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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Ottman dalam Ahmad, Lapian, Soegoto, Sam, & Manado 

(2016)Green marketing adalah konsistensi dari semua aktivitas yang 

mendesain pelayanan dan fasilitas bagi kepuasan kebutuhan dan keinginan 

manusia, dengan tidak menimbulkan dampak pada lingkungan alam. Green 

marketing saat ini sudah diterapkan pada sektor otomotif sehingga bisa 

mendapat perhatian dari konsumen. Kehadiran Green Marketing yang 

diterapkan oleh industri otomotif adalah dengan cara menghadirkan konsep 

mobil dengan harga murah yang ramah lingkungan yang lebih dikenal 

dengan istilah Low Cost Green Car.Low Cost Green Car ialah jenis mobil 

murah yang dibuat ramah lingkungan dengan dukungan spesifikasi yang 

tidak murahan, dengan kapasitas mesin yang cenderung kecil dibanding 

mobil kelas lainnya dengan harapan agar semakin irit jumlah gas buang yang 

lebih baik daripada jenis mobil lainnya.  

Dalam kaitan tersebut, Kementerian Perindustrian (2013) 

mengeluarkan kebijakan tentang pengadaan mobil ramah lingkungan atau 

dikenal dengan nama lain yakni Low Cost Green Car (LCGC) yang tertulis 

pada Peraturan Menteri Perindustrian No33/M-IND/PER/7/2013 tentang 

Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat 

Energi dan Harga Terjangkau. Penerbitan Permenperin No33/2013 yang 

dimaksud untuk dapat mendorong dan juga dapat meningkatkan 

kemandirian sektor industri otomotif, terkhususnya pada industri kendaraan 

mobil beroda empat, supaya dapat menciptakan kendaraan roda empat, 

sebanding dengan meningkatnya permintaan terhadap kendaraan murah dan 

hemat energi.  Syarat sebuah mobil LCGC adalah mobil hemat energi, 

mesin yang berkapasitas 1000 – 1200 cc, konsumsi pemakaian minimal 22 

km/liter (mesin kapasitas 1000cc) dan 20 km/liter (mesin kapasitas 1200cc), 

harga yang ditetapkan on the road maksimal Rp. 100.000.000. Mobil LCGC 
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memilki keunggulan yakni: memiliki harga yang relatif murah, irit pada 

bahan bakar, ramah lingkungan, memiliki ukuran bodi mobil yang lebih 

kecil. Sedangkan kelemahan dari mobil LCGC adalah sebagian besar mobil-

mobil LCGC memiliki tenaga atau tarikan mobil yang rendah karena hanya 

memiliki mesin yang berkapasitas antara 1000-1200 cc. Mobil LCGC 

dibuat dengan daya tampung maksimal hanya 5 orang. 

Tabel 1 Data Pangsa Pasar Mobil Low Cost Green Car 

Tahun Pangsa Pasar LCGC 

2014 14% 

2015 16% 

2016 22% 

2017 22% 

2018 18% 

  Sumber : Fitriadi (2018)  

Pembelian mobil Low Cost Green Car dari tahun 2017 hingga 2018 

menunjukkan penurunan sebanyak 4%. Tetapi dengan penurunan 

pembelian yang terjadi tidak mengubah keputusan pembelian masyarakat 

terhadap pembelian mobil Low Cost Green Car. Terbukti pada data 

penjualan mobil LCGC Toyota Calya tetap menjadi mobil terlaris dengan 

penjualan sebanyak 63.970 unit.  
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Tabel 2 Data Penjualan Mobil Low Cost Green Car 

Mobil Merk LCGC penjualan tahun 2018 

(per unit) 

Toyota Calya 63.970  

Daihatsu Sigra  50.907  

Honda Brio Satya 46.900  

Toyota Agya 29.106  

Daihatsu Alya 26.952  

Datsun Go 4.782  

Suzuki Wagon R 4.564  

 

Toyota Calya tetap memimpin pada tren penjualan mobil LCGC, 

meskipun tren penjualan mobil LCGC secara keseluruhan mengalami 

penurunan. Penurunan pada penjualan Toyota Calya yakni sebesar 9.266 

unit dari tahun sebelumnya 

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada pengaruh kualitas produk 

dan harga, terhadap keputusan pembelian mobil LCGC Toyota. Karena 

harga yang ditawarkan menjadi gambaran kualitas suatu produk. Oleh sebab 

itu, Ramadhani (2015) pada penelitiannya menyatakan bahwa kualitas 

produk dan harga dapat dijadikan variabel-variabel yang mempengaruhi  

keputusan pembelian konsumen.Perusahaan  harus  mampu  

mempertahankan  loyalitas  pelanggan, karena loyalitaspelanggan sangat  

penting artinya bagi perusahaanyang ingin  menjaga  kelangsungan  hidup  

perusahaan maupun  keberhasilan usahanya 

 Toyota juga ikut dalam pengadaan mobil yang hemat energi, 

dengan harga yang murah, desain yang terbaik, dengan itu Toyota merilis 

dua mobil Low Cost Green Car, yang dikenal dengan nama Toyota Agya. 
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Peran manusia dalam mendukung perbaikan lingkungan dapat diterapkan di 

era globalisasi saat ini. Pada Era globalisasi perkembanganekonomi 

jugamengalami peningkatan khususnya di  Indonesia pada saat ini,  

membuat berbagai perusahaan terkhususnya perusahaan otomotif  berlomba 

- lomba untuk menciptakanproduk yang berkualitasdan  lebih 

ungguldibandingkan  dengan para pesaingnya.  Saat ini tantangan utama 

yang harus dihadapi dari manajemen pemasaran adalah bagaimana cara 

pemasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen agar konsumen 

mendapatkan standar kualitas hidup yang baik. Seiring dengan 

berlangsungnya pembangunan yang bersifat berlanjutan manajemen 

pemasar bertanggung jawab dalam menciptakan peluang baru dan 

memastikan standar kehidupan yang lebih baik bagi konsumennya. 

Ditengah pembangunan berkelanjutan juga, konsep green marketing 

muncul sebagai pemerhati terhadap isu-isutentang pencemaran lingkungan. 

Perusahaan juga harus memberikan jaminan barang atau jasa yang 

disediakan aman bagi konsumen serta tidak memberikan dampak yang 

negatif terhadap lingkungan sekitar perusahaan.  

Rehman (2014) mengatakan bahwagreen marketing berfokus pada 

penghematan sumber daya di bumi dari segi produksi, operasi, kemasan, 

distribusi keterjangkauan, kenyamanan dan keamanan lingkungan serta 

kompatibilitas lingkungan dengan kinerja. Perusahaan dalam mencapai 

tujuan tersebut salah satunya dijelaskan menggunakan strategi dalam 

marketing mix (bauran pemasaran).  Kotler (2009) yang mengelompokkan 

marketing mix dalam 4P yakni: product (produk), price (harga), place 

(tempat atau distribusi), dan promotion (promosi) untuk menjual produk dan 

jasa yang ditawarkan dengan memberikan keunggulan pemeliharaan 

lingkungan. Tak sedikit perusahaanyang telah menerapkan konsep dari 

pelestarian lingkungan dan menjadikan hal tersebut menjadi peluang 

mengembangkan sayap bisnis disebabkan tren kepedulian lingkungan pada 

saat ini menjadi cangkupan bisnis yang memiliki potensial serta 

mendatangkan keuntungan yang tidak hanya cukup tetapi efisien. 
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Keputusan pembelian konsumen mempunyai beberapa 

pertimbangan, diantaranya adalah keputusan tentang jenis produk, bentuk 

produk, merk, penjualnya, jumlah produk, waktu pembelian dan cara 

pembayaran. Produk yang dibeli haruslah memiliki kualitas yang bagus, 

agar konsumen dapat merasakan kualitas produk tesebut. Apabila produk 

tersebut memiliki kualitas yang bagus maka dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhan dari konsumen, dapat sesuai dengan yang diinginkandan/atau 

bahkan melebihi apa yang diharapkan. Kotler dan Amstrong, (2008) 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan 

fungsinya meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi 

dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya.Harga adalah besaran jumlah 

uang yang ditagihkan untuk produk atau jasa yang ditawarkan,atau jumlah 

dari nilai yang harus ditukarkan oleh pelanggan agar mendapatkan manfaat 

dari kepemilikan atau penggunaan suatu produk atau jasa Kotler dan 

Amstrong (2008). Pada penelitian ini pemilihan Toyota Agya sebagai objek 

penelitian dikarenakan observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukan 

bahwa adanya pengguna mobil Toyota Agya yang cukup banyak, dan 

memilih mahasiswa sebagai sampel penelitian dikarenakan sedikit 

ditemukan penelitian tentang Toyota Agya yang mengunakan mahasiswa 

sebagai subjek penelitian, sehingga peneliti dapat memberikan pembeda 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Pada era persaingan yang semakin ketat ini, salah satu cara untuk 

mendapatkan kosumen adalah dengan memberikan kepuasan akan 

kebutuhan konsumen dari masa ke masa tanpa mengesampingkan 

kelestarian lingkungan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti 

memfokuskan penilitian pada pengaruh kualitas produk dan harga yang 

berdampak pada keputusan pembelian mahasiswa konsumen mobil Low 

Cost Green Car sehingga penelitian ini diberi judul “Pengaruh Kualitas 

Produk, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Mobil 

Low Cost Green Car di Semarang  (Studipada Mahasiswa Konsumen 

Mobil Produk Toyota Agya)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan diteliti: 

a. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

mobil low cost green car pada mahasiswa konsumen mobil Toyota 

Agya? 

b. Bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian mobil 

low cost green car pada mahasiswa konsumen mobil Toyota Agya? 

c. Bagaimana pengaruh kualitas produk, dan harga terhadap keputusan 

pembelian mobil low cost green car pada mahasiswa konsumen 

mobil Toyota Agya? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh:  

a. Kualitas produk terhadap keputusan pembelian mahasiswa 

konsumen LCGC merk mobil Toyota Agya 

b. Harga terhadap keputusan pembelian mahasiswa konsumen LCGC 

merk mobil Toyota Agya 

c. Kualitas Produk, dan Hargasecara bersamaterhadap keputusan 

pembelian mahasiswa konsumen LCGC merk mobil Toyota Agya 

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah: 

a. Bagi perusahaan  

Sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam hal 

pemasaran khususnya kualitas produk dan harga sehingga dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk 

yang dihasilkan. 

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai 

sumber karya ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

Sehingga, dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti 
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berikutnya serta menjadi bahan referensi bagi mahasiswa/i program 

studi manajemen di masa yang akan datang. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan pada 

penelitian ini. 

Bab II, berisikan landasan teoritis yang menguraikan berbagai teori yang 

ada dalam penelitian ini, konsep, dan penelitian sebelumnya, kerangka pikir 

penelitian, hipotesis, dan definisi operasional dari setiap variabel. 

Bab III, metode penelitian yang berisi populasi, sampel, teknik sampling 

yang digunakan, metode pengumpulan data, dan alat analisis data yang 

digunakan dalam mengolah penelitian ini. 

Bab IV, merupakan hasil dan analisis dan analisis data yang menguraikan 

berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian dan pembahasannya. 

Bab V, kesimpulan dan saran yang diberikan terkait dengan hasil penelitian. 

  




