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ABSTRACT 

 This study discuss about research on automotive products, which is an automobile 

produced by Toyota called Avanza. Automotive developments has been developed from 

time to time makes it as become one of the many pillars of  the country's economy. At first 

the  cars was imported from Japan, but nowadays many countries has began to produce 

and manufacture the cars in their own country. 

 

Toyota as a market leader of this automotive products especially for 4 or more wheels type 

also has been a key factor to make this research become more  attractive. Not to mention, 

Avanza has been a pioneer for this multi purpose vehicle type. 

Keywords : quality of products, design, price, brand, warranty, service. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia usaha yang begitu pesat menyebabkan persaingan antar 

perusahaan semakin ketat sehingga berbagai usaha dilakukan pihak perusahaan agar 

mampu berkompetisi di tengah-tengah persaingan tersebut. Dalam persaingan tersebut 

perusahaaan memunculkan produk-produk terbaik mereka untuk memenangkan 

persaingan yang kompetitif. Tidak hanya produk-produk terbaik yang dimunculkan 

tetapi juga perusahaan harus mampu memahami selera konsumen yang berubah-ubah.  

Perubahan selera konsumen perlu diwaspadai oleh para produsen. Hal tersebut 

perlu diwaspadai mengingat selera konsumen yang berbeda-beda pada setiap orang dan 

selalu berubah dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, jika  produsen berhasil 

memahami selera konsumen pada pasar, maka sebuah produk yang diluncurkan akan 

dapat bersaing dengan produk lain dan dapat memperluas pangsa pasar perusahaan, 

Sebaliknya jika perusahaan tidak mampu mengikuti selera pasar yang ada maka sebuah 

produk akan terancam pangsa pasar produknya dan tidak dapat bersaing dengan produk 

lain. Perlunya daya saing sebuah produk dipasar menjadi salah satu persoalan bagi 

manejemen perusahaan. Daya saing sebuah produk menjadi penting ketika muncul 

sebuah produk yang lebih baik dari pesaing, sehingga konsumen cenderung berpindah 

kepada produk pesaing yang lebih baik dan bagus dibanding produk lama. Perpindahan 

konsumen tersebut juga menyebabkan pergeseran pangsa pasar menjadi semakin kecil. 

Dari perubahan perilaku konsumen tersebut, peneliti melihat bahwa perubahan 

tersebut terjadi dalam persaingan industri otomotif sekarang ini khususnya di 

Indonesia. Hal tersebut terkait dengan semakin berkembangnya industri otomotif 
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terutama roda 4, dari mulai sedan, MPV, SUV, hingga jenis hatchback  membuat 

semakin banyaknya varian mobil yang bisa menjadi pilihan para penggunanya sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan. Berikut adalah total produksi mobil sepanjang tahun 

2013 berdasarkan kategori menurut Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor 

Indonesia). 

Tabel 1.1 Produksi Otomotif dalam Negeri (Jan-Des) 2013 

Kategori Produksi 2013 Share (%) 

1 Sedan 
CC < 1500 (G/D) 860 0,1% 

1501 < CC < 3000 (G) / 2500 (D) 4.141 0,3% 
CC > 3001 (G) / 2500 (D) 90 0,0% 

2 4x2 Type 

CC < 1500 (G/D) 670.995 55,5% 
1501 < CC < 2500 (G/D) 141.408 11,7% 

2501 < CC < 3000 (G) 29.831 2,5% 
CC > 3001 (G)/ 2500 (D) - 0,0% 

3 4x4 Type 
CC < 1500 (G/D) - 0,0% 

1501 < CC < 3000 (G) / 2500 (D) 15.975 1,3% 
CC > 3001 (G) / 2500 (D) 8.855 0,7% 

4 Bus 
GVW 5-10 Ton (G/D) 2.410 0,2% 
GVW 10-24 Ton (G/D) 2.303 0,2% 
GVW >24 Ton (G/D) - 0,0% 

5 Pick Up / Truck 

GVW < 5 Ton (G/D) 141.651 11,7% 
GVW 5 - 10 Ton (G/D) 107.849 8,9% 

GVW 10 - 24 Ton (G/D) 9.575 0,8% 
GVW > 24 Ton (G/D) 19.312 1,6% 

6 Double Cabin 
GVW < 5 Ton (G/D) - 0,0% 

For all CC - 0,0% 

7 Affordable Energy Saving Cars 4x2 
CC ≤ 1200 (G) 52.956 4,3% 
CC ≤ 1500 (D) - 0,0% 

TOTAL PRODUKSI 1.208.211 100% 

Sumber : Gaikindo (2013) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi domestik industri otomotif di 

dominasi oleh kendaraan dari kategori 4x2 pada kelas mesin CC < 1500 (G/D) dengan 

total produksi dalam negeri mencapai 650.995 unit sepanjang tahun 2013. Penyumbang 

produksi dalam negeri paling banyak selanjutnya adalah pada tipe pick Up / Truck 

dengan kelas GVW <5 Ton (G/D) dengan total produksi 141.651. Selanjutnya diikuti 

dari kategori 4x2 dengan pada kelas mesin 1501< CC < 2500 (G/D) dengan total 

produksi tidak jauh berbeda pada posisi kedua yaitu 141.408 unit. Data tersebut 

PENGARUH PRODUCT..., WISNU SINATRYA, Me.-IBS, 2014



3 
 

memberikan gambaran bahwa perkembangan otomotif khususnya roda 4 pada pasar 

domestik dirajai oleh tipe kendaraan MPV yaitu 4x2 pada kelas mesin  CC < 1500 

(G/D).  

Dalam persaingan industri otomotif, terdapat beberapa merek mobil roda 4 yang 

menjadi pionir dalam industri otomotif di indonesia yaituToyota, Honda, Daihatsu, 

Ford, dan Mitshubishi. Beberapa pioner tersebut tentunya mempunyai design, 

performa, harga yang beragam. Pada penelitian kali ini akan berfokus kepada salah satu 

merek mobil ternama yaitu Toyota, dengan mengambil perwakilan perusahaan Toyota 

yakni PT. Toyota-Astra Motor (TAM). PT. Toyota-Astra Motor telah memiliki pabrik 

produksi seperti stamping, casting, engine dan assembly di area industri Sunter, Jakarta. 

Untuk meningkatkan kualitas produk dan kemampuan produksi, pada tahun 1998 

diresmikan pabrik di Karawang yang menggunakan teknologi terbaru di Indonesia. 

Toyota merupakan sebuah brand yang menjadi pionir mobil berjenis MPV di Indonesia. 

Toyota Avanza adalah salah satu mobil MPV yang diproduksi di Indonesia oleh 

pabrikan Toyota. Generasi pertama mobil ini diluncurkan saat Gaikindo (Gabungan 

Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) Auto Expo 2003 dan terjual 100.000 unit pada 

tahun tersebut. Pada akhir tahun 2006, diluncurkan New Avanza-Xenia dengan 

peningkatan fitur serta mesin baru berteknologi VVT-i. Pada akhir tahun 2006 juga 

diluncurkan New Avanza S yang merupakan versi terlengkap dengan pembaruan fitur 

dan mesin berkapasitas 1.500 cc VVT-i.Sementara perubahan model secara 

keseluruhan (full model change) dilakukan pada tahun 2011 yang menandai mulainya 

generasi kedua yakni Veloz. Munculnya varian baru Veloz menjadi varian teratas juga 

menjadi pembeda dengan generasi sebelumnya. 

Pada dunia bisnis yang kompetitif seperti pasar otomotif perlu adanya perhatian 

yang mendalam terhadap perilaku konsumen atas penentuan dan pertimbangan yang 

PENGARUH PRODUCT..., WISNU SINATRYA, Me.-IBS, 2014

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Daihatsu
http://id.wikipedia.org/wiki/Gaikindo_Auto_Expo
http://id.wikipedia.org/wiki/Gaikindo_Auto_Expo
http://id.wikipedia.org/wiki/VVT-i


4 
 

diambil oleh seorang konsumen terhadap sebah merek. Dalam melakukan penentuan 

dan pertimbangan tersebut perlu adanya pengukuran mengenai pertimbangan oleh 

konsumen salah satunya adalah dengan mengukur atribut produk (product attribute). 

Atribut produk sendiri mengukur sejauh mana konsumen menilai sebuah merek dengan 

melihat pembedanya dengan merek lain. Selain itu, konsumen juga dapat mengevaluasi 

sebuah merek menggunakan atribut produk, serta mencari merek yang dapat 

memberikan benefit tinggi kepada konsumen sebelum melakukan pembelian. Jika 

banyak konsumen yang menyukai sebuah merek, tentunya akan mendatangkan profit 

bagi perusahaan, disamping itu juga dapat memperluas market share perusahaan.Setelah 

konsumen menentukan pembeda dari sebuah merek dengan merek yang lain, selanjutnya 

konsumen mempertimbangkan keputusan untuk membeli sebuah merek tersebut atau tidak 

membeli. Hal ini, dapat diukur melalui keputusan pembelian konsumen (purchase 

decision) guna mengetahui keputusan konsumen dalam menentukan pilihannya pada 

sebuah produk. Melihat pentingnya pengukuran product attribute dan purchase decision 

pada persaingan industri otomotif, dan dengan fakta-fakta yang peneliti sampaikan 

diatas, maka penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang pengaruh product 

attribut terhadap purchase decision yang berfokus kepada merek Toyota Avanza. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini akan membahas tentang pengaruh product attributeyang 

mempengaruhi purchase decision. Variabel-variabel dalam penelitian ini diantaranya 

adalah product attribute dan purchase decision. Adapun product attributepada 

penelitian ini memiliki 6 sub-variabel yaitu kualitas produk, desain, harga, merek, 

garansi, dan pelayanan. Sub-variabel ini disusun agar responden mudah dalam 

melakukan penilaian pribadi atas obyek penelitian, karena keenam variabel tersebut 

merupakan variabel yang mewakili kesan sebuah merek dari sisi konsumen dengan 
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melihat pembeda dari merek yang lain. Objek yang diteliti adalah Toyota Avanza. 

Peneliti memilih Toyota Avanza karena Toyota Avanza merupakan mobil kategori 

MPV yang cukup terkenal di Indonesia dan masih menjadi market leader di kelasnya. 

Hal ini menarik untuk diteliti guna melihat atribut pada Toyota Avanza yang 

merupakan pembeda dengan merek lain. Berikut data penjualan mobil domestik yang 

dikutip dari otomotif.metrotvnews.com yang bersumber dari Gaikindo tahun 2014. 

Tabel 1.2 Penjualan Mobil Domestik (Jan-Apr) 2014 

No Merek Penjualan (Unit) 

1 Toyota 153.086 

2 Daihatsu 67.142 

3 Suzuki 56.020 

4 Mitsubishi 54.615 

5 Honda 49.104 

6 Nissan 14.466 

7 Isuzu 10.215 

8 UD Trucks 380 

9 Peugeot 22 

10 Lain-Lain 30.332 

 Total 435.382 
Sumber: Gaikindo (2014) dalam otomotif.metrotvnews.com (diakses 01/08/2014) 

Pemilihan lokasi pada penelitian kali ini adalah kota Bekasi. Peneliti memilih 

kota Bekasi dikarenakan peneliti menduga, bahwa masyarakat yang berada di wilayah 

tersebut mempunyai banyak pembeli yang menggunakan produk Toyota Avanza. 

Sehingga, hal tersebut akan memberikan sumbangan bagi perusahaan sebagai 

gambaran pangsa pasar di wiliayah kota Bekasi khususnya dalam pengambilan 

keputusan konsumen (purchase decision) pada merek Toyota Avanza. Selain itu, 

peneliti menduga banyaknya konsumen di Bekasi yang sudah mengenal produkToyota 
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Avanza, akan memudahkan konsumen dalam memberikan penilaian pada merek 

Toyota Avanza. 

1.3 Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini diduga Product Attribute berpengaruh langsung dan memiliki 

pengaruh terhadap purchase decision. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini 

akan membahas lebih lanjut sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap purchase decision? 

2. Apakah desain berpengaruh terhadap purchase decision? 

3. Apakah harga berpengaruh terhadap purchase decision? 

4. Apakah merek berpengaruh terhadap purchase decision? 

5. Apakah garansi berpengaruh terhadap purchase decision? 

6. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap purchase decision? 

7. Manakah yang memberikan pengaruh paling dominan dari kualitas produk, 

desain, harga, merek, garansi, dan pelayanan terhadap purchase decision? 

1.4 Tujuan Penelitan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya yang secara garis 

besar akan menganalisa keterkaitan antara product attribute mempengaruhi purchase 

decision. Untuk itu, dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap 

purchase decision. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh desain terhadap purchase 

decision. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap purchase 

decision. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh merek terhadap purchase 

decision. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh garansi sebuah produkterhadap 

purchase decision. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisispengaruh pelayanan sebuah produk 

terhadap purchase decision. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh yang dominan dari kualitas 

produk, desain, harga, merek, garansi, dan pelayanan terhadap purchase 

decision. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Kegunaan yang dapat dirumuskan dari dilakukannya penelitian ini terdiri dari dua 

manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis, antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Sebagai tambahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan bidang pemasaran khususnya yang terkait dengan perilaku 

konsumen, atribut produk (product attribute), serta keputusan membeli 

(purchase decision) dan pengetahuan yang terkait dalam bidang pemasaran. 

Selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian acuan baik untuk 

para mahasiswa yang membutuhkan bahan acuan untuk penelitian yang sejenis, 

maupun bagi kalangan umum. 

2. Manfaat Praktis / Manajerial 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan manjerial dari PT. 

Astra Internasional Tbk-TSO dalam menerapkan strategi pemasaran khususnya 

di wilayah Bekasi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan, penulisan skripsi ini disusun secara 

sistematika kedalam lima bab,yaitu : 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Berisi pemecahan masalah,  landasan teori mengenai produk, harga, tempat, dan 

promosi terhadap keputusan wisatawan asing, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Berisi tentang variabel penelitian dan definisi variabel operasional, penentuan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.  

BAB V: PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Definisi Pemasaran 

Marketing (pemasaran) merupakan salah satu kegiatan dalam perekonomian 

yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri adalah 

menentukan harga barang dan jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut 

adalah produksi, pemasaran, dan konsumsi. Salah satu pengertian konsep 

pemasaran yang terpopuler dan banyak orang yang salah mendefinisikannya yaitu 

pemasaran selalu berpengaruh dengan segala aktifitas yang berkaitan dengan 

penjualan atau sales. Namun inti dari pemasaran sebenarnya adalah 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial dengan cara yang 

saling menguntungkan antara konsumen dan perusahaan (Kotler dan Keller, 2012). 

Hal ini disimpulkan berdasarkan dari pengertian pemasaran menurut American 

Maketing Association, yaitu suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk 

mengelola pengaruh pelanggan dengan cara yang menguntungkan antara pelanggan 

dengan perusahaan (Kotler dan Keller, 2012). 

