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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor yang kian meningkat dengan 

bertambahnya merk yang kian banyak dapat menambah konsumsi bahan bakar 

minyak salah satu penyebab tercemarnya udara di Indonesia. Sekarang jumlah 

kendaraan roda 2 maupun roda 4 di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 

111  juta, 91,085,532 adalah roda 2 sedangkan pertumbuhan populasi untuk roda 

4 sekitar 17,224,019 juta (Mabes Polri Januari 2018). Data yang diberikan 

Gaikindo pertumbuhan penjualan mobil baru naik 6,8 % pada Januari tahun 2018. 

Pertumbuhan kendaraan di kota Batam mengalami kenaikan selama 2 

tahun terakhir. Data dari Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BP2RD) 

provinsi ke Kepri, pertumbuhan kendaraan  baik mobil dan motor di Batam 

periode 2018, mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 

2017, tercatat sebanyak 24.797 unit kendaraan baru roda 2 di Batam. Angka ini 

mengalami peningkatan tahun 2018, yakni sebanyak 26.557 unit. Dan mulai 

Januari hingga pertengahan tahun 2019, tercatat ada 14.722 unit kendaraan baru 

di Batam. Sementara untuk kendaraan roda 4, di 2017 lalu tercatat sebanyak 7.708 

unit kendaraan baru. Kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 9.349 unit dan 

Januari hingga Juni 2019, tercatat sebanyak 4.496 unit. Meski mengalami 

peningkatan 2 tahun terakhir, jika dibandingkan periode 2015-2016, pertumbuhan 

kendaraan di Batam justru mengalami penurunan dari sisi jumlah. Tahun 2015 

lalu, pertumbuhan kendaraan roda 2 di Batam tercatat sebanyak 43.524 unit. 

Jumlah ini turun menjadi 34.219 unit di 2016. 

Muhamad Rizky Pratama Putra. Analisis Faktor Environmental Performance, Price Value, Range Confidence 
dan Attitude Toward LCGC Sebagai Mediasi Terhadap Purchase Intention di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



2 

 

Universitas Internasional Batam 

Dilihat dari data diatas setiap tahun jumlah kendaraan mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, maka dari itu produsen mobil LCGC memiliki 

pangsa pasar yang bisa di kategorikan masyarakat yang ingin memiliki mobil 

dengan budget minim yang ingin merasakan fungsi sebuah mobil, dalam hal ini 

pemerintah juga mendukung program ini dengan menetapkan harga LCGC tidak 

boleh lebih dari 150 juta dan jumlah pajaknya tidak mahal.  

Presiden Indonesia ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

memiliki ide untuk proyek jejak karbon. LECP adalah proyeksi pemerintah yang 

berhubungan dengan pengembangan transportasi hijau berkelanjutan. Dalam 

mendukung gagasan ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan serta kebijakan 

mengenai mobil hijau berbiaya rendah (LCGC), sebagaimana diatur dalam (PMK) 

No. 76 / PMK.011 / 2012 Peraturan Menteri Keuangan yang mengubah menjadi 

No. 176 / PMK. 011/2009 tentang pembebasan bea masuk terhadap impor mesin, 

bahan serta barang untuk konstruksi maupun pengembangan industri dalam 

kerangka investasi. Pada regulasi, industri otomotif, yang mewakili sisi 

lingkungan, menerima insentif dari pemerintah. 

Beberapa waktu setelahnya, Presiden SBY menandatangani Ordonansi 

LCGC pada 23 Mei 2013. Keputusan ini ditetapkan dalam Keputusan Pemerintah 

No. 41/2013 yang berisi barang kena pajak dapat diklasifikasikan sebagai barang 

mewah dalam bentuk kendaraan akan dikenakan pajak atas penjualan barang 

mewah. Regulasi dirancang sebagai pelindung hukum bagi program pemerintah 

agar dapat merangsang produksi serta penerapan mobil rendah karbon di 

Indonesia. 
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Kementerian Perindustrian Indonesia telah memperkuat peraturan ini 

bersamaan dengan mengeluarkan Keputusan No. 33 / MIND / PER / 7/2013 

Menteri Perindustrian (Permenperin) mengenai peningkatan produksi kendaraan 

roda empat dapat menghemat energi serta harga yang wajar. Keputusan diatas 

ditentukan oleh Menteri Perindustrian Indonesia.  

