NPP Bucket 

Jenis pekerjaan 1-30 Lancar Result 
Pegawai negri   11 11 
Pegawai swasta 18 55 7 
Perangkat desa  2 2 
Petani   49 49 
Peternak   4 4 
Tukang   3 3 
Wiraswasta 33 70 103 
Total result 51 194 245 

 

Sumber: PT Mega Finance Motor cabang Jombang 2012 

Pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa pembayaran cicilan motor 

pada PT Mega Finance Motor cabang 1 Januari 2012 sampai 30 April 2012 

menunjukkan bahwa dari 245 nasabah; 51orang (21%) mengalami keterlambatan 

angsuran kredit 1-30 hari dan 194 orang (79 %) mengangsur cicilan kredit 

dengan lancar. Data di atas juga menunjukkan bahwa keterlambatan angsuran 

kredit 1-30 hari paling banyak terjadi pada wiraswasta. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul keinginan penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul, “Sikap Terhadap Pembelian Sepeda 

Motor Secara Kredit di Desa Betek Kecamatan Mojagung Kabupaten 

Jombang. 

 
B. Rumusan masalah 

Bagaimana sikap terhadap pembelian sepeda motor secara kredit di desa 

Betek kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang ? 

 
C. Tujuan penelitian 

Untuk mengetahui sikap terhadap pembelian sepeda motor secara kredit 

di desa Betek kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang  

 
D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis : 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

pengembangan ilmu dan wacana bagi psikologi terutama bidang psikologi 

industri dan organisasi.  
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2. Manfaat praktis : 

 Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberi masukan mengenai kredit sepeda motor. 

 Bagi pihak leasing, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat 

membantu memberi informasi yang terkait dengan sikap masyarakat terhadap 

pembelian sepeda motor secara kredit guna peningkatan mutu pelayanan 

nasabah 