Dalam perkembangannya, para pemasar menemukan sebuah kumpulan 

variabel-variabel yang terkait dengan pemasaran secara keseluruhan baik 

pemasaran barang ataupun jasa. Kumpulan variabel-variabel tersebut dinamakan 

marketing mix. Marketing mix produk atau jasa digunakan para pemasar untuk 

mencapai pemasaran yang efektif dan efisien. Menurut Kotler dan Armstrong 
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(2012) marketing mix adalah  seperangkat alat pemasaran taktis yang dapat 

dikendalikan (produk, harga, tempat dan promosi) yang dipadukan oleh perusahaan 

untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Adapun variabel-

variabel marketing mix untuk produk adalah: 

1. Produk (Product) 

Adalah segala sesuatu yang dapat di tawarkan meliputi barang fisik, jasa, 

tempat, organisasi, dan gagasan. 

2. Harga (Price) 

Adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen kepada produsen 

untuk mendapatkan suatu produk.  

3. Tempat (Place) 

Termasuk aktivitas perusahaan untuk menyalurkan produk atau jasa yang 

tersedia bagi konsumen.  

4. Promosi (Promotion) 

Aktivitas yang mengkomunikasikan produk dan membujuk pelanggan 

sasaran untuk membelinya.  

Sedangkan marketing mix jasa terdiri dari 7 komponen, komponen 

tersebutmenambahkan variabel orang/manusia (People), Proses (Process), dan 

bukti fisik (Physical Evidence) (Valerie A. Zeithaml, 2009). Sehingga secara 

keseluruhan marketing mix untuk jasa adalah sebagai berikut: 

5. Orang (People) 

Adalah semua pelaku yang memberikan jasa dan  mempengaruhi persepsi 

pembeli. Yang termasuk dalam elemen ini adalah personel perusahaan dan 

konsumen lain dalam lingkungan jasa.  
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6. Proses (Process)  

Meliputi prosedur, tugas-tugas, jadwal-jadwal, mekanisme, kegiatan dan 

rutinitas dimana suatu produk atau jasa disampaikan kepada pelanggan 

7. Bukti Fisik (Physical Evidence)  

Merupakan lingkungan fisik dimana jasa disampaikan, perusahaan jasa dan 

konsumennya berinteraksi dan setiap komponen yang berwujud 

memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut. 

Variable marketing mix merupakan kumpulan dasar dari kegiatan 

pemasaran karena variable tersebut meliputi aspek terpenting dalam kegiatan 

pemasaran. Selanjutnya, variable tersebut banyak digunakan oleh pemasar untuk 

dijadikan dasar dalam menentukan strategi  dalam memasarkan sebuah produk.  

2.1.2 Perilaku Konsumen 

Peter dan Olson (2005) menjelaskan perilaku konsumen sebagai interaksi 

dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar kita di mana 

manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka. Perilaku konsumen 

adalah dinamis maksudnya adalah seorang konsumen, grup konsumen, serta 

masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Dalam hal studi 

perilaku konsumen, salah satu implikasinya adalah bahwa generalisasi perilaku 

konsumen biasanya terbatas untuk satu jangka waktu tertentu, produk, individu atau 

grup tertentu.  

Perilaku konsumen melibatkan interaksi, artinya untuk memahami 

konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, kosumen harus 

memahami apa yang mereka pikirkan (kognisi) dan mereka rasakan (pengaruh), apa 

yang mereka lakukan (perilaku), dan apa serta dimana (kejadian di sekitar) yang 

mempengaruhi serta dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan, dirasa, dan dilakukan 
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konsumen. Perilaku konsumen melibatkan peraturan maksudnya bahwa pertukaran 

di antara individu. Hal ini membuat definisi perilaku konsumen tetap konsisten 

dengan definisi pemasaran yang sejauh ini juga menekankan pertukaran.  

Menurut Supranto dan Limakrisna (2007) Perilaku konsumen merupakan 

interaksi dinamis antara kognisi, afeksi, perilaku, dan lingkungannya di mana 

manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Definisi ini memuat 

3 hal penting :  

1. Perilaku konsumen bersifat dinamis, sehingga susah ditebak atau 

diramalkan.  

2. Melibatkan interaksi: kognisi, afeksi, perilaku, dan kejadian 

disekitar/lingkungan konsumen.  

3. Melibatkan pertukaran, seperti menukar barang milik penjual dengan uang 

milik pembeli.  

Menurut Effendi (2010) Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan 

individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan, 

dan menentukan produk dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang 

mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2012) Perilaku konsumen adalah 

mempelajari cara individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, memakai 

serta memanfaatkan barang, jasa, gagasan atau pengalaman dalam rangka 

memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka.  

Menurut Sutisna (2001) ada dua alasan mengapa perilaku konsumen perlu 

dipelajari. Pertama, konsumen sebagai titik sentral perhatian pemasaran. 

Mempelajari apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen pada saat ini 

merupakan hal yang sangat penting. Memahami konsumen akan menuntun pemasar 
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pada kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien. Kedua, perkembangan 

perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa lebih banyak produk yang 

ditawarkan daripada permintaan. Kelebihan penawaran ini menyebabkan 

banyaknya produk yang tidak terjual atau tidak dikonsumsi oleh konsumen. 

Kelebihan penawaran tersebut bisa disebabkan oleh faktor seperti kualitas barang 

tidak layak, tidak memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, atau memungkin 

juga karena konsumen tidak mengetahui keberadaan produk tersebut.  

Menurut (Assael 1992 dalam Sutisna 2001), terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi pilihan konsumen. Pertama, Konsumen individual. Artinya, pilihan 

untuk membeli suatu produk dengan merek tertentu dipengaruhi oleh hal-hal yang 

ada pada diri konsumen. Kebutuhan, persepsi terhadap karakteristik merek, sikap, 

kondisi demografis, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian individu akan 

mempengaruhi pilihan individu itu terhadap berbagai alternatif merek yang 

tersedia. Kedua, lingkungan yang mempengaruhi konsumen. Pilihan-pilhan 

konsumen terhadap merek dipengaruhi oleh lingkungan yang mengatarinya. Ketiga, 

stimuli pemasaran atau juga disebut strategi pemasaran. Pemasar berusaha 

mempengaruhi konsumen dengan menggunakan stimuli-stimuli pemasaran seperti 

iklan dan sejenisnya agar konsumen bersedia memilih merek produk yang 

ditawarkan. Selanjutnya pemasar harus mengevaluasi strategi pemasaran yang 

dilakukan dengan melihat respons konumen untuk memperbaiki strategi pemasaran 

di masa depan.  

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut menjelaskan bahwa perilaku 

konsumen sebagai interksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan 

kejadian di sekitar kita di mana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup 

mereka. Keinginan dan kebutuhan konsumen adalah mutlak dan harus dipenuhi 
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oleh setiap produsen bila ingin mempertahankan pangsa pasarnya (Peter dan Olson, 

2005). Mempelajari perilaku konsumen, pada akhirnya akan sampai pada 

bagaimana implikasi terhadap langkah-langkah strategi pemasaran. Dengan kata 

lain, tujuan mempelajari perilaku konsumen untuk mengetahui dan memahami 

berbagai aspek yang ada pada konsumen, yang akan digunakan dalam menyusun 

strategi pemasaran yang berhasil. 

2.1.3 Atribut Produk (Product Attribute) 

Setiap produk mempunyai atribut yang berbeda-beda, sehingga konsumen 

dihadapkan pada berbagai atribut yang ditawarkan oleh perusahaan. Perusahaan 

mempunyai tugas untuk memperhatikan dan mengevaluasi atribut produk yang 

ditawarkan, apakah atribut dari produk tersebut sudah memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen atau belum. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012), atribut produk merupakan 

pengembangan produk dan jasa pendefinisian manfaat-manfaat yang akan 

ditawarkan. Manfaat-manfaat tersebut kemudian dikomunikasikan dan 

disampaikan melalui atribut-atribut produk seperti kualitas produk, fitur produk, 

serta gaya dan desain produk. Berikut penjelasan dari hal tersebut. 

1. Kualitas produk (Produk quality)  

Kualitas produk menurut Kotler dan Amstrong (2012) berarti 

kemampuan suatu produk dalam memberikan kinerja sesuai dengan 

fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang 

dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki. Agar dapat bersaing 

dipasar, sebuah produk harus memiliki mutu yang baik dibanding dengan 

produk pesaing. Yang dimaksud baik disini adalah penyajian manfaat yang 
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lebih banyak dan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan produk pesaing. 

Kualitas yang baik akan membangun kepuasan dan nilai lebih konsumen 

sehingga akan memenangkan persaingan pada pasar. Saat ini secara nyata 

kualitas telah menjadi keharusan agar dapat bersaing, dengan kata lain 

hanya perusahaan yang mempunyai kualitas yang terbaik yang akan berhasil 

memenangkan persaingan. 

2. Fitur Produk (Product features)  

Fitur produk merupakan alat  persaingan untuk mendiferensiasikan 

produk perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya. 

Perusahaan dapat menciptakan model tingkatan yang lebih tinggi dengan 

menambahkan berbagai fitur. Fitur produk identik dengan sifat dan sesuatu 

yang unik, khas dan istimewa yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. 

Biasanya karakteristik yang melekat dalam suatu produk merupakan hasil 

pengembangan dan penyempurnaan secara terus-menerus. 

3. Desain produk (product design) 

Desain memiliki konsep yang lebih luas daripada gaya. Gaya 

mengedepankan tampilan luar dan semata-mata menjelaskan penampilan 

produk tertentu. Sedangkan desain, bukan sekedar tampilan semata, 

melainkan masuk kedalam produk tersebut. Dengan kata lain, desain yang 

baik dapat memberikan kontribusi dalam hal kegunaan produk dan juga 

penampilannya. Desain selain mempertimbangkan faktor penampilan, juga 

untuk bertujuan memperbaiki kinerja produk, mengurangi biaya produksi, 

dan menambah keunggulan bersaing. Menurut Kotler (2012) mengartikan 

bahwa desain atau rancangan adalah totalitas keistimewaan yang 

mempengaruhi penampilan fungsi produk dari segi kebutuhan pelanggan. 
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Hal tersebut tentunya akan menambah daya saing sebuah produk dengan 

pesaing lainya pada pasar. 

Menurut Tjiptono (2003) dan Simamora (2001),unsur–unsur produk yang 

dipandang penting dalam atribut produk diantaranya meliputi merek, kemasan, 

pemberian label (labeling), jaminan (garansi), harga, dan pelyanan. Berikut ini 

adalah uraian tentang unsur-unsur atribut produk:  

1. Merek  

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, desain, warna, 

gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat 

memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Merek yang 

baik dapat menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan kualitas. 

Beberapa kegunaan merek adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai identitas, yang bermanfaat dalam membedakan produk suatu 

perusahaan dengan produk perusahaan lainya. Artinya, sebuah produk 

akan memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mengenali suatu 

produk pada pasar. 

b. Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik sebuah produk. Merek yang 

melekat pada sebuah produk, akan memudahkan perusahaan untuk 

memasarkan produk tersebut, sehingga konsumen akan tertarik produk 

tersebut. 

c. Membangun citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan 

kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen. 

d. Untuk mengendalikan pasar, yaitu dengan cara mencari tahu minat 

pembelian merek tersebut, yang hasilnya akan digunakan guna 

mencaritahu selera konsumen yang ada dipasar. 
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2. Kemasan (packaging) 

Kemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan 

pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Terdapat beberapa 

fungsi utama kemasan menurut Simamora (2001), yaitu: 

a. Melindungi produk 

Melindungi produk selama pengangkutan, penyimpanan di gudang, di 

toko, selama produk itu belum habis dikonsumsi pembelinya. Dengan 

kemasan yang bermutu diharapkan produk dapat terhindar dari kotor, 

penyusutan, dan kerusakan 

b. Memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen 

Dengan adanya kemasan, ukuran dan desain produk dapat dirancang 

sedemikian rupa agar dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan 

bagi konsumen. 

c. Mempromosikan produk kepada konsumen 

Kemasan yang menarik tentunya akan mengakibatkan daya tarik 

produk semakin kuat. Selain terlihat menarik, pada kemasan juga 

dapat diinformasikan mengenai fitur, penggunaan, manfaat, dan citra 

produk 

3. Pemberian label  

Pemberian label merupakan bagian dan suatu produk yang menyampaikan 

informasi mengenai produk dan penjual. Dengan demikian ada pengaruh 

erat antara labeling, packaging, branding, yaitu:  

a. Brand label, nama merek yang diberikan pada produk atau 

dicantumkan pada kemasan.  
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b. Descriptive label, label yang memberikan informasi obyektif 

mengenai penggunaan, pembuatan, perawatan, dan kinerja produk, 

serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berpengaruh dengan 

produk.  

c. Grade label, label yang mengidentifikasikan pembelian kualitas 

produk dengan suatu huruf, angka, atau kata.  

4. Jaminan (Garansi) 

Jaminan merupakan janji yang merupakan kewajiban produsen atas 

produknya kepada konsumen. Konsumen akan diberi ganti rugi bila produk 

ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan/dijanjikan. 

Jaminan bisa meliputi kualitas produk, reparasi, atau ganti rugi. Dewasa ini, 

jaminan sering kali dimanfaatkan sebagai aspek promosi terutama produk-

produk tahan lama. 

5. Harga  

Dalam atribut-atribut yang melekat pada sebuah produk, harga mempunyai 

perlakuan khusus bagi konsumen dalam keputusannya sebelum melakukan 

pembelian. Hal ini dikarenakan, konsumen harus membayar sejumlah 

uangnya untuk mendapatkan nilai dari sebuah produk. Bila suatu produk 

mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya yang lebih besar 

dibandingkan dengan manfaat yang diterima,maka yang terjadi adalah 

bahwa produk tersebut memiliki nilai negatif. Sebaliknya,apabila konsumen 

menganggap bahwa manfaat yang diterima lebih besar, maka yang terjadi 

adalah produk tersebut memiliki nilai yang positif. 
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6. Pelayanan 

Pelayanan merupakan setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Salah satu cara untuk 

mendiferensiasikan suatu perusahaan adalah dengan memberikan pelayanan 

yang lebih berkualitas dibandingkan dengan pesaing secara 

konsisten.Pelayanan pada sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan 

berbagai cara. Misalnya dengan memberikan informasi secara jelas kepada 

konsumen mengenai sebuah produk atau jasa, keramah tamahan lingkungan 

toko, layanan penjualan, dan membantu konsumen dalam menjelaskan 

kegunaan produk. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa atribut produk 

merupakan unsur-unsur produk yang mencerminkan pengembangan suatu produk 

untuk dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Dalam penelitian 

ini akan berfokus atribut produk yang meliputi, kualitas produk, gaya dan desain, 

merek, harga, garansi, dan pelayanan dari Toyota Avanza di Bekasi. 