Program ini mencakup persyaratan dan intensif untuk mobil 

diklasifikasikan sebagai LCGC, mobil listrik, mobil hybrid, dan biofuel. 

Ketentuan ini secara eksplisit menyatakan bahwa industri otomotif yang ingin 

memproduksi mobil LCGC harus mematuhi beberapa ketentuan, termasuk 

peraturan konsumsi bahan bakar untuk kendaraan. Ketentuan dibuat untuk mesin 

pengapian percikan dengan volume bahan bakar silinder 980-1200 cc. Lihat 

konsumsi bahan bakar setidaknya satu liter pada jarak 20 kilometer (km) serta 

dengan konsumsi bahan bakar minimal 20 km / L atau bahan bakar. Ketentuan 

mengenai jenis bahan bakar juga harus memenuhi spesifikasi minimum angka 

oktan (RON) 92 untuk mobil pemadam kebakaran dan nomor cetane (CN) 51 

untuk bahan bakar diesel. 

Ada beberapa ketentuan teknis yang harus diikuti yaitu radius belokan 

serta jarak minimum dari permukaan bumi, diatur dalam Panduan Teknis untuk 

pelaksanaan aturan Menteri Perindustrian No. 33/2013. Serta ada ketentuan untuk 

penggunaan merek, bentuk, serta logo tambahan yang menggambarkan Indonesia. 

Ketentuan tersebut termasuk harga jual maksimum kendaraan LCGC adalah 95 

juta Rupiah (off the road) (2013) sesuai dengan lokasi kantor pusat agen pemilik 

merek. Ketentuan berikut menyebutkan bahwa harga bisa disesuaikan jika 

terjadinya perubahan dalam kondisi ekonomi, termasuk inflasi, nilai tukar Rupiah 

Muhamad Rizky Pratama Putra. Analisis Faktor Environmental Performance, Price Value, Range Confidence 
dan Attitude Toward LCGC Sebagai Mediasi Terhadap Purchase Intention di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



4 

 

Universitas Internasional Batam 

serta harga komoditas. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa LCGC akan 

menerima diskon pajak pertambahan nilai (PPnBM), yang semula 10-0 persen 

jika memenuhi persyaratan tertentu. 

Empat kondisi juga ditunjukkan dalam bentuk surat aplikasi kepada agen 

tunggal pemilik merek (ATPM) yang berkeinginan menerima kredit pajak 

maupun manfaat dari program LCGC. Langkah pertama, setiap ATPM harus 

memberikan hasil pengujian spesifikasi teknis, hasil pengujian konsumsi bahan 

bakar, dan bukti visual. Komitmen ini mencakup penyediaan pola serta logo yang 

menggambarkan Indonesia. 

Kedua, perusahaan-perusahaan diwajibkan memberikan data disertai 

bukti investasi, pembuatan komponen mesin, transmisi serta gandar (unit daya). 

Termasuk rencana untuk mempergunakan komponen komponen pasokan lokal 

lainnya. 

Ketiga, mengirimkan surat penjualan tertutup dengan harga jual produk 

LCGC dalam perjalanan ke konsumen sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Keempat, semua kondisi yang ditentukan sebelumnya harus diverifikasi oleh 

lembaga surveyor independen. Tanpa keempat persyaratan, setiap ATPM tidak 

dapat menerima pengurangan PPnBM.  

Dengan adanya proyek ini pemerintah yakin hasilnya dapat memiliki 

dampak serta manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, sebagaimana 

mengurangi penggunaan BBM, yang berdampak pada pengurangan jumlah 

subsidi bahan bakar yang dianggarkan oleh pemerintah. Dari hasil berikut 

kedepannya pemerintah dapat berkontribusi untuk pembangunan hijau 

berkelanjutan. 
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Gambar 1.1 

Data Jumlah Kendaraan di Indonesia 

No Nama Pulau MP BUS MB SPD 

MOTOR 

RANSUS TOTAL % 

1 JAWA 9.494.410 88.524 2.141.465 56.153.859 41.674 70.078.792 62.81% 

2 SUMATERA 2.257.408 24.411 1.054.711 20.045.216 17.502 23.925.407 21.44% 

3 KALIMANTAN 472.065 7.732 324.097 5.568.617 2.677 6.376.694 5.72% 

4 SULAWESI 473.755 3.793 184.435 3.368.624 1.235 4.397.268 3.94% 

5 BALI 373.658 7.481 137.861 3.210.911 722 3.730.636 3.34% 

6 NUSA TENGGARA 117.344 3.418 88.730 1.941.485 638 2.152.081 1.93% 

7 PAPUA 48.632 832 30.052 558.337 348 646.090 0.58% 

8 MALUKU 15.870 184 9.526 238.483 176 264.271 0.24% 

TOTAL 13.253.142 136.375 3.970.877 91.085.532 64.977 111.571.239  

 

Jumlah Kendaraan per Pulau, Source : Mabes Polri LastUpdate 1 Januari 2018 

 

Gambar 1.2 

Data Jumlah Penjualan Mobil LCGC periode 2018 
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Environmental performance adalah  kinerja lingkungan yang   dapat 

ditunjukkan   oleh   para   anggota   industri   dengan   melaporkan   kinerjanya   

kepada Kementerian  Lingkungan  Hidup  untuk  program  yang  terkait.  Jadi  

dengan  demikan kinerja lingkungan (environmental performance)  ialah seluruh 

kegiatan dan aktivitas perusahaan  yang  memperlihatkan  kinerja  perusahaan  

dalam  menjaga  lingkungan sekitarnya serta melaporkannya kepada pihak yang 

berkepentingan (Clarkson, Peter M., Yue Li, Gordon D.  Richardson,  Florin  P)  

(2010). 

Penelitian sebelumnya telah menyelidiki niat pembelian konsumen EV. 

Misalnya, Carley et al. (2013) mengukur keunggulan dan kerugian dari EV dan, di 

samping faktor-faktor lain, termasuk harga, jangkauan, dan aspek lingkungan. 

Mengenai aspek lingkungan, dalam mengukur citra lingkungan dalam arti bahwa 

memiliki kendaraan listrik akan menunjukkan kepedulian untuk lingkungan 

(Carley et al., 2013). Dalam penelitian (Digermenci et al., 2017) tertarik pada 

kinerja lingkungan, makna EV akan berkontribusi pada kelestarian lingkungan, 

akan membantu mengurangi polusi lingkungan, dan penting untuk diselamatkan 

sumber daya alam. Digermenci et al., (2017) percaya ini adalah perbedaan penting 

karena konsumen mungkin lebih tertarik pada EV. kontribusi aktual terhadap 

lingkungan alami daripada citra pribadi mereka sendiri karena mereka memiliki 

EV.  

Dalam citra lingkungan menunjukkan efek negatif yang signifikan. 

Digermenci et al., (2017) mengantisipasi berbeda hasil untuk kinerja lingkungan. 

Bockarjova dan Steg (2014) juga fokus pada niat pembelian tapi ukuran EV risiko 

lingkungan yang disebabkan oleh kendaraan pembakaran. Junquera et al. (2016) 
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mempertimbangkan harga dan kisaran untuk niat beli tetapi jangan mengukur 

perspektif lingkungan.  

Pendekatan berbeda antara peserta dengan EV tinggi dan rendah niat beli 

dipilih oleh Plötz et al. (2014). Studi mencakup perspektif lingkungan tetapi agak 

umum daripada spesifik EV dengan cara yang penting untuk mengendarai mobil 

yang membahayakan lingkungan sesedikit mungkin (Plötz et al. (2014). Oleh 

karena itu, kinerja lingkungan EV tidak diukur dalam studi Plotz et al. (2014). dan 

tidak ada perbandingan kinerja lingkungan terhadap harga dan kisaran.  

Dalam studi Sang dan Bekhet (2015), masalah lingkunganlah yang 

diukur yang mereka definisikan sebagai degree ‘sejauh mana orang sadar akan 

masalah terkait lingkungan dan mendukungnya upaya untuk menyelesaikannya 

atau menunjukkan kesediaan untuk berkontribusi secara pribadi pada solusi (Sang 

dan Bekhet) (2015). Sekali lagi, ini adalah pendekatan umum mengenai aspek 

lingkungan yang tidak mencakup penyelidikan dampak kinerja lingkungan EV 

pada niat pembelian konsumen dengan perbandingan harga dan persepsi rentang. 

Dengan penelitian kami, kami bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian ini.  

Menurut uraian di atas penulis ingin membuat sebuah penelitian yang 

berjudul “Analisis faktor Environmental Performance, Price Value, Range 

Confidence dan Attitude Toward LCGC sebagai Mediasi terhadap Purchase 

Intention di Kota Batam” 
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1.2 Permasalahan Penelitian  

Berdasarkan dari deskripsi diatas, ditemukan permasalahan yang dapat 

disebutkan sebagai berikut : 

a.  Apakah Environmental Performance berhubungan positif pada Attitude 

Toward LCGC? 

b. Apakah Price Value berhubungan positif pada Attitude Toward LCGC? 

c. Apakah Range Confidence berhubungan positif pada Attitude Toward 

LCGC? 

d. Apakah Attitude Toward LCGC berhubungan positif pada Purchase 

Intention? 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Permasalahan di atas, dapat disimpulkan tujuan penelitian ini bertujuan: 

a. Menjelaskan dan menguji Environmental Performance berhubungan 

terhadap Attitude Toward LCGC 

b. Menjelaskan dan menguji Price Value berhubungan terhadap Attitude 

Toward LCGC 

c. Menjelaskan dan menguji Range Confidence berhubungan terhadap 

Attitude Toward LCGC 

d. Menjelaskan dan menguji Attitude Toward LCGC berhubungan terhadap 

purchase intention 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Untuk pihak perusahaan 

Diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menjual barang yang 

dimiliki perusahaan, selanjutnya juga memudahkan konsumen agar lebih 

mudah mencari produk yang diinginkan. 

b. Untuk pihak akademik 

Bisa selaku referensi untuk mahasiswa/i yang hendak mengerjakan 

penelitian berikutnya dan menjadi basis agar bermanfaat untuk dapat di 

tindak lebih lanjut penelitian green marketing. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Berikut cara peneliti menyusun skripsi, peneliti menulis kelengkapan 

penulisan skripsi menjadi (5) lima bab, berikut rinciannya : 

BAB I          : PENDAHULUAN 

  Pada Sub bab Pendahuluan, berisikan latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

bersamaan dengan sistematika pembahasan 

BAB II         : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  Pada Sub bab Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis, 

menggambarkan isi mengenai kerangka teoritis yang akan menjadi 

dasar teori yang saling berhubungan pada masalah yang mau 

diteliti dan perumusan hipotesis. 
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BAB III   : METODE  PENELITIAN 

 Pada sub bab Metode Penelitian membahas hal rancangan 

penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik 

pengumpulan data dan metode anaslisi data. 

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Dalam sub bab Analisis dan Pembahasan menafsirkan statistic 

deskriptif, hasil uji outlier, hasil dari uji asumsi klasik dan uji 

hipotesis. 

BAB V        : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada sub bab Kseimpulan, Keterbatasan dan Rekomendasi 

menjelaskan kesimpulan, rekomendasi, serta saran pada penelitian 

berikut. 
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