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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan global saat ini telah mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan manusia, termasuk kebutuhan terhadap produk-produk alat transportasi. 

Saat ini, begitu banyaknya ragam dan variasi alat transportasi, baik berdasarkan 

kemampuan daya angkut, teknologi yang digunakan, maupun merek dan negara 

asal pembuatan produk tersebut. Perkembangan teknologi telah mengubah 

pengetahuan manusia, yang akhirnya juga bermuara pada perubahan selera dan 

kebutuhan manusia terhadap sarana atau alat transportasi. 

Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam 

pembangunan ekonomi yang menyeluruh. Perkembangan sektor transportasi akan 

secara langsung mencerminkan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang berjalan. 

Perkembangan transportasi sekarang membawa dampak kehidupan yang lebih baik. 

Tenaga manusia berpindah menjadi tenaga mesin sehingga mempermudah 

masyarakat untuk melakukan aktivitas walaupun tempat tersebut jauh (Juwita, 

2009). 

Masyarakat sekarang mempunyai mobilitas yang tinggi, hal ini dapat dilihat 

dari banyaknya penggunaan mobil di jalan-jalan, sebab mobil merupakan hasil dari 

kemajuan teknologi dan merupakan fasilitas yang diperlukan untuk membantu 

dalam segala usaha yang dilakukan masyarakat sebagai bagian dari mobilitas 

mereka (Maulana, www.digilib.umm.ac.id, 2008). 

Selama 4 bulan pertama 2010, Januari-April, penjualan mobil di Indonesia 

lebih tinggi dibandingkan Thailand. Total penjualan di Thailand mencapai 223.361 

unit. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data terakhir yang diterima Kompas, 

mencapai 239.306 unit untuk wholesales dan 226.565 unit untuk ritel. Total 

penjualan mobil selama 4 bulan pertama 2010 di Thailand, dirilis oleh Mazda di 

negara tersebut dan dikutip berbagai media, naik 58 persen dibandingkan periode 

yang sama pada tahun lalu. Padahal kemelut politik di negara tersebut terus 

memburuk. Kendati demikian, kenaikan penjualan mobil di Indonesia, baik ritel 



2 
 

maupun wholesales lebih tinggi dibandingkan Thailand bila dibandingkan periode 

yang sama pada tahun lalu. Untuk ritel, kenaikkan penjualan di Indonesia mencapai 

64,4 persen, yaitu dari 137.642 unit menjadi 226.565 unit. Sedangkan wholesales 

lebih tinggi lagi, 74,4 persen, yaitu dari 134.861 unit menjadi 239.306 unit 

(Kompas, 17 Mei 2010). 

Mobil, selain lebih memudahkan urusan manusia dalam bepergian, baik 

untuk urusan pekerjaan maupun urusan rumah tangga, juga menghindarkan 

manusia dari risiko kehujanan atau kepanasan. Selain itu, mobil juga bisa 

digunakan membawa barang dalam jumlah banyak atau menggunakannya untuk 

tujuan-tujuan produktif lainnya, seperti memperlancar jalannya usaha, mengantar 

anak ke sekolah, mengajak keluarga bepergian, dan lain sebagainya. Dalam 

perkembangannya, kebutuhan akan mobil bukan lagi bergantung pada manfaatnya, 

tapi juga pada gengsinya. Gengsi terkadang juga memegang peranan penting dalam 

mempengaruhi pertimbangan seseorang sebelum memilih mobil (Senduk, 2006). 

Adanya keinginan konsumen untuk membeli suatu produk, khususnya 

mobil, tentu dilatarbelakangi oleh adanya suatu kebutuhan tertentu dalam diri 

mereka. Sebagaimana dinyatakan oleh Lindzay & Aronsean (dalam Assauri, 1990) 

bahwa proses timbulnya kebutuhan pada diri konsumen untuk membeli barang 

merupakan proses psikologis.  

Timbulnya suatu kebutuhan secara teoritis berkaitan erat dengan teori 

hirarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow bahwa manusia mempunyai 

lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu: (1) kebutuhan fisiologikal 

(physiological needs), seperti rasa lapar, haus, istirahat dan seks; (2) kebutuhan rasa 

aman (safety needs), tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, 

psikologikal dan intelektual; (3) kebutuhan akan kasih sayang (love needs); (4) 

kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada umumnya tercermin dalam 

berbagai simbol-simbol status; dan (5) aktualisasi diri (self actualization), dalam 

arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang 

terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata (Supriyadi, 

2010). 
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Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama (fisiologis) dan kedua 

(keamanan) kadang-kadang diklasifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan 

menggolongkannya sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya dikenal 

pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder.  

Tegalgondo merupakan salah satu desa yang sedang berkembang di 

Kabupaten Malang, dimana masyarakatnya heterogen dan memiliki tingkat 

perekonomian yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Desa Tegalgondo 

sendiri terdiri dari 5 dusun yaitu, dusun Gondang, Dusun Babatan, Dusun Wunut 

Sari, Dusun Dawuhan, dan Dusun Ketangi dimana semuanya terdiri dari 39 RT dan 

8 RW dengan jumlah penduduk kurang lebih 4.390 jiwa dan sebagian  besar 

penduduknya bermata pencaharian petani. 

Berdasarkan hasil survey  awal yang peneliti lakukan di desa ini, diketahui 

cukup banyak masyarakat yang mempunyai mobil, baik itu untuk kebutuhan 

ekonomi/aktifitas perdagangan maupun kebutuhan sosial, atau bahkan hanya 

digunakan untuk keperluan pribadi saja,  itu dibuktikan dengan adanya satu atau 

beberapa mobil di halaman rumahnya. Uniknya masyarakat Tegalgondo yang 

memiliki mobil sebagian besar adalah wiraswasta seperti petani, pedagang, dan 

juga tokoh masyarakat.  

Memiliki sebuah mobil merupakan kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya 

dimana tidak semua orang bisa memiliknya. Mobil merupakan produk khusus 

dengan karakteristik unik dimana untuk memperolehnya sekelompok pembeli 

bersedia melakukan usaha tertentu untuk membelinya. Berbeda dengan produk 

sehari – hari yang paling sering dibeli oleh konsumen, segera, dan dengan usaha 

yang minimum semisal beras, minyak goreng, gula dan sebagainya. 

Selain itu juga, dengan memakai mobil mereka merasa lebih dihormati 

harkat dan  martabatnya sehingga mereka cenderung lebih dihargai oleh individu 

lainnya. Dengan adanya hal-hal tersebut, dapat menunjukkan tingginya minat 

masyarakat di Desa Tegalgondo untuk memiliki mobil sebagai alat transportasi dan 

simbol diri dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini senada dengan teori yang telah 

dikemukakan oleh Maslow diatas, bahwa perilaku manusia didorong oleh lima 
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tingkat kebutuhan. Meskipun mobil bukan merupakan kebutuhan pokok, namun 

mobil memiliki peranan yang penting bagi masyarakat. 

Terlepas dari cara membuat klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas 

adalah bahwa sifat, jenis dan intensitas kebutuhan manusia berbeda satu orang 

dengan yang lainnya karena manusia merupakan individu yang unik. Juga jelas 

bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya bersifat materi, akan tetapi bersifat 

pskologikal, mental, intelektual dan bahkan juga spiritual (Supriyadi, 2010). 

Adapun hasil penelitian Sumaryono (2006) tentang analisis faktor psikologis 

yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian motor Yamaha Jupiter 

Z menunjukkan bahwa di antara faktor psikologis yang terdiri dari motivasi, 

persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap, hanya variabel motivasi yang 

mempunyai pengaruh secara nyata dan cukup signifikan. Hal ini disebabkan pada 

masing-masing variabel dalam faktor psikologis tersebut mempunyai hubungan 

yang erat dalam proses penciptaan keputusan konsumen. 

Kartika (2008) melakukan penelitian tentang analisis faktor eksternal yang 

mempengaruhi keputusan membeli mobil Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia di 

Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi produk dan harga pada 

mobil Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia mampu mempengaruhi minat konsumen 

di Medan untuk membeli mobil-mobil tersebut. Strategi produk paling dominan 

mempengaruhi minat beli atas mobil Toyota Avanza, sedangkan minat beli atas 

mobil Daihatsu Xenia paling dominan dipengaruhi oleh strategi harga. Lingkungan 

sosial konsumen memiliki pengaruh yang berbeda terhadap keputusan pembelian 

atas kedua mobil tersebut. 

Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis yang 

terdiri dari variabel motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap 

berpengaruh signifikan terhadap pemilihan minyak goreng bermerek dalam 

kemasan. Variabel motivasi paling berpengaruh terhadap pemilihan minyak goreng 

dalam kemasan. 

Dari uraian dan hasil penelitian-penelitian tersebut di atas menunjukkan 

bahwa konsumen yang memutuskan untuk membeli suatu produk disebabkan oleh 

adanya suatu kebutuhan dalam diri konsumen sehingga mendorong dirinya untuk 
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memiliki. Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka dalam penelitian ini dipilih 

judul yaitu “Studi Tentang Motivasi Membeli Mobil”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana motivasi membeli 

mobil pada konsumen di Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

motivasi membeli mobil pada konsumen di Desa Tegalgondo Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah pengetahuan dan perkembangan psikologi, terutama Psikologi 

Industri khususnya psikologi konsumen yang terus berkembang dari waktu ke 

waktu dan selalu berubah seiring dengan perubahan perilaku pada masyarakat 

Indonesia yang majemuk dengan budaya yang berbeda-beda. 

2. Manfaat Praktis 

Membantu pihak produsen dan dealer mobil dalam memahami konsumen 

sehingga dapat membantu sebagai bahan pengambilan keputusan dalam 

menyusun strategi pemasaran berdasarkan perilaku konsumen dalam membeli 

mobil.  

 