2.1.3.1 Pendekatan Atribut Produk  

Analisis atribut pada perilaku konsumen merupakan teori permintaan 

yang cukup baru, yang mana analisis pendekatan atribut menyatakan bahwa 

kepuasan seseorang terhadap barang atau jasa yang dibeli sebenarnya bukan 

terletak pada barang atau jasa itu sendiri, tetapi dari karakteristik atau atribut 

yang melekat pada barang yang bersangkutan. Dengan kata lain, konsumen 

akan mencari manfaat tertentu dan selanjutnya melihat kepada atribut produk. 

Konsumen akan memberikan bobot yang berbeda untuk setiap atribut produk 

sesuai dengan kepentingannya (Simamora, 2004).  

PENGARUH PRODUCT..., WISNU SINATRYA, Me.-IBS, 2014



20 
 

Menurut Simamora (2004), proses evaluasi dalam diri konsumen untuk 

memutuskan suatu keputusan pembelian berdasarkan atribut produk sulit untuk 

diketahui, adapun penjelasan yang dapat dijabarkan dalam pemasaran adalah 

asumsi-asumsi sebagai berikut:  

1. Pertama, diasumsikan bahwa konsumen melihat produk sebagai 

kumpulan atribut.  

2. Kedua, tingkat kepentingan atribut berbeda-beda sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan masing-masing. Konsumen memiliki 

penekanan yang berbeda-beda dalam menilai atribut apa yang paling 

penting.  

3. Ketiga, konsumen mengembangkan sejumlah kepercayaan tentang letak 

produk pada setiap atribut.  

4. Keempat, tingkat kepuasan konsumen terhadap produk akan beragam 

sesuai dengan perbedaan atribut.  

5. Kelima, konsumen akan sampai pada sikap terhadap merek yang 

berbeda dengan atribut yang berbeda melalui prosedur evaluasi.  

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa bila terdapat beberapa 

barang atau jasa yang akan dikonsumsi, pertimbangan pertama yang dilakukan 

adalah membandingkan nilai–nilai atribut pada masing–masing barang atau jasa 

tersebut dengan produk lainnya.  

2.1.4 Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

Keputusan pembelian merupakan hal yang lazim dipertimbangkan 

konsumen dalam proses pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa. Keputusan 

pembelian adalah segala sesuatu yang dikerjakan konsumen untuk membeli, 
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membuang dan menggunakan produk dan jasa. Dalam keputusan 

pembelianumumnya ada lima macam peranan yang dapat dilakukan seseorang 

Kotler (2012). Kelima peran tersebut meliputi:  

1. Pemrakarsa (Initiator), pemrakarsa merupakan orang yang pertama kali 

menyadari adanya keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan 

mengusulkan ide untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu.  

2. Pemberi pengaruh (Influencer), merupakan orang yang memberi 

pandangan, nasehat, atau pendapat sehingga dapat membantu keputusan 

pembelian.  

3. Pengambil keputusan (Decider), yaitu orang yang menentukan keputusan 

pembelian, apakah jadi membeli, apa yang dibeli, bagaimana cara membeli, 

atau dimana membelinya.  

4. Pembeli (Buyer), yaitu orang yang melakukan pembelian secara aktual 

(nyata)  

5. Pemakai (User), yaitu orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang 

atau jasa yang telah dibeli.  

Keputusan pembelian adalah di mana konsumen memiliki beberapa alternatif pilihan 

pembelian dan berikut mereka akan memilihnya. Perilaku pembelian konsumen akan 

menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian konsumen. Proses ini 

merupakan tahapan dalam penyelesaian masalah untuk membeli suatu barang dan jasa 

dalam memenuhi kebutuhannya. Pengambilan keputusan konsumen meliputi semua 

proses yang dilalui konsumen dalam pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 

mengevaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku paska pembelian (Kotler 

dan Armstrong, 2012).  
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Berikut gambar bagan proses tahap demi tahap yang digunakan konsumen ketika 

membeli barang atau jasa: 

 

Gambar 2.1 Proses pengambilan keputusan konsumen 

Sumber: Kotler dan Armstrong (2012) 
 

Dari proses pengambilan keputusan konsumen tersebut dapat dijelaskan 

masing-masing proses keputusan pembelian konsumen sebagai berikut: 

1. Pengenalan kebutuhan  

Proses pembelian diawali dengan pengenalan kebutuhan pembeli mengenali 

masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata 

dengan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan dapat dipicu dengan rangsangan 

internal ketika salah satu kebutuhan normal seseorang seperti rasa lapar, rasa 

haus yang muncul pada tingkat yang cukup tinggi untuk menjadi dorongan. 

Suatu kebutuhan juga dapat dipicu oleh rangsangan eksternal.  

2. Pencarian informasi  

Seorang konsumen yang sudah tertarik mungkin akan mencari informasi 

tentang cara memenuhi kebutuhan tersebut. Pencarian informasi ini bersifat 

internal maupun eksternal, dan ingatan pembeli dapat menjadi aspek kunci 

dalam proses ini. Seandainya pembeli pernah memenuhi kebutuhan serupa di 
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masa lalu, ia sepertinya akan mengawali pencarian informasi dengan 

mengingat-ingat bagaimana kebutuhan tersebut pernah terpenuhi. Seringkali 

pembeli berkonsultasi dengan orang lain dalam kelompok rujukannya (yaitu, 

para kerabat dan teman). Para pembeli juga mendapatkan informasi dari para 

pemasar melalui iklan, paket, tenaga penjualan, dan sebagainya.  

3. Evaluasi sebagai alternatif  

Berdasarkan informasi yang telah terkumpul, pembeli mengidentifikasi dan 

mengevaluasi cara-cara untuk memenuhi kebutuhan. Mencari pilihan terbaik 

menyangkut kualitas, harga, waktu pengiriman, dan waktu-waktu lain yang 

dianggap penting.  

4. Pembelian  

Setelah mempertimbangkan sebagai pilihan yang mungkin, pembeli membuat 

keputusan pembelian. Tahap ini termasuk penentuan jadi tidaknya membeli, 

jika ya, apa yang dibeli, apa yang dibeli, di mana dibeli dan kapan dibeli. 

Menyangkut pembelian-pembelian besar dalam pasar organisasi, pembeli dan 

penjual juga harus menuntaskan waktu pengiriman, syarat-syarat pembayaran, 

dan pemasangan. Pada tahap ini, pengiklan tetap memainkan peran penting 

mencegah pembeli mengubah pikirannya. 

5. Evaluasi pasca pembelian 

Setelah membeli suatu produk, para konsumen secara resmi atau tak resmi 

mengevaluasi hasil pembelian. Meskipun para konsumen cenderung untuk tidak 

begitu resmi dalam evaluasi mereka , dalam arti bahwa mereka tidak akan 

menentukan kriteria kinerja berstandar untuk mengevaluasi pemasok-pemasok 

utama. 
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2.2 Rerangka Konseptual 

2.2.1 Pengaruh Kualitas Produk dengan Keputusan Pembelian (Purchase 

Decision) 

Konsumen pada umumnya akan membeli produk yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Hal ini, akan mengakibatkan konsumen mencari produk yang 

terbaik yang ada di pasar. Produk yang terbaik tentunya akan memberikan kepuasan 

bagi konsumen atas produk yang dipilih. Hal ini didukug oleh pernyataan Kotler 

dan Armstrong  (2012) yang menyatakan bahwa kualitas produk yang baik akan 

membangun kepercayaan konsumen sehingga merupakan penunjang kepuasan 

konsumen. Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakkan oleh Rinaldi dan 

Yuniarto (2012) attribut produk yakni kualitas produk, fitur, dan desain 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan argumen tersebut 

maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Kualitas produk berpengaruh positif dengan purchase decision 

2.2.2 Pengaruh Gaya dan Desain dengan Keputusan Pembelian (Purchase 

Decision) 

Konsumen dihadapkan pada produk yang beraneka ragam serta 

menawarkan ciri atau keistimewaan guna membedakan produk tersebut dengan 

produk yang ada di pasar. Pembeda terebut salah satunya tercermin dalam desain 

sebuah produk yang melekat pada setiap produk. Menurut Kotler (2012) 

mengartikan bahwa desain atau rancangan adalah totalitas keistimewaan yang 

mempengaruhi penampilan fungsi produk dari segi kebutuhan pelanggan. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Yuniarto (2012) menemukan bahwa 

atribut produk yakni kualitas produk, fitur, dan desain berpengaruh positif terhadap 
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keputusan pembelian. Berdasarkan argumen tersebut maka diajukan hipotesa 

sebagai berikut: 

H2: Desain berpengaruh positif dengan Purchase Decision 

2.2.3 Pengaruh Harga dengan Keputusan Pembelian(Purchase Decision) 

Konsumen tertarik untuk mendapatkan harga yang pantas dari sebuah 

produk. Harga yang layak berarti dalam produk tersebut terkandung nilai yang 

di persepsikan pantas pada saat transaksi dilakukan. Konsumen beranggapan 

bahwa suatu produk dengan harga yang mahal berarti mempunyai kualitas yang 

baik, sedangkan apabila harga yang murah mempunyai kualitas yang kurang 

baik. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Tambunan dan 

Widiyanto (2012) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa citra merek, 

presepsi kualitas, dan harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Hal yang sama diungkapkan oleh Arifiana, Kumadji, dan Fanani 

(2012), menunjukkan hasil penelitian bahwa atribut produk yakni harga, merek, 

kualitas, kemasan dan label memiliki pengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Berdasarkan argumen tersebut maka diajukan hipotesa 

sebagai berikut: 

H3: Harga berpengaruh positif terhadap purchase decision 

2.2.4 Pengaruh Merek dengan Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

Sebuah produk yang ditawarkan perusahaan tidak terlepas dari merek yang 

terkandung didalamnya. Merek tersebut digunakan sebagai pembeda dari produk 

pesaing yang sejenis (Kotler dan Amstrong, 2012). Dalam melakukan keputusan 

pembeliannya, konsumen seringkali dihadapkan pada pilihan merek yang berada 

dipasaran. Lebih lanjut, pengenalan terhadap merek ini akan membantu konsumen 
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dalam memutuskan pembeliannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Arifiana, et all (2012), yang menyebutkan bahwa atribut produk yang didalamnya 

terdapat merek yang mudah diingat, mudah dikenali, milik perusahaan ternama, dan 

merek yang disukai, berpengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Rochmadi (2013) menyatakan bahwa 

atribut produk yang didalamnya terkandung merek yang memiiki nama yang mudah 

diingat, istilah yang menarik, dan simbol yang mudah dikenali, berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan argumen tersebut maka diajukan 

hipotesa sebagai berikut: 

H4: Merek berpengaruh positif terhadap purchase decision 

2.2.5 Pengaruh Jaminan (Garansi) dengan Keputusan Pembelian (Purchase 

Decision) 

Dewasa ini perusahaan berusaha memberikan jaminan untuk produknya. 

Jaminan ini meliputi kualitas produk, reparasi, atau ganti rugi dari produk yang 

dikonsumsi oleh konsumen. Hal tersebut, tentunya akan memberikan nilai lebih 

tersendiri bagi konsumen, dikarenakan konsumen akan mendapat sebuah jaminan 

kualitas, dan masa garansi dari perusahaan atas produk yang mereka konsumsi. 

Selanjutnya, pemberian garansi oleh perusahaan kepada konsumen tentunya akan 

menjadikan produk tersebut disukai oleh konsumen. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Rochmadi (2013), yang menyatakan atribut produk yang 

mencakup jaminan (garansi) dimana terdapat jaminan kualitas serta masa garansi 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan argumen tersebut 

maka diajukan hipotesa sebagai berikut: 

H5: Garansi berpengaruh positif terhadap purchase decision 

PENGARUH PRODUCT..., WISNU SINATRYA, Me.-IBS, 2014



27 
 

2.2.6 Pengaruh Pelayanan dengan Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

Kegiatan sebuah perusahaan tidak terlepas dari adanya unsur pelayanan 

kepada konsumen. Pelayanan pada sebuah perusahaan biasanya mencakup berbagai 

kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen. Mulai dari pemberian informasi 

kepada konsumen, keramah tamahan, dan penjelasan terkait dengan produk inti 

perusahaan. Pelayanan tersebut tentunya merupakan hal yang seharusnya dilakukan 

oleh setiap perusahaan yang ada. Hal ini dilakukan guna memberikan pelayanan 

yang lebih berkualitas dibandingkan dengan pesaing. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Rochmadi (2013), yang menyatakan bahwa atribut 

produk yang didalamnya terkandung pelayanan, seperti pemberian informasi, serta 

kemudahan layanan, berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan argumen tersebut maka diajukan hipotesa: 

H6: Pelayanan berpengaruh positif terhadap purchase decision 

2.3 Model penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sub-variabel dari 

product attribute yaitu kualitas pelayanan, desain, harga, merek, garansi, dan pelayanan 

terhadap keputusan pembelian (purchase decision). Pembentukan sub-variabel atribut 

produk bisa bermacam-macam tergantung dari jenis produk atau jasa. Pada 

pembentukan dimensi Atribut produk, sub-variabel pada penelitian ini disesuaikan 

dengan objek penelitian, dimana pada penelitian ini menggunakan objek penelitian 

Toyota Avanza. Hal tersebut dilakukan agar peneliti mendapat kesesuaian antara sub-

variabel atribut produk dengan objek penelitian.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut maka model penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1Model Penelitian 

Sumber : Arfiana et all (2012), Rochmadi (2013), dan Rinaldi dan Yuniarinto (2012). (Atribut produk 

disesuaikan dengan objek penelitian) 

Keterangan : 

H1 : Kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

H2 : Gaya dan Desain berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

H3 : Harga berpengaruh positf terhadap keputusan pembelian 

H4 : Merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

H5 : Jaminan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

H6 : Pelayanan berpengaruh negatif terhadapkeputusan pembelian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Pemilihan Objek Penelitian 

Dalam membuat penelitian ini, peneliti memilih PT Astra Internasional Tbk. 

(AUTO2000) cabang kalimalang sebagai perwakilan distributor Toyota untuk 

penjualan mobil di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang otomotif, 

khususnya penjualan produk Toyota yang menjadi market leader produk otomotif 

di Indonesia maupun dunia. Sedangkan mobil yang diteliti adalah Toyota Avanza 

yang fokus kepada atribut produk dari produk tersebut. Peneiliti memilih Toyota 

Avanza karena industri otomotif khususnya mobil kelas MPV sangat berkembang 

pesat di Indonesia serta kelas MPV sebagai pioneer yang memprakarsai pasar 

Indonesia. 

3.2  Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Riset 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu 

karakteristik ataupun fungsi (Malhotra, 2007). Penelitian deskriptif digunakan 

untuk membantu peneliti mendapatkan jawaban atas perumusan masalah dari 

penelitian.Pengumpulan data untuk setiap sampel dari populasi dalam penelitian 

ini akan dilakukan dengan menyebarkan kuisioner sebanyak satu kali dalam satu 

periode dengan satu sampel (single cross-sectional design). Penelitian ini 

menggunakan tingkat kepercayaan 95 % atau nilai alpha / significance level 

sebesar 0,05 (Malhotra, 2007). Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner kepada 100 responden. 
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Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif yang akan 

menggambarkan pengaruh atributproduk terhadap keputusan pembelian. Data yang 

terkumpul, akan diolah menggunakan program statistik SPSS 21. 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini akan digunakan data primer dan data sekunder. Data primer akan 

didapatkan melalui kuesioner yang akan dibuat oleh peneliti dengan menggunakan 

skala Likert dengan 6 poin yang terdiri dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. 

Lalu untuk data sekunder peneliti akan mendapatkannya melalui fasilitas internet, 

buku, jurnal akademis, dan informasi mengenai profile perusahaan yang diteliti. 

3.3.1 Data Primer 

Data primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu 

dalam menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2007). Data primer di 

peroleh dari survei melalui daftar pertanyaan (kuesioner) kepada masyarakat di 

Bekasi. Pengumpulan data untuk setiap sample dari populasi dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat di Bekasi. 

Kuesioner yang akan dikembangkan dalam penelitian ini akan terbagi dalam 

beberapa bagian, antara lain: 

1. Bagian pertama, Kuisioner ini berisikan tentang identitas peneliti dan 

tujuan diadakan penelitian 

2. Bagian kedua, kuesioner ini mempertanyakan profil responden yang 

mencakup Jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pengeluaran perbulan. 

3. Bagian terakhir, kuisioner ini menjelaskan dan mempertanyakan 

reseponden terhadap sejumlah variabel dalam penelitian ini. 
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3.3.2 Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku-

buku, media internet, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang signifikan 

dengan topik penelitian (Malhotra, 2007). Data sekunder didapat dari buku 

pendukung yang berpengaruh dengan penelitian ini, seperti informasi dari buku 

literatur, jurnal, dan publikasi-publikasi yang terkait dengan masalah penelitian. 

Peneliti melakukan kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan mengenai 

penelitian ini dengan membaca sumber-sumber tersebut, khususnya yang mengenai 

dalam penelitian ini yang berkaitan dengan product ttribute dan purchase decision. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi Peneitian 

Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan 

dikenai generalisasi hasil penelitian (Priyatno, 2008). Menurut Malhotra (2007), 

populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki kesamaan karakteristik 

yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua masyarakat Bekasi. 

3.4.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah suatu himpunan bagian dari populasi (Malhotra, 2007). Tujuan 

dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Atribut Produk terhadap keputusan 

pembelian. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah masyarakat Bekasi 

yang menggunakan Toyota Avanza. 
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3.5 Operasionalisasi Variabel 

Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang 

diadopsi berdasarkan kuesioner dalam penelitian sebelumnya dalam bentuk skala likert. 

Masing-masing item pernyataan mempunyai 6 tingkat pengukuran mulai dari sangat 

tidak setuju (1) sampai dengan sangat setuju (6). Kuesioner pada penelitian ini 

dirancang berdasarkan variabel penelitian yang mencakup atribut produk dan 

keputusan pembelian. Bedasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka dapat 

disumpulkan bahwa penelitian ini memiliki oprasional variabel sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi 
Sub-

Variabel 
Alat ukur 

Skal

a 

Product 
Attribute 

Unsur-unsur 
produk yang 
dianggap 
penting oleh 
konsumen dan 
dijadikan dasar 
pengambilan 
keputusan 
pemebelian 
(Tjiptono, 
2005) 

1. Kualitas 
produk 
(X1) 

1. Saya merasa kualitas mesin 
mobil Toyota Avanza 
sangat handal 

2. Mobil Toyota Avanza 
mempunyai mesin yang 
hemat bahan bakar 

3. Saya merasa Kualitas 
rangka mobil Toyota 
Avanza kuat 

4. Mobil Toyota Avanza 
memberikan kenyamanan 
berkendara berupa suara 
mesin yang halus 

(Rinaldi dan Yuniarinto, 2012) 

Liker
t 

Scale 
1-6 
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Tabel 3. 2 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi 
Sub-

Variabel 
Alat ukur 

Skal

a 

  

2. Gaya dan 
Desain  
(X2) 

1. Saya merasa tampilan 
warna mobil Toyota 
Avanza menarik untuk 
dilihat 

2. Saya merasa tampilan body 
mobil Toyota Avanza 
berkarakteristik tajam 
sehingga lebih sporty 

3. Saya merasa Tampilan 
panel instrumen mobil 
Toyota Avanza menarik 

(Rinaldi dan Yuniarinto, 2012) 

Liker
t 

Scale 
1-6 

  

3. Harga 

(X3) 

1. Harga mobil Toyota 
Avanza terjangkau 

2. Harga mobil Toyota 
Avanza sesuai dengan 
kualitasnya 

3. Mobil Toyota Avanza 
hemat perawatan 

4. Harga mobil Avanza 
bersaing dengan mobil lain 
yang sekelas 

5. Toyota Avanza 
memberikan potongan 
harga yang cukup menarik 

 
(Arifiana et all, 2012) 

Liker
t 

Scale 
1-6 

4. Merek 

(X4) 

 

1. Merek Toyota Avanza 
mudah diingat 

2. Toyota Avanza merupakan 
merek terkenal 

3. Merek Toyota Avanza  
mudah dikenal masyarakat 

4. Merek Toyota Avanza 
merupakan kesukaan 
masyarakat 

(Rochmadi, 2013) 

Liker
t 

Scale 
1-6 
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Variabel Definisi Sub-Variabel Alat ukur Skala 

  5. Jaminan 

(X5) 

 

1. Saya senang dengan garansi 
mesin Toyota Avanza  

2. Saya senang dengan garansi 
body Toyota Avanza 

3. Saya merasa puas dengan 
masa garansi Toyota Avanza  

(Rochmadi, 2013) 

Likert 
Scale 
1-6 

  6. Pelayanan 

(X6) 

1. Saya merasa proses 
pembelian Toyota Avanza 
mudah 

2. Saya merasa puas atas 
pelayanan garansi dari 
Toyota Avanza 

3. Pelayanan atas keluhan 
pelanggan ditanggapi degan 
cepat 

4. Pelayanan dapat dilakukan 
di semua dealer Toyota 

 
(Rochmadi, 2013) 

Likert 
Scale 
1-6 

Purchase 
Decision 

Pengambilan 
keputusan oleh 
konsumen 
meliputi semua 
proses yang 
dilalui 
konsumen 
dalam 
pengenalan 
kebutuhan, 
pencarian 
informasi, 
mengevaluasi 
alternatif, 
keputusan 
pembelian, dan 
perilaku paska 
pembelian 

  

1. Toyota Avanza adalah 
pilihan pertama untuk 
transportasi saya 

2. Saya tidak ragu akan pilihan 
saya yaitu Toyota Avanza 

3. Saya yakin bahwa Toyota 
Avanza adalah pilihan 
terbaik saya 

4. Saya akan merefrensikan 
teman, saudara, dan keluarga 
saya untuk membeli Toyota 
Avanza 

 
(Tambunan dan Widiyanto, 
2012) 

Likert 
Scale 
1-6 

Tabel 3. 3 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
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3.6 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa metode analisis data 

untuk mengolah data yang diperoleh. Sebelum data dianalisis, dilakukan 

pengujian untuk menjaga agar data yang diperoleh sesuai dengan yang 

diharapkan. Beberapa uji dan analisis data yang digunakan adalah :  

3.5.1 Uji Instrumen 

3.5.1.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2011). Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan 

pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, variabel yang akan diukur adalah 

dimensi atribut produk (Kualitas produk, gaya dan desain, harga, merek, 

jaminan, dan pelayanan) dan keputusan pembelian konsumen pada merek 

Toyota Avanza.  

(Kotler dan 
Armstrong, 
2012) 
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Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisa faktor pada 

saat pre-test dan uji data keseluruhan. Analisa faktor melihat nilai Kaiser 

Meyer-Olkin (KMO), Measures of Sampling Adequacy, Bartlett’s Test of 

Sphericity, Anti Image Matrices, dan Factor Loading of Component Matrix. 

Menurut Malhotra (2007), yang harus diperhatikan adalah :  

1. Nilai KMO antara 0.5 hingga 1 mengindikasikan bahwa analisis faktor 

telah memadai, sedangkan nilai KMO kurang dari 0.5 mengindikasikan 

analisis faktor tidak memadai.  

2. Nilai signifikan jika hasil uji nilai kurang dari 0.05 menunjukkan 

pengaruh yang signifikan antara variabel, dan merupakan nilai yang 

diharapkan.  

3. Memperhatikan nilai MSA pada diagonal anti image correlation. Nilai 

MSA berkisar antara 0 hingga 1 dengan kriteria nilai MSA sama dengan 

1 menandakan bahwa variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh 

variabel lain, nilai MSA lebih dari 0.5 menandakan bahwa variabel 

masih dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut, nilai MSA 

kurang dari 0.5 menandakan variabel tidak dapat diprediksi dan tidak 

dapat dianalisis lebih lanjut. Perlu dilakukan perhitungan ulang analisis 

faktor dengan mengeluarkan indikator yang memiliki nilai MSA kurang 

dari 0.5.  

4. Kriteria validitas suatu indikator dikatakan valid membentuk suatu 

faktor jika memiliki factor loading sebesar 0.5.  
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3.5.1.2 Uji Reliabilitas  

Menurut Priyatno (2008), uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi suatu alat ukur, apakah alat ukur tersebut dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang.  

Pengujian reliabilitas yang akan digunakan penelitian ini adalah dengan 

formula Cronbach’s Alpha. Sekaran (2006) menjelaskan Cronbach’s Alpha 

sebagai koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu 

kumpulan secara positif berkolerasi satu sama lain. Dalam Cronbach’s Alpha 

terdapat pengeliminasian data jika data tersebut dinyatakan tidak lulus uji 

reliabilitas. Menurut Sekaran (2006), nilai reliabilitas kurang dari 0,6 

dinyatakan kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah 

baik. Jika Cronbach’s Alpha mendekati 1, maka hal ini menunjukan bahwa alat 

ukur yang digunakan semakin tinggi tingkat kehandalan konsistensinya, dengan 

kata lain responden akan cenderung memiliki jawaban yang sama walaupun 

pertanyaan diberikan kepada responden lainnya. Dasar pengambilan keputusan 

reliabilitas alat ukur pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Cronbach’s Alpha > 0,6, Data dinyatakan reliable  

b. Cronbach’s Alpha < 0,6, Data dinyatakan tidak reliable  

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1 Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel 

independen tersebut. Untuk melihat gejala multikolinearitas, dapat dilihat dari 
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hasil Collinearity Statistic. Jika nilai korelasi antara dua variabel independen 

melebihi 0.9, maka diindikasikan terdapat multikolinearitas pada model regresi 

tersebut (Ghozali, 2011). Multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) pada Collinearity Statistic. 

Ukuran yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas bila nilai 

Tolerance ≤ 0.10 dan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2011).  

3.5.2.2 Uji Heterokedastisitas  

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah bila tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mengetahui adanya 

heteroskedastisitas atau tidak. Cara pertama adalah dengan melihat grafik plot 

antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan variabel independen 

(SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID 

dengan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksim dan sumbu 

X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized 

(Ghozali, 2011).  

3.5.3 Analisis Regresi Berganda 

Menurut Priyatno (2008), analisis regresi linear berganda dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh secara linear antara dua atau lebih variabel independen 

dengan menggunakan data berskala interval. Bentuk persamaan dari regresi 

berganda adalah sebagai berikut :  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ... + bnXn + e 
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Dalam penelitian ini, Analisis untuk penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur pengaruh dimensi Atribut Produk (Kualitas produk, 

Gaya dan desain, harga, merek, jaminan, dan pelayanan) dengan keputusan 

pembelian konsumen yang di nyatakan dalam bentuk persamaan:  

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6+ e 

Keterangan:  

Y = Keputusan  pembelian konsumen 

a = Konstanta  

b1,b2,b3 = Koefisien  

x1 = Kualitas produk 

x2 = Gaya 

x3 = Harga 

x4 = Merek 

x5 = Jaminan 

x6 = Pelayanan 

e = Error  

3.5.4 Uji Hipotesis 

Teknik pengujian hipotesis pada model regresi dilakukan dengan dua 

tahap yaitu:  

3.5.4.1 Uji Koefisien Regresi Secara Keseluruhan (Uji F)  

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Bila p ≤ 0.05, 

artinya semua variabel independen secara bersamaan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan α = 5%. Bila p 

≥ 0.05 maka semua variabel independen secara bersamaan tidak memiliki 
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pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan α = 

5% (Ghozali, 2011).  

3.5.4.2 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)  

Menurut Ghozali (2011), uji t dilakukan untuk melihat apakah terdapat 

perbedaan signifikan rata-rata untuk dua kelompok dalam variabel penelitian 

atau dapat juga uji t dilakukan untuk perbedaan dalam kelompok yang sama 

sebelum dan setelah suatu perlakuan. Uji t digunakan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan formula hipotesis :  

Ho : variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Ha : variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

independen. 

Menguji hipotesis digunakan uji t, jika nilai t hitung yang diperoleh lebih 

besar dibandingkan nilai t tabel makan artinya hipotesis nol tidak dapat ditolak. 

Sebaliknya apabila nilai t hitung yang diperoleh lebih kecil dibandingkan nilai 

t tabel berarti hipotesis nol di tolak. Perhitungan nilai t tabel pada hipotesis itu 

sendiri dihitung pada confidence level 95% atau α (alpha) sebesar 0,05 (Ghozali, 

2011).  

3.5.5 Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Ghozali (2011), koefisien determinasi (R2) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data yang 
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bersifat cross section nilainya relatif rendah karena adanya variasi yang besar 

antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data yang bersifat time 

series memiliki nilai koefisien determinasi yang lebih tinggi. Untuk regresi 

berganda, nilai R2 yang diamati adalah adjusted R square, tidak seperti R 

Square, dikarenakan nilai adjusted R square dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi. 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT Toyota-Astra Motor diresmikan pada tanggal 12 April 1971. Peranan TAM 

semula hanya sebagai importir kendaraan Toyota, namun setahun kemudian sudah 

berfungsi sebagai distributor. Pada tanggal 31 Desember 1989, TAM melakukan 

merger bersama tiga perusahaan antara lain : 

1. PT Multi Astra (pabrik perakitan, didirikan tahun 1973) 

2. PT Toyota Mobilindo (pabrik komponen bodi, didirikan tahun 1976) 

3. PT Toyota Engine Indonesia (pabrik mesin, didirikan tahun 1982) 

 Gabungan semuanya diberi nama PT Toyota-Astra Motor. Merger ini dilakukan 

guna menyatukan langkah dan efisiensi dalam menjawab tuntutan akan kualitas serta 

menghadapi ketatnya persaingan di dunia otomotif. 

 Selama lebih dari 30 tahun, PT. Toyota-Astra Motor telah memainkan peranan 

penting dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia serta membuka lapangan 

pekerjaan termasuk dalam industri pendukungnya. PT. Toyota-Astra Motor telah 
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memiliki pabrik produksi seperti stamping, casting, engine dan assembly di area 

industri Sunter, Jakarta. Untuk meningkatkan kualitas produk dan kemampuan 

produksi, pada tahun 1998 diresmikan pabrik di Karawang yang menggunakan 

teknologi terbaru di Indonesia. 

Sejak tanggal 15 Juli 2003, TAM direstrukturisasi menjadi 2 perusahaan, 

yaitu PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia disingkat TMMIN yang merupakan 

perakit produk Toyota dan eksportir kendaraan dan suku cadang Toyota. Komposisi 

kepemilikan saham di perusahaan ini adalah Astra International 5 % dan TMC menjadi 

95%. Selanjutnya, PT. Toyota-Astra Motor sebagai agen penjualan, importir dan 

distributor produk Toyota di Indonesia. Komposisi kepemilikan saham di perusahaan 

ini adalah Astra International 51 % sedangkan TMC 49%. 

 PT Toyota Astra Motor juga mempunyai misi untuk berkontribusi kepada 

bangsa dan masyarakat melalui praktik profesional di bidang pemasaran produk-produk 

dan jasa pelayanan kepada pelanggan yang berkualitas tinggi dalam lingkungan. 

Tumbuh berkembang bersama dengan karyawan, pemasok, dealer-dealer utama dan 

dealer-dealer dengan saling percaya dan menghormati. Selain itu, PT Toyota Astra 

Motor selaku distributor Toyota di Indonesia juga mempunyai peran untuk memasok 

produk Toyota yang telah di fabrikasi ke luar Indonesia dan juga organisasi-organisasi 

dunia seperti PBB, palang merah internasional, organisasi non-pemerintah 

internasional atau lembaga-lembaga yang terkait di dalamnya yang berkaitan dengan 

fasilitas duty free. Dimulai tahun 1978, Toyota duty free telah mengakui sebagai produk 

Toyota penjual terbesar dan terkenal dalam pasokannya terhadap organisasi 

internasional. 
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Terlepas dari produk duty free yang dipasok oleh TAM ke organisasi 

internasional, TAM juga tidak kehilangan konsenterasi untuk terus berinovasi didalam 

strategi pemasaran, baik dengan memberi opsional terhadap unit Toyota itu sendiri dan 

juga berbagai cara pemasaran yang lainnya seperti memperbanyak outlet, man power, 

dan perbanyak iklan di media sosial. Berikut daftar kendaraan Toyota yang di pasarkan 

di Indonesia oleh Toyota Astra Motor yang berperan sebagai agen tunggal pemegang 

merek: 

 

1. Completely Built Up/CBU imported from Thailand  

a. Toyota Yaris 

b. Toyota Vios 

c. Toyota All New Corolla Altis 

d. Toyota New Camry 

e. Toyota Hilux 

f. Toyota Fortuner (Diesel Engine) 

2. Completely Built Up/CBU imported form Japan 

a. Toyota Previa 

b. Toyota Land Cruiser LC200 

c. Toyota Crown 

d. Toyota New Alphard  

e. Lexus 

3. Completely Knock Down/CKD assembled in Indonesia  

a. Toyota New Avanza 

b. Toyota Rush 

c. Toyota Kijang Innova 

d. Toyota Fortuner  

e. Toyota Dyna 
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4.1.1 Toyota Avanza  

Toyota Avanza adalah mobil yang diproduksi di Indonesia oleh pabrikan 

Daihatsu, yang di pasarkan dalam dua merk yaitu Toyota Avanza dan Daihatsu 

Xenia. Generasi pertama mobil ini diluncurkan saat Gaikindo Auto Expo 2003 dan 

terjual 100.000 unit pada tahun tersebut. Nama "Avanza" berasal dari bahasa Italia 

Avanzato, yang berarti "peningkatan". 

Pada akhir tahun 2006, diluncurkan New Avanza-Xenia dengan perubahan 

tampilan, aksesoris, peningkatan performa serta mesin baru berteknologi 

pengaturan katup variabel VVT-i yang melengkapi semua versi (facelift). Pada 

akhir tahun 2006 juga diluncurkan New Avanza S (1.5 S VVT-i) yang merupakan 

versi terlengkap dengan mesin berkapasitas 1.500 cc VVT-i, sensor parkir 

belakang, teknologi pengereman ABS serta pelek aluminium 15". Mesin 1.500 cc 

VVT-i yang digunakan oleh Toyota Avanza memiliki spesifikasi yang sama persis 

dengan Toyota Rush. New Avanza S tersedia dalam dua pilihan transmisi, manual 

dan otomatis. 

Sementara perubahan model secara keseluruhan (full model change) 

dilakukan pada tahun 2011 yang menandai mulainya generasi kedua. Munculnya 

varian baru Veloz (berasal dari bahasa Inggris, Velocity yang artinya kecepatan) 

menjadi varian teratas (top of the line) juga menjadi pembeda dengan generasi 

sebelumnya. 

Toyota Avanza juga dipasarkan di sejumlah negara Asia Pasifik seperti 

Malaysia (Versi 1.5 G dilengkapi dengan airbag), Thailand, dan Filipina, selain itu 

juga dipasarkan di Afrika Selatan dan Meksiko. Sementara Daihatsu Xenia generasi 
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pertama juga dijual di Republik Rakyat Tiongkok dengan konfigurasi kapasitas 

mesin 4 silinder 1.300 cc seperti Toyota Avanza. 

Baik Toyota Avanza maupun Daihatsu Xenia, keduanya menggunakan 

basis chasis dan body yang sama dan diproduksi oleh Astra Daihatsu dibawah 

supervisi Toyota Astra Motor. Untuk mesin 1.300 cc (K3-VE), Toyota Avanza dan 

Daihatsu Xenia menggunakan mesin yang sama. Perbedaan keduanya terdapat pada 

kelengkapan tambahan, kualitas interior dan ragam aksesoris. Toyota Avanza 

generasi pertama juga diekspor ke Malaysia dalam bentuk terurai (completely knock 

down) yang dirakit oleh pabrik Perodua Manufacturing Sdn. Bhd. Sedangkan untuk 

generasi kedua Perodua mengimpor secara utuh (completely built up) dari 

Indonesia. 

Saat ini Toyota Avanza mengkhususkan diri pada 2 jenis kapasitas mesin (4 

silinder 1.300 cc dan 4 silinder 1.500 cc), sedangkan model kembar dari Avanza 

yaitu Daihatsu Xenia menggunakan 2 jenis mesin yang berkapasitas lebih rendah 

(3 silinder 1.000 cc, dan 4 silinder 1.300 cc). 

Tipe Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia dibawah ini merupakan varian 

resmi yang dijual untuk pasar Indonesia. Varian, performa, asesoris dan 

kelengkapan dapat berbeda di setiap negara dan secara resmi dipasarkan oleh dealer 

resmi Toyota di Indonesia yaitu Auto2000, Tunas Toyota, Nasmoco dan Astrido 

Toyota. 

4.2 Profil Responden 

4.2.1 Jenis Kelamin 

Gambar 4. 1 Jenis Kelamin 
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Berdasarkan hasil olah kuesioner dapat dapat diketahui bahwa jumlah 

responden laki-laki adalah 59% (59 responden) serta jumlah responden perempuan 

adalah 41% (41 responden). 

4.2.2 Usia 

Pada penelitian ini, peneliti mengelompokan usia responden kedalam 6 

kategori umur, dengan masing-masing kategori mempunyai interval 3 tahun. Yaitu, 

umur 22 tahun sampai 24 tahun, 25 tahun sampai 27 tahun, 28 tahun sampai 30 

tahun, 31 tahun sampai 33 tahun, 34 tahun sampai 36 tahun, dan 37 tahun sampai 

39 tahun. 

Gambar 4. 2 Usia Responden 

Laki-Laki
59%

Perempuan
41%

Sumber: Data diolah peneliti 
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Berdasarkan hasil olah kuesioner dapat dilihat bahwa umur 26 tahun sampai 

30 tahun sebanyak 27% (27 responden), 31 tahun sampai 35 tahun sebanyak 33% 

(33 responden), 36 tahun sampai 40 tahun sebanyak 19% (19 responden), 41 tahun 

sampai 45 tahun sebanyak 13% (13 responden), 46 tahun sampai 57 tahun sebanyak 

8% (8 responden). 

  

26 th - 30 th
27%

31 th - 35 th
33%

36 th - 40 th
19%

41 th - 45 th
13%

46 th - 57 th
8%

Sumber: Data diolah peneliti 
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4.3.3 Pendidikan Terakhir 

Gambar 4. 3 Pendidikan Terakhir Responden 

 

 Berdasarkan hasil olah kuesioner dapat dilihat bahwa banyaknya responden 

yang mempunyai pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 32% (32 responden), 

Diploma sebanyak 11% (11 responden), S1 sebanyak 53% (53 responden), dan S2 

sebanyak 4% (4 Responden). 

4.3.4 Pengeluaran Perbulan 

Gambar 4. 4 Pengeluaran Perbulan Responden 

 

SMA/SMK
32%

Diploma
11%

S1
53%

S2
4%

Kurang dari 
Rp.3.000.000

22%

Rp.3.000.000 s/d 
Rp.3.500.000

5%

Rp.3.500.000 s/d 
Rp.4.000.000

15%
Rp.4.000.000 s/d 

Rp.4.500.000
33%

Rp.4.500.000 s/d 
Rp.5.000.000

3%

Diatas 
Rp.5.000.000

22%

Sumber: Data diolah peneliti 

Sumber: Data diolah peneliti 
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Berdasarkan hasil olah kuesioner dapat dilihat bahwa banyaknya responden 

yang memiliki pengeluaran perbulan Kurang dari Rp.3.000.000 sebanyak 22% (22), 

Rp.3.000.000 s/d Rp.3.500.000 sebanyak 5% (5 responden), Rp.3.500.000 s/d 

Rp.4.000.000 sebanyak 15% (15 responden), Rp.4.500.000 s/d Rp.5.000.000 sebanyak 

3% (3 responden) dan Diatas Rp.5.000.000 sebanyak 22% (22 responden). 

4.3 Hasil Analisis 

4.3.1 Uji Validitas (Pre-test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil 

pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai kaiser meyer-olkin, dan factor 

loading of component matrixpada dimensi atribut produk (kualitas produk, gaya dan 

desain, harga, merek, Jaminan, dan pelayanan) serta variabel dependen yakni 

keputusan pembelian. 

Tabel 4. 1 Uji Validitas Atribut Produk (Pre-Test) 

Variabel 
KM

O 
Butir Pernyataan 

Nilai 

Analisis 

Faktor 

Kriteria 

Kualitas 
produk 
(X1) 

0.558 1. Saya merasa kualitas mesin mobil 
Toyota Avanza sangat handal 0.850 Valid 

2. Mobil Toyota Avanza mempunyai 
mesin yang hemat bahan bakar 0.737 Valid 

3. Saya merasa Kualitas rangka mobil  
Toyota Avanza kuat 0.811 Valid 

4. Mobil Toyota Avanza memberikan 
kenyamanan berkendara berupa suara 
mesin yang halus 

0.780 Valid 

Gaya dan 
Desain 
(X2) 

0.776 1. Saya merasa tampilan warna mobil 
Toyota Avanza menarik untuk dilihat 0.956 Valid 

2. Saya merasa tampilan body mobil 
Toyota Avanza berkarakteristik tajam 
sehingga lebih sporty 

0.955 Valid 

3. Saya merasa Tampilan panel 
instrumen mobil Toyota Avanza 
menarik 

0.952 Valid 

Sumber: Data diolah peneliti 
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Tabel 4. 2 Uji Validitas Atribut Produk (Pre-Test) 

Variabel KMO Butir Pernyataan 

Nilai 

Analisis 

Faktor 

Kriteria 

Harga 
(X3) 

0.569 1. Harga mobil Toyota Avanza 
terjangkau 0.688 Valid 

2. Harga mobil Toyota Avanza sesuai 
dengan kualitasnya 0.674 Valid 

3. Mobil Toyota Avanza hemat 
perawatan 0.707 Valid 

4. Harga mobil Avanza bersaing 
dengan mobil lain yang sekelas 0.777 Valid 

5. Toyota Avanza memberikan 
potongan harga yang cukup menarik 0.781 Valid 

Merek 
(X4) 

0.765 1. Merek Toyota Avanza mudah 
diingat 

0.901 Valid 

2. Toyota Avanza merupakan merek 
terkenal 

0.920 Valid 

3. Merek Toyota Avanza  mudah 
dikenal masyarakat 

0.856 Valid 

4. Merek Toyota Avanza merupakan 
kesukaan masyarakat 0.590 Valid 

Jaminan 
(Garansi) 
(X5) 

0.755 1. Saya senang dengan garansi mesin 
Toyota Avanza 0.953 Valid 

2. Saya senang dengan garansi body 
Toyota Avanza 0.962 Valid 

3. Saya merasa puas dengan masa 
Garansi Toyota Avanza 0.931 Valid 

Pelayanan 
(X6) 

0.834 1. Saya merasa proses pembelian 
Toyota Avanza mudah 0.854 Valid 

2. Saya merasa puas atas pelayanan 
garansi dari Toyota Avanza 

0.916 Valid 

3. Saya merasa pelayanan atas keluhan 
pelanggan ditanggapi degan cepat 0.930 Valid 

4. Saya merasa pelayanan dapat 
dilakukan di semua dealer Toyota 

0.886 Valid 

Keputusa
n 
Pembelian 
(Y) 

0.843 1. Toyota Avanza adalah pilihan 
pertama untuk transportasi saya 0.952 Valid 

2. Saya tidak ragu akan pilihan saya 
yaitu Toyota Avanza 0.980 Valid 

3. Saya yakin bahwa Toyota Avanza 
adalah pilihan terbaik saya 0.973 Valid 

4. Saya akan merefrensikan teman, 
saudara, dan keluarga saya untuk 
membeli Toyota Avanza 

0.947 Valid 
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Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner maka dapat dilihat bahwa 

dalam melakukan pre-test sejumlah 30 responden, pengukuran kuesioner melalui 

27 butir pernyataan mengenai dimensi dari atribut produk yakni kualitas produk (4 

pernyataan), gaya dan desain (3 pernyataan), harga (5 pernyataan), merek (4 

pernyataan), jaminan (garansi) (3 pernyataan), Pelayanan (4 pernyataan) serta 

variabel dependen yakni keputusan pembelian (4 pernyataan) belum semua 

dinyatakan valid (nilai analisis faktor lebih dari 0,5). Pernyataan yang tidak valid 

pada pre-test ini adalah pada butir KP2. Item tersebut tidak dihapus dikarenakan 

belum mewakili jumlah keseluruhan responden. 

4.3.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Reliabilitas mengacu kepada sejauh mana suatu alat ukur mampu 

memberikan hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran berulang kali 

(Malhotra, 2007). Untuk menentukan reliabilitas setiap variabel digunakan 

Cronbach Alpha. Menurut Malhotra (2007), apabila alpha dihitung dan memiliki 

nilai diatas 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur masing-masing varabel dapat diandalkan. Hasil pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 3 Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Variabel Jumlah Item 

Pernyatan 

Cronbach's 

Alpha 

Kesimpulan 

Kualitas Produk 4 0.806 Realibel 

Gaya Dan Desain 3 0.951 Realibel 

Harga 5 0.775 Realibel 

Merek 4 0.837 Realibel 

Jaminan (Garansi) 3 0.944 Realibel 

Sumber: Data diolah peneliti 
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Pelayanan 4 0.919 Realibel 

Keputusan 

Pembelian 
4 0.974 Realibel 

 

Berdasarkan perhitungan yang didapatkan pada tabel diatas untuk dimensi 

dari atribut produk yakni kualitas produk, gaya dan desain, harga, merek, jaminan 

(garansi), Pelayanan  serta variabel dependen yakni keputusan pembeliandapat 

menjelaskan bahwa setiap pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-

masing variabel adalah konsisten dan variabel dapat dihandalkan (reliable) 

dikarenakan secara keseluruhan memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,6. 

4.3.3 Uji Validitas Data Keseluruhan 

Tabel 4. 4 Uji Validitas Data Keseluruhan 

Variabel KMO Butir Pernyataan 

Nilai 

Analisis 

Faktor 

Kriteria 

Kualitas 
produk 
(X1) 

0.788 1. Saya merasa kualitas mesin mobil 
Toyota Avanza sangat handal 0.868 Valid 

2. Mobil Toyota Avanza mempunyai 
mesin yang hemat bahan bakar 0.868 Valid 

3. Saya merasa Kualitas rangka mobil  
Toyota Avanza kuat 0.823 Valid 

4. Mobil Toyota Avanza memberikan 
kenyamanan berkendara berupa 
suara mesin yang halus 

0.875 Valid 

Gaya dan 
Desain 
(X2) 

0.779 1. Saya merasa tampilan warna mobil 
Toyota Avanza menarik untuk 
dilihat 

0.956 Valid 

2. Saya merasa tampilan body mobil 
Toyota Avanza berkarakteristik 
tajam sehingga lebih sporty 

0.961 Valid 

3. Saya merasa Tampilan panel 
instrumen mobil Toyota Avanza 
menarik 

0.959 Valid 

Harga 
(X3) 

0.865 1. Harga mobil Toyota Avanza 
terjangkau 0.864 Valid 

Sumber: Data diolah peneliti 
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2. Harga mobil Toyota Avanza sesuai 
dengan kualitasnya 0.827 Valid 

3. Mobil Toyota Avanza hemat 
perawatan 0.869 Valid 

4. Harga mobil Avanza bersaing 
dengan mobil lain yang sekelas 0.882 Valid 

5. Toyota Avanza memberikan 
potongan harga saat promosi 0.806 Valid 

 

 

 

 

Tabel 4. 5 Uji Validitas Data Keseluruhan (Lanjutan) 

Variabel KMO Butir Pernyataan 

Nilai 

Analisis 

Faktor 

Kriteria 

Merek 
(X4) 

0.809 1. Merek Toyota Avanza mudah 
diingat 

0.920 Valid 

2. Toyota Avanza merupakan merek 
terkenal 

0.913 Valid 

3. Merek Toyota Avanza  mudah 
dikenal masyarakat 

0.907 Valid 

4. Merek Toyota Avanza merupakan 
kesukaan masyarakat 0.832 Valid 

Jaminan 
(Garansi) 
(X5) 

0.770 1. Saya senang dengan garansi mesin 
Toyota Avanza 0.939 Valid 

2. Saya senang dengan garansi body 
Toyota Avanza 0.943 Valid 

3. Saya merasa puas dengan masa 
Garansi Toyota Avanza 0.944 Valid 

Pelayanan 
(X6) 

0.853 1. Saya merasa proses pembelian 
Toyota Avanza mudah 0.880 Valid 

2. Saya merasa puas atas pelayanan 
garansi dari Toyota Avanza 

0.921 Valid 

3. Pelayanan atas keluhan pelanggan 
ditanggapi degan cepat 0.909 Valid 

4. Pelayanan dapat dilakukan di semua 
dealer Toyota 

0.886 Valid 
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Keputusan 
Pembelian 
(Y) 

0.865 1. Toyota Avanza adalah pilihan 
pertama untuk transportasi saya 0.919 Valid 

2. Saya tidak ragu akan pilihan saya 
yaitu Toyota Avanza 0.957 Valid 

3. Saya yakin bahwa Toyota Avanza 
adalah pilihan terbaik saya 0.948 Valid 

4. Saya akan merefrensikan teman, 
saudara, dan keluarga saya untuk 
membeli Toyota Avanza 

0.906 Valid 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner maka dapat dilihat bahwa 

dalam pengolahan keseluruhan data kuesioner (100 responden), pengukuran 

kuesioner melalui 27 butir pernyataan mengenai dimensi dari atribut produk yakni 

kualitas produk (4 pernyataan), gaya dan desain (3 pernyataan), harga (5 

pernyataan), merek (4 pernyataan), jaminan (garansi) (4 pernyataan), Pelayanan (4 

pernyataan) serta variabel dependen yakni keputusan pembelian (4 pernyataan) 

telah dinyatakan valid karena memiliki nilai analisis faktor lebih dari 0,5. 

4.3.4 Uji Reliabilitas Data Keseluruhan 

Hasil penelitian ini yang mengukur dimensi dari atribut produk yakni 

kualitas produk, gaya dan desain, harga, merek, jaminan (garansi), Pelayanan, serta 

variabel dependen yakni keputusan pembelian dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 6 Uji Reliabilitas Data Keseluruhan 

Variabel Jumlah Item 

Pernyatan 

Cronbach's 

Alpha 

Kesimpulan 

Kualitas Produk 4 0.881 Realibel 

Gaya Dan Desain 3 0.956 Realibel 

Harga 5 0.904 Realibel 

Merek 4 0.915 Realibel 

Jaminan (Garansi) 3 0.937 Realibel 

Pelayanan 4 0.921 Realibel 

Sumber: Data diolah peneliti 

PENGARUH PRODUCT..., WISNU SINATRYA, Me.-IBS, 2014



56 
 

Keputusan 

Pembelian 
4 0.950 Realibel 

 

Berdasarkan perhitungan data keseluruhan (100 responden) yang 

didapatkan pada tabel diatas untuk dimensi dari atribut produk yakni kualitas 

produk, gaya dan desain, harga, merek, jaminan (garansi), pelayanan, serta variabel 

dependen yakni keputusan pembelian dapat menjelaskan bahwa setiap pernyataan 

yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan 

variabel dapat dihandalkan (reliable) dikarenakan secara keseluruhan memiliki 

nilai Cronbach Alpha > 0,6 

  

Sumber: Data diolah peneliti 
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4.3.5 Uji Asumsi Klasik 

4.3.5.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

peyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya pengaruh linear 

antar variabel independen dalam model regresi. Untuk dapat melakukan regresi, 

setiap variabel independen harus tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. 

Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

Collinearity Statistic. Nilai VIF yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya 

multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan 

tidak terjadi multikolinearitas. Hasil multikolinearitas tersebut ditunjukkan oleh 

tabel berikut ini : 

Tabel 4. 7 Uji Multikolinearitas 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.334 2.193  -.152 .879   

X1_KP -.026 .139 -.016 -.184 .854 .505 1.980 

X2_GD .460 .123 .320 3.725 .000 .495 2.021 

X3_HAR -.094 .126 -.081 -.746 .457 .306 3.270 

X4_MER .029 .126 .019 .231 .818 .557 1.795 

X5_JAM .758 .199 .488 3.799 .000 .221 4.525 

X6_PEL .194 .153 .167 1.269 .208 .211 4.734 

a. Dependent Variable: Y_PD 

 
Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat disimpulkan penelitian ini bebasdari 

gejalamultikolinearitas. Semua variabel independen memiliki nilai VIFlebih 

kecil dari 10. Selain itu, nilai tolerance setiap variabel independen lebihbesar 

dari 0.1. Dengan demikian tidak ada multikolinearitas dalam modelregresi ini. 

Sumber: Data diolah peneliti 
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4.3.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas 

atau tidak terjadi Heteroskedastistas (Ghozali, 2011). 

Dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya Heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan Uji Glejser. Uji 

Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variable 

independen (Gujarati, dalam Ghozali 2011). Sebelum meregresikan variable 

absolut residual terlebih dahulu mendapatkan nilai residual, setelah nilai 

residual tersebut didapat, selanjutnya di absolutkan sehingga mendapatkan 

variabel absolut residual. Setelah mendapatkan variabel tersebut barulah 

meregresikan variable absolut residual sebagai variabel dependen yaitu sebagai 

purchase decision dan variabel kualitas produk, gaya dan desain, harga, merek, 

jaminan, pelayanan sebagai variabel independen. 
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Tabel 4. 8 Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .156 1.460  .107 .915   

X1_KP .121 .093 .180 1.305 .195 .505 1.980 

X2_GD -.132 .082 -.223 -1.606 .112 .495 2.021 

X3_HAR -.027 .084 -.056 -.318 .751 .306 3.270 

X4_MER .134 .084 .209 1.594 .114 .557 1.795 

X5_JAM -.161 .133 -.253 -1.216 .227 .221 4.525 

X6_PEL .071 .102 .148 .695 .489 .211 4.734 

a. Dependent Variable: RES2 

 
Berdasarkan uji Glejser pada tabel 4.7 yang telah diolah penulis, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada Heteroskedastisitas dalam regresi. Hal ini terlihat 

dari probabilitas siginifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%(0.05). 

sehingga tidak satupun variabel independen yang signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen lain absolut residual. Maka analisis regresi 

pada penelitian ini dapat dilanjutkan. 

4.3.6 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi dilakukan dengan tujuan untuk menjawab perumusan 

masalah yang telah dibentuk pada penelitian ini, khususnya untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen (Kualitas produk, gaya dan desain, harga, merek, 

jaminan, dan pelayanan) dan variabel independen (purchase decision) 

penelitian. Data variabel dependen pada tabel dibawah ini merupakan hasil data 

primer yang telah dikumpulkan oleh peneliti dalam bentuk kuesioner.  

 

Sumber: Data diolah peneliti 
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Adapun hasil analisis regresi berganda penelitian ini adalahsebagai 

berikut: 

Tabel 4. 9 Analisis Regresi Berganda 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.334 2.193  -.152 .879   

X1_KP -.026 .139 -.016 -.184 .854 .505 1.980 

X2_GD .460 .123 .320 3.725 .000 .495 2.021 

X3_HAR -.094 .126 -.081 -.746 .457 .306 3.270 

X4_MER .029 .126 .019 .231 .818 .557 1.795 

X5_JAM .758 .199 .488 3.799 .000 .221 4.525 

X6_PEL .194 .153 .167 1.269 .208 .211 4.734 

a. Dependent Variable: Y_PD 

 

4.3.6.1 Analisis Hasil Regresi Berganda 

Pada hasil regresi model persamaan yang ditampilkan pada tabel 4.10, 

diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut : 

Y = – 0.334 – 0.026 KP + 0.460 GD – 0.094 HAR + 0.029 MER + 0.758 JAM 

+ 0.194 PEL 

Sehingga, dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar -0.334 menyatakan bahwa jika variabel independen 

dianggap konstan, maka rata-rata keputusan pembelian konsumen (PD) 

sebesar -0.083. 

2. Koefisien regresi variabel Kualitas Produk (X1)sebesar -0,026 artinya 

jika variabel Kualitas Produk mengalami kenaikan sebesar satu satuan 

dan variabel lainnya (Gaya dan Desain, Harga, Merek, Jaminan, dan 

Sumber: Data diolah peneliti 
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Pelayanan) nilainya adalah tetap (tidak berubah), maka Keputusan 

pembelian konsumen akan menurun sebesar -0,026. 

3. Koefisien regresi variabel Gaya dan Desain (X2) sebesar 0,460 artinya 

jika variabel Gaya dan Desain mengalami kenaikan sebesar satu satuan 

dan variabel lainnya (Kualitas Produk, Harga, Merek, Jaminan, dan 

Pelayanan) nilainya adalah tetap (tidak berubah), maka Keputusan 

pembelian konsumen akan meningkat sebesar 0,345. 

4. Koefisien regresi variabel Harga (X3)sebesar -0,094 artinya jika 

variabel Harga mengalami kenaikan sebesar satu satuan dan variabel 

lainnya (Kualitas Produk, Gaya dan Desain, Merek, Jaminan, dan 

Pelayanan) nilainya adalah tetap (tidak berubah), maka Keputusan 

pembelian konsumen akan menurun sebesar -0,094. 

5. Koefisien regresi variabel Merek (X4)sebesar 0,029 artinya jika variabel 

Merek mengalami kenaikan sebesar satu satuan dan variabel lainnya 

(Kualitas Produk, Gaya dan Desain, Harga, Jaminan, dan Pelayanan) 

nilainya adalah tetap (tidak berubah), maka Keputusan pembelian 

konsumen akan meningkat sebesar 0,029. 

6. Koefisien regresi variabel Jaminan (X5) sebesar 0,758 artinya jika 

variabel Jaminan mengalami kenaikan sebesar satu satuan dan variabel 

lainnya (Kualitas Produk, Gaya dan Desain, Harga, Merek, dan 

Pelayanan) nilainya adalah tetap (tidak berubah), maka Keputusan 

pembelian konsumen akan meningkat sebesar 0,758. 

7. Koefisien regresi variabel Pelayanan (X6) sebesar 0,194 artinya jika 

variabel Pelayanan mengalami kenaikan sebesar satu satuan dan 

variabel lainnya (Kualitas Produk, Gaya dan Desain, Harga, Merek, dan 
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Jaminan) nilainya adalah tetap (tidak berubah), maka Keputusan 

pembelian konsumen akan meningkat sebesar 0,194. 

4.3.7 Uji Hipotesis 

4.3.6.1 Uji Koefisien Regresi Secara Keseluruhan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh Atribut 

Produk (Kualitas Produk, Gaya dan Desain, Harga, Merek, Jaminan, dan 

Pelayanan) terhadap Keputusan pembelian konsumen secara bersamaan dengan 

melihat signifikansi yang ada pada tabel ANOVA. Apabila nilai signifikansinya 

≤ 0.05 berarti Ho ditolak. Sedangkan apabila nilai signifikansinya > 0.05 berarti 

Ho tidak dapat ditolak. Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 4. 10 Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1798.206 6 299.701 30.278 .000b 

Residual 920.554 93 9.898   

Total 2718.760 99    

a. Dependent Variable: Y_PD 

b. Predictors: (Constant), X6_PEL, X1_KP, X4_MER, X2_GD, X3_HAR, X5_JAM 

 

 
Ho1 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara atribut produk (Kualitas 

Produk, Gaya dan Desain, Harga, Merek, Jaminan, dan Pelayanan) secara 

keseluruhan terhadap keputusan pembelian konsumen Toyota Avanza.  

Ha1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara atribut produk (Kualitas 

Produk, Gaya dan Desain, Harga, Merek, Jaminan, dan Pelayanan) secara 

keseluruhan terhadap keputusan pembelian konsumen Toyota Avanza. 

Sumber: Data diolah peneliti 
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Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.11 terlihat bahwa nilai 

signifikansinya sebesar 0.000 atau 0.000 ≤ 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa 

Ho ditolak yang artinya secara atribut produk (Kualitas Produk, Gaya dan 

Desain, Harga, Merek, Jaminan, dan Pelayanan) secara keseluruhan 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Toyota 

Avanza. 

4.3.6.2 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk mencari tingkat signifikansi variabel 

(Ghozali, 2011). Uji t menunjukkan apakah atribut produk (Kualitas Produk, 

Gaya dan Desain, Harga, Merek, Jaminan, dan Pelayanan) secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terhadap keputusan pembelian 

konsumen Toyota Avanza. Setelah dilakukan pengolahan data diperoleh hasil 

yang ditampilkan pada tabel 4.12 di bawah ini. 

Tabel 4. 11 Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.334 2.193  -.152 .879 

X1_KP -.026 .139 -.016 -.184 .854 

X2_GD .460 .123 .320 3.725 .000 

X3_HAR -.094 .126 -.081 -.746 .457 

X4_MER .029 .126 .019 .231 .818 

X5_JAM .758 .199 .488 3.799 .000 

X6_PEL .194 .153 .167 1.269 .208 

a. Dependent Variable: Y_PD 

 

Sumber: Data diolah peneliti 
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4.3.6.2.1 Analisis Hasil Uji t Kualitas Produk 

Berdasarkan hasil uji t bahwa nilai Sig. dari variabel Kualitas Produk 

(X1_KP)  sebesar 0,854> 0,05. Sesuai kriteria dari penilaian hipotesis, nilai 

tersebut lebih dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan H1 ditolak yang artinya 

variabel Kualitas produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian konsumen Toyota Avanza. 

Pada Penelitian ini kualitas produk Toyota Avanza dinyatakan tidak ada 

pengaruh. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rinaldi dan Yuniarto (2012) bahwa attribut produk yakni kualitas produk, 

fitur, dan desain berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

4.3.6.2.2 Analisis Hasil Uji t Gaya Dan Desain 

Berdasarkan hasil uji t bahwa nilai Sig. dari variabel Gaya dan Desain 

(X2_GD) sebesar 0,000 < 0,05. Sesuai kriteria dari penilaian hipotesis, nilai 

tersebut kurang dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan H2 tidak dapat ditolak 

yang artinya variabel Gaya dan Desain berpengaruh secara signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian konsumen Toyota Avanza. 

Pada Penelitian ini Gaya dan Desain Toyota Avanza dinyatakan ada 

pengaruh yang signifikan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rinaldi dan Yuniarto (2012) menemukan bahwa atribut 

produk yakni desain berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

4.3.6.2.3 Analisis Hasil Uji t Harga 

Berdasarkan hasil uji t bahwa nilai Sig. dari variabel Harga (X3_HAR)  

sebesar 0,457> 0,05. Sesuai kriteria dari penilaian hipotesis, nilai tersebut 

lebih dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan H3 ditolak yang artinya variabel 
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Harga tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

konsumen Toyota Avanza. 

Pada Penelitian ini Harga Toyota Avanza dinyatakan tidak ada 

pengaruh. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Tambunan dan Widiyanto (2012) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa 

citra merek, presepsi kualitas, dan harga berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya pada penelitian ini tidak terbukti 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifiana, Kumadji, dan Fanani (2012), 

yang menunjukkan atribut produk yakni harga, merek, kualitas, kemasan dan 

label memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen. 

4.3.6.2.4 Analisis Hasil Uji t Merek 

Berdasarkan hasil uji t bahwa nilai Sig. dari variabel Merek (X4_MER)  

sebesar 0,818 > 0,05. Sesuai kriteria dari penilaian hipotesis, nilai tersebut 

lebih dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan H4 ditolak yang artinya variabel 

Merek tidak  berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian konsumen Toyota 

Avanza. 

Pada Penelitian ini Merek Toyota Avanza dinyatakan tidak ada 

pengaruh. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Arifiana, et all (2012), yang menyebutkan bahwa atribut produk yang 

didalamnya terdapat merek yang mudah diingat, mudah dikenali, milik 

perusahaan ternama, dan merek yang disukai, berpengaruh yang positif 

terhadap keputusan pembelian. Selain itu tidak terbuktinya  penelitian yang 

dilakukan oleh Rochmadi (2013) yang menyatakan bahwa atribut produk 

yang didalamnya terkandung merek yang memiiki nama yang mudah diingat, 
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istilah yang menarik, dan simbol yang mudah dikenali, berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. 

4.3.6.2.5 Analisis Hasil Uji t Jaminan 

Berdasarkan hasil uji t bahwa nilai Sig. dari variabel Jaminan (X5_JAM)  

sebesar 0,000 < 0,05. Sesuai kriteria dari penilaian hipotesis, nilai tersebut 

kurang dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan H5 tidak dapat ditolak yang 

artinya variabel Jaminan berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian konsumen Toyota Avanza. 

Pada Penelitian ini Jaminan Toyota Avanza dinyatakan ada pengaruh 

yang signifikan. Hal tersebut sesuai dan didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Rochmadi (2013), yang menyatakan atribut produk yang mencakup 

jaminan (garansi) dimana terdapat jaminan kualitas serta masa garansi 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

4.3.6.2.6 Analisis Hasil Uji t Pelayanan 

Berdasarkan hasil uji t bahwa nilai Sig. dari variabel Pelayanan 

(X6_PEL)  sebesar 0,208> 0,05. Sesuai kriteria dari penilaian hipotesis, nilai 

tersebut lebih dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan H5 ditolak yang artinya 

variabel pelayanan dinyatakan tidak berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian konsumen Toyota Avanza. 

Pada Penelitian ini Pelayanan Toyota Avanza dinyatakan tidak ada 

pengaruh. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Rochmadi (2013), yang menyatakan bahwa atribut produk yang didalamnya 

terkandung pelayanan, seperti pemberian informasi, serta kemudahan 

layanan, berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 
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4.3.8 Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis koefisien deteminasi (R2) digunakan untuk menguji sejauh mana 

variasi variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat. Nilai yang digunakan 

adalah Adjusted R Square sebagai koefisien determinasi hasil perhitungan R2 dapat 

dilihat dari tabel R2 sebagai berikut: 

Tabel 4. 12 Koefisien Determinasi (R2) 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .813a .661 .640 3.146 

a. Predictors: (Constant), X6_PEL, X1_KP, X4_MER, X2_GD, 

X3_HAR, X5_JAM 

b. Dependent Variable: Y_PD 

 
Berdasarkan tabel 4.12, terlihat bahwa Adjusted R Square 0.640 yang artinya 

kontribusi Atribut Produk (Kualitas Produk, Gaya dan Desain, Harga, Merek, 

Jaminan, dan Pelayanan) berpengaruh terhadap Keputusan pembelian konsumen 

sebesar 64% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diungkapkan dalam penelitian ini, misalnya seperti support pembiayaan (Astra 

Credit Companies), mobil bekas (mobil 88 / Toyota Used Car) ataupun asuransi 

(garda oto). 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Kualitas Produk dengan Keputusan Pembelian (Purchase 

Decision) 

Konsumen pada umumnya akan membeli produk yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Hal ini, akan mengakibatkan konsumen mencari produk yang 

terbaik yang ada di pasar. Produk yang terbaik tentunya akan memberikan kepuasan 

Sumber: Data diolah peneliti 
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bagi konsumen atas produk yang dipilih. Hal ini didukung oleh pernyataan Kotler 

dan Armstrong  (2012) yang menyatakan bahwa kualitas produk yang baik akan 

membangun kepercayaan konsumen sehingga merupakan penunjang kepuasan 

konsumen. Akan tetapi pada Penelitian ini kualitas produk Toyota Avanza 

dinyatakan tidak ada pengaruh. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rinaldi dan Yuniarto (2012) bahwa atribut produk yakni kualitas 

produk, fitur, dan desain berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Peneliti menduga bahwa tidak adanya pengaruh ini dikarenakan kualitas produk 

Toyota Avanza yang tidak terlalu banyak berubah mengikuti keinginan konsumen 

ditambah dengan pesaing yang terus berlomba mengikuti selera pasar dan 

perkembangan teknologi yang canggih.  

4.4.2 Pengaruh Gaya dan Desain dengan Keputusan Pembelian (Purchase 

Decision) 

Konsumen dihadapkan pada produk yang beraneka ragam serta 

menawarkan ciri atau keistimewaan guna membedakan produk tersebut dengan 

produk yang ada di pasar. Pembeda tersebut salah satunya tercermin dalam desain 

sebuah produk yang melekat pada setiap produk. Menurut Kotler (2012) 

mengartikan bahwa desain atau rancangan adalah totalitas keistimewaan yang 

mempengaruhi penampilan fungsi produk dari segi kebutuhan pelanggan. Pada 

Penelitian ini Gaya dan Desain Toyota Avanza dinyatakan ada pengaruh yang 

signifikan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan 

Yuniarto (2012) menemukan bahwa atribut produk yakni desain berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini diduga gaya dan desain yang menarik 

yang terdapat pada Toyota Avanza memiliki ciri tersendiri di benak konsumen 

sebagai pembeda dengan produk lain. Selain itu gaya dan desain Toyota Avanza 
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yang sudah melekat pada benak masyarakat perlu dipertahankan serta di-improve 

kembali guna memenangkan kompetisi pasar dimasa yang akan datang. 

4.4.3 Pengaruh Harga dengan Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

Konsumen tertarik untuk mendapatkan harga yang pantas dari sebuah 

produk. Harga yang pantas berarti dalam produk tersebut terkandung nilai yang di 

persepsikan pantas pada saat transaksi dilakukan. Konsumen beranggapan bahwa 

suatu produk dengan harga yang mahal berarti mempunyai kualitas yang baik, 

sedangkan apabila harga yang murah mempunyai kualitas yang kurang baik. Akan 

tetapi pada Penelitian ini Harga Toyota Avanza dinyatakan tidak ada pengaruh. Hal 

tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambunan dan 

Widiyanto (2012) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa citra merek, presepsi 

kualitas, dan harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Selanjutnya pada penelitian ini tidak terbukti hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Arifiana, Kumadji, dan Fanani (2012), yang menunjukkan atribut produk yakni 

harga, merek, kualitas, kemasan dan label memiliki pengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian konsumen.  

4.4.4 Pengaruh Merek dengan Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

Sebuah produk yang ditawarkan perusahaan tidak terlepas dari merek yang 

terkandung didalamnya. Merek tersebut digunakan sebagai pembeda dari produk 

pesaing yang sejenis (Kotler dan Amstrong, 2012). Dalam melakukan keputusan 

pembeliannya, konsumen seringkali dihadapkan pada pilihan merek yang berada 

dipasaran. Lebih lanjut, pengenalan terhadap merek ini akan membantu konsumen 

dalam memutuskan pembeliannya. Akan tetapi pada penelitian ini Merek Toyota 

Avanza dinyatakan tidak ada pengaruh. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Arifiana, et all (2012), yang menyebutkan bahwa atribut 
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produk yang didalamnya terdapat merek yang mudah diingat, mudah dikenali, milik 

perusahaan ternama, dan merek yang disukai, berpengaruh yang positif terhadap 

keputusan pembelian. Selain itu terbuktinya  penelitian yang dilakukan oleh 

Rochmadi (2013) yang menyatakan bahwa atribut produk yang didalamnya 

terkandung merek yang memiiki nama yang mudah diingat, istilah yang menarik, 

dan simbol yang mudah dikenali, berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini diduga bahwa faktor Merek dalam penelitian ini bukanlah hal 

yang menjadi prioritas konsumen dalam pemilihan produk kendaraan roda 4.  

4.4.5 Pengaruh Jaminan (Garansi) dengan Keputusan Pembelian (Purchase 

Decision) 

Dewasa ini perusahaan berusaha memberikan jaminan untuk produknya. 

Jaminan ini meliputi kualitas produk, reparasi, atau ganti rugi dari produk yang 

dikonsumsi oleh konsumen. Hal tersebut, tentunya akan memberikan nilai lebih 

tersendiri bagi konsumen, dikarenakan konsumen akan mendapat sebuah jaminan 

kualitas, dan masa garansi dari perusahaan atas produk yang mereka konsumsi. 

Pada penelitian ini Jaminan Toyota Avanza dinyatakan terdapat pengaruh yang 

signifikan. Hal tersebut sesuai dan didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Rochmadi (2013), yang menyatakan atribut produk yang mencakup jaminan 

(garansi) dimana terdapat jaminan kualitas serta masa garansi berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. Jaminan yang diberikan Toyota Avanza 

memberikan nilai tersendiri pada konsumen. Hal tersebut diduga bahwa jaminan 

yang diberikan Toyota Avanza lebih baik dibanding dengan produk lain yang 

sejenis. Hal ini menyebabkan Toyota Avanza unggul dalam hal pemberian jaminan 

kepada konsumen seperti garansi mesin, garansi body, dan masa garansi yang di 

berikan oleh Toyota Avanza. 
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4.4.6 Pengaruh Pelayanan dengan Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

Kegiatan sebuah perusahaan tidak terlepas dari adanya unsur pelayanan 

kepada konsumen. Pelayanan pada sebuah perusahaan biasanya mencakup berbagai 

kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen. Mulai dari pemberian informasi 

kepada konsumen, keramah tamahan, dan penjelasan terkait dengan produk inti 

perusahaan. Pelayanan tersebut tentunya merupakan hal yang seharusnya dilakukan 

oleh setiap perusahaan yang ada. Hal ini dilakukan guna memberikan pelayanan 

yang lebih berkualitas dibandingkan dengan pesaing. Akan tetapi pada penelitian 

ini pelayanan pada Toyota Avanza dinyatakan tidak ada pengaruh. Hal tersebut 

tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rochmadi (2013), yang menyatakan 

bahwa atribut produk yang didalamnya terkandung pelayanan, seperti pemberian 

informasi, serta kemudahan layanan, berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Hal tersebut mencerminkan sikap konsumen yang tidak lagi merasa 

perlu dilayani pada saat ingin melakukan pembelian karena konsumen akan 

menentukan pilihannya sendiri tanpa harus dilayani oleh pihak perusahaan. Hal ini 

diduga terjadi akibat tergantikannya peran penjualan dengan akses informasi yang 

mudah didapat seperti internet, refrensi dari orang lain, forum dan situs produk yang 

mudah mengenai informasi produk yang dapat dilihat pada kapan saja dan dimana 

saja. 

4.5 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan implikasi manajerial untuk pihak 

perusahaan yakni Toyota Astra Motor. Berikut merupakan implikasi manajerial yang dapat 

diberikan. 

1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Jaminan yang diberikan Toyota Avanza 

dinyatakan ada pengaruh yang signifikan. Hal tersebut sesuai dan didukung oleh 
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penelitian yang dilakukan Rochmadi (2013), yang menyatakan atribut produk 

yang mencakup jaminan (garansi) dimana terdapat jaminan kualitas serta masa 

garansi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Untuk memperkuat 

implikasi manajerial bagi pihak Toyota Avanza, peneliti memberikan 

pertimbangan tambahan yang didapat melalui rata-rata jawaban kuesioner yang 

sudah peneliti sebarkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 13 Nilai Rata-Rata Indikator Jaminan 

Indikator Pernyataan Mean 

JAM1 Saya senang dengan garansi mesin Toyota Avanza  3.94 
JAM2 Saya senang dengan garansi body Toyota Avanza 3.86 
JAM3 Saya merasa puas dengan masa garansi Toyota Avanza  3.96 

Total Nilai Rata-Rata 3.92 
Sumber:Data diolah peneliti 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa nilai 

rata-rata keseluruhan dari variabel jaminan sebesar 3,92 dan dengan merujuk pada 

nilai rata-rata secara keseluruhan, jawaban responden seluruhnya sudah setuju 

dengan masing-masing pernyataan. Hal tersebut mempunyai arti bahwa jaminan 

yang diberikan oleh Toyota Avanza sangat diperlukan dalam penentuan keputusan 

pembelian konsumen. Misalnya dalam hal pemberian jaminan garansi body, 

garansi mesin, dan masa garansi yang di berikan oleh Toyota Avanza. Konsep 

jaminan meliputi kualitas produk, reparasi, atau ganti rugi. Untuk itu peneliti 

memberikan saran kepada perusahaan agar meningkatkan durabilitas dari 

garansi yang sudah ada misalnya garansi cat selama 1 tahun, garansi mesin yang 

sudah ada yaitu 3 tahun atau 100.000 km (yang lebih dahulu tercapai), garansi 

aki selama 2 tahun, garansi sistem suspensi kaki-kaki pada Toyota Avanza dan 

bagian-bagian seperti power window, electric mirorr, sensor parking, dan audio 

system. Dengan adanya penelitian ini mencerminkan bahwa apabila adanya 
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perpanjangan masa garansi akan berpengaruh positif terhadap kuantitas 

penjualan. Adapun kemudahan serta kecepatan dalam mengklaim garansi itu 

sendiri tidak boleh luput dari perhatian, karena menurut data yang sudah diolah 

peniliti menunjukan apabila adanya kenaikan kualitas dalam penanganan klaim 

garansi berpengaruh positif terhadap penjualan dari Toyota Avanza. 

2. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Gaya dan Desain Toyota Avanza 

dinyatakan ada pengaruh yang signifikan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rinaldi dan Yuniarto (2012) menemukan bahwa atribut 

produk yakni kualitas produk, fitur, dan desain berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. Untuk memperkuat implikasi manajerial bagi pihak 

Toyota Avanza, peneliti memberikan pertimbangan tambahan yang didapat 

melalui rata-rata jawaban kuesioner yang sudah peneliti sebarkan. Hal tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 14 Nilai Rata-Rata Indikator Gaya dan Design 

Indikator Pernyataan Mean 

GD1 Saya merasa tampilan warna mobil Toyota Avanza menarik 
untuk dilihat 

4.01 

GD2 Saya merasa tampilan body mobil Toyota Avanza 
berkarakteristik tajam sehingga lebih sporty 

3.93 

GD3 Saya merasa tampilan panel instrumen mobil Toyota Avanza 
menarik 

3.91 

Total Nilai Rata-Rata 3.95 
Sumber: Data diolah peneliti 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa nilai 

rata-rata keseluruhan dari variabel jaminan sebesar 3,95 dan dengan merujuk pada 

nilai rata-rata secara keseluruhan, jawaban responden seluruhnya sudah setuju 

dengan masing-masing pernyataan. Hal tersebut mempunyai arti bahwa gaya dan 

design yang diberikan oleh Toyota Avanza sangat diperlukan dalam penentuan 

keputusan pembelian konsumen. Misalnya dalam hal tampilan panel instrumen 
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Toyota Avanza yang menarik contohnya yang ada di Toyota Avanza tipe Veloz 

yaitu apabila ada salah satu pintu terbuka maka handle pintu pun menyala, hal 

itu dihasilkan dari pantulan cahaya yang di dapat pada lampu yang ada di 

belakang handle pintu. Tampilan body yang memiliki ciri tersendiri di benak 

konsumen sebagai pembeda dengan produk lain, yang kebanyakan dari produk 

pesaing memiliki ground clearence lebih rendah, dan Toyota Avanza tampil 

beda lebih tinggi sehingga lebih kelihatan gagah. Beragam warna yang banyak 

dan menarik yang terdapat pada Toyota Avanza juga menjadi daya tarik 

tersendiri di mata konsumen Toyota Avanza.  

Selain itu gaya dan desain Toyota Avanza yang sudah melekat pada 

benak masyarakat perlu dipertahankan dan serta merta dikembangkan guna 

memenangkan kompetisi pasar dimasa yang akan datang. Konsep gaya 

merupakan konsep yang lebih luas dikarenakan gaya mengedepankan tampilan 

luar dan semata-mata menjelaskan penampilan produk tertentu.  

Desain selain mempertimbangkan faktor penampilan, juga untuk 

bertujuan memperbaiki kinerja produk, mengurangi biaya produksi, dan 

menambah keunggulan bersaing. Untuk itu pihak perusahan perlu 

meningkatkan sisi Gaya dan Desain yang menarik guna mempertahankan benak 

konsumen sebagai pembeda dengan produk lainnya. Hal tersebut dapat 

ditingkatkan melalui perubahan gaya yang menjadi lebih sporty guna 

menambah tingkat kepercayaan diri konsumen yang menggunakan Toyota 

Avanza. Selanjutnya perubahan desain yang menjadi lebih aerodinamis dari 

segi body dengan memperhatikan setiap lekukan yang membentuk body mobil, 

meningkatkan desain interior dari Toyota  Avanza seperti panel instrumen yang 

canggih (Digital), Indikator panel dengan konsep yang modern dengan tetap 
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mempertahankan fungsi dari indikator tersebut. Selanjutnya meningkatkan 

kualitas serta memperbanyak varian dari warna yang sudah ada di line up 

Toyota Avanza. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier 

dapat menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini keputusan pembelian terbukti tidak dipengaruhi oleh 

kualitas produk. 

2. Dalam penelitian ini keputusan pembelian terbukti dipengaruhi secara 

signifikan oleh gaya dan desain. 

3. Dalam penelitian ini keputusan pembelian terbukti tidak dipengaruhi oleh 

harga. 

4. Dalam penelitian ini keputusan pembelian terbukti tidak dipengaruhi oleh 

merek. 

5. Dalam penelitian ini keputusan pembelian terbukti dipengaruhi secara 

signifikan oleh jaminan (garansi). 

6. Dalam penelitian ini keputusan pembelian terbukti tidak dipengaruhi oleh 

pelayanan. 

7. Dalam penelitian ini terbukti bahwa pengaruh yang dominan dari dimensi 

atribut produk (kualitas produk, desain, harga, merek, garansi, dan pelayanan) 

terhadap purchase decision adalah gaya dan desain dan jaminan. 
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5.2 Saran 

Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh manajemen dari PT 

Astra Internasional berdasarkan penelitian ini dan juga untuk penelitian selanjutnya 

yaitu sebagai berikut: 

1. PT. Astra Internasional Tbk. selaku produsen dari Toyota Avanza perlu 

menyadari bahwa jaminan yang diberikan oleh Toyota Avanza kepada 

konsumen memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Bagi pihak PT Astra Internasional sendiri hal tersebut 

dirasa perlu diperhatikan dengan cara pemberian jaminan mesin apabila terjadi 

kerusakan yang akan dilakukan pergantian komponen mesin secara menyeluruh 

sesuai dengan kerusakan yang dirasakan,  memperluas cakupan jaminan 

komponen (Airconditioner, Electric Power Steering, Central Locking, Alarm, 

Electric mirorrs, dan Electric Power Window) yang sebelumnya tidak dijamin 

oleh perusahaan agar selanjutnya untuk masuk kedalam jaminan serta. 

Selanjutnya, jaminan pada body Toyota Avanza dengan memberikan jaminan 

anti karat pada body dengan periode waktu yang ditentukan, serta mempertebal 

body Toyota Avanza agar menjadi lebih kuat sehingga konsumen merasa aman 

dalam mengendarai Toyota Avanza dan dapat dijadikan sebagai jaminan 

keamanan untuk promosi produk. 

2. PT. Astra Internasional Tbk. selaku produsen dari Toyota Avanza perlu 

menyadari bahwa gaya dan desain dari Toyota Avanza memberikan pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan 

pada demografi responden pada penelitian ini yakni tingkat usia responden, 

mengungkap bahwa tingkat usia muda yakni antara 26 th s/d 35 th masih 

mendominasi kepemilikan Toyota Avanza. Artinya seorang konsumen akan 
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menjadi lebih peduli dan memperhatikan gaya dan design dalam keputusan 

pembeliannya. Bagi pihak Toyota Avanza hal tersebut dirasa perlu diperhatikan 

dengan cara meningkatkan variabel gaya dan desain melalui perubahan gaya 

yang menjadi lebih sporty guna menambah tingkat kepercayaan diri konsumen, 

perubahan desain yang menjadi lebih aerodinamis dari segi body dengan 

memperhatikan setiap lekukan yang membentuk body mobil, dan meningkatkan 

desain interior dari Toyota Avanza seperti panel instrumen yang canggih 

(Digital), Indikator panel dengan konsep yang modern dengan tetap 

mempertahankan fungsi dari indikator tersebut. 

3. PT. Astra Internasional Tbk. selaku produsen dari Toyota Avanza perlu 

menyadari bahwa kualitas produk yang diberikan oleh Toyota Avanza kepada 

konsumen bukan salah satu faktor terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Maka dalam hal ini baiknya PT Astra Internasional tetap menggunakan produk 

bahan baku dengan standar kualitas yang ada, karena terbukti dalam penelitian 

ini bahwa hal itu bukan merupakan concern dari konsumen atas pemilihan 

Toyota Avanza. 

4. PT. Astra Internasional Tbk. selaku produsen dari Toyota Avanza perlu 

menyadari bahwa Harga Toyota Avanza bukan salah satu faktor terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Maka dalam hal ini baiknya PT Astra 

Internasional tetap mengacu pada harga lama dan tentunya mempertimbangkan 

kembali kelebihan margin yang bisa didapat, karena terbukti dalam penelitian 

ini bahwa hal itu bukan merupakan prioritas dari konsumen atas pemilihan 

Toyota Avanza. 

5. PT. Astra Internasional Tbk. selaku produsen dari Toyota Avanza perlu 

menyadari bahwa Merek Toyota Avanza bukan salah satu faktor terhadap 
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keputusan pembelian konsumen. Maka dalam hal ini baiknya PT Astra 

Internasional tetap menggunakan cara promosi yang sudah ada guna 

mempertahankan citra merek, karena dalam penelitian ini terbukti bahwa hal itu 

bukan merupakan suatu stimulus konsumen atas pemilihan Toyota Avanza. 

6. PT. Astra Internasional Tbk. selaku produsen dari Toyota Avanza perlu 

menyadari bahwa Pelayanan dari Toyota Avanza bukan salah satu faktor 

terhadap keputusan pembelian konsumen. Maka dalam hal ini baiknya PT Astra 

Internasional tetap menjalankan pelayanan yang sudah ada, karena terbukti 

dalam penelitian ini bahwa hal itu bukan merupakan daya tarik atas pemilihan 

Toyota Avanza. 

7. Untuk penelitian selanjutnya, objek penelitian juga dapat diambil dari merek 

kendaraan roda 4 lainnya misalnya Honda, Suzuki, Nissan, dan Mitsubishi. Hal 

tersebut disarankan guna mencari tahu lebih dalam mengenai dimensi atribut 

produk. Selain itu, keberagaman objek penelitian akan memperkaya ilmu 

disiplin marketing dan dapat memberikan sumbangan strategi baru bagi industri 

otomotif yang sedang berkembang di Indonesia sebagai pembanding atas 

penelitian ini. 

8. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dengan mengambil sampel yang 

berasal dari konsumen yang belum mempunyai Toyota Avanza. Hal tersebut 

disarankan guna menggali lebih dalam kesan atribut produk dari sudut pandang 

yang berbeda. Hal tersebut tentunya membutuhkan penyesuaian terhadap 

variabel dependen seperti minat beli konsumen (purchase intention). Dengan 

tujuan apakah hal ini akan membuat konsumen yang belum menggunakan 

Toyota Avanza akan beralih merek.  
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Lampiran 1. 1 Kuesioner 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Responden Yth, 

 

Saya adalah  mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang bernama 

Wisnu Sinatrya yang sedang menulis skripsi mengenai merek mobil Toyota 

Avanza. 

Agar penelitian ini dapat berlangsung dengan baik, peneliti memohon 

kesediaan anda untuk berpartisipasi dengan menjawab seluruh pertanyaan yang 

disajikan dalam kolom pernyataan se-obyektif mungkin. Data yang diberikan 

hanya digunakan untuk penghimpunan data penelitian dan tidak dipergunakan 

untuk hal lain diluar penelitian ini. Jika ada pertanyaan yang membingