
Apa yang Membuat Harga Mobil Mahal? 

Meningkatnya jumlah produksi kendaraan di Indonesia, berbanding lurus dengan kenaikan harga 

dari masing-masing kendaraan tersebut. Pada 2017, jumlah produksi kendaraan mencapai angka 

981.799 unit. Lalu 2018, jumlah ini meningkat menjadi 1.055.774 unit. Tidak hanya angka 

produksi yang meningkat, angka penjualan pun cukup meningkat, dengan angka 842.474 di 

tahun 2017, dan 874.660 di tahun 2018. 

Angka-angka diatas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang membeli 

mobil, dan biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mengantar anak sekolah, lalu 

berjualan menggunakan mobil, liburan bersama keluarga, dan lain-lain. Padahal, setiap tahunnya 

harga-harga mobil tersebut mengalami kenaikan.  

Contohnya adalah harga Toyota Avanza, di tahun 2017, tipe Avanza paling rendah, 1.3 E MT, 

dijual di harga Rp 187 Juta, sementara itu di tahun 2018, tipe yang sama dijual dengan harga Rp 

191 Juta.  

Apa yang menyebabkan harga mobil naik? Berikut adalah beberapa faktor penentu yang 

membuat harga mobil meningkat setiap tahunnya.  

Perubahan Permintaan 

Mobil-mobil seperti Avanza dan Xenia menjadi primadona keluarga menengah kebawah. Berkat 

harga yang relatif murah serta bentuk yang standar. Akan tetapi, semenjak kemunculan Agya, 

Sigra, dan LCGC lainnya, tipe tersebut lebih diminati. Hal ini secara tidak langsung 

mempengaruhi keputusan dari perusahaan untuk mengubah rencana produksi. Dan tentu saja 

butuh biaya untuk mengubah target produksi tersebut dari yang awalnya mobil A menjadi mobil 

C.  

Harga Bahan Baku Meningkat 

Harga bahan baku tentu saja mengalami kenaikan, dan hal ini tidak dapat dihindari. Mobil 

dengan tingkat perakitan tinggi serta menggunakan bahan baku langka, tentu akan lebih mahal 

dibandingkan mobil dengan fitur keamanan setipis kertas dan besi yang biasa-biasa saja. 

Pembuatan mesin pun pasti mengalami kenaikan harga, yang tentunya menjadi penentu utama 

dari sebuah kendaraan.  

Biaya Pemasaran dan Insentif 

Iklan kendaraan yang tayang di tv, koran, radio, internet, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Hal ini tentunya mempengaruhi harga dari mobil yang akan dijual ke pasaran.  

https://www.rajamobil.com/jual/mobil/baru/jakarta/toyota
https://www.rajamobil.com/dijual-toyota-avanza-baru-jakarta-192.htm
https://www.rajamobil.com/dijual-daihatsu-xenia-baru-jakarta-49.htm
https://www.rajamobil.com/dijual-toyota-agya-baru-jakarta-681.htm
https://www.rajamobil.com/dijual-daihatsu-sigra-baru-jakarta-1125.htm
http://p2mmesin.com/


Tidak hanya itu, insentif atau ‘Uang Komisi’ juga pasti diberikan kepada sales-sales yang 

berhasil mencapai target penjualan tertentu setiap bulannya, dan pada akhirnya harga mobil juga 

ikut terpengaruh.  

Biaya Impor 

Terkadang, mobil yang dijual oleh ATPM pun tidak diproduksi di Indonesia, sehingga 

membutuhkan biaya impor yang tentunya tidak sedikit.  

Hal ini dialami oleh mobil-mobil mewah seperti Lamborghini, Ferrari, dan merk lain yang tidak 

diproduksi di Indonesia.  

Perubahan Mata Uang 

Perubahan kekuatan mata uang terjadi setiap detik. Hal ini membuat harga mobil meskipun 

memiliki basis yang sama, tetap bisa bervariasi. Karena tidak semua bahan baku yang ada 

dimiliki oleh suatu negara dimana basis produksi kendaraan tersebut berada.  

Beberapa aspek diatas mempengaruhi harga mobil secara keseluruhan. Akan tetapi, perlu diingat 

bahwa ATPM sering memberikan diskon pada momen-momen tertentu, sehingga mobil yang 

memiliki harga tinggi pun tetap memiliki calon konsumen.  

 

 


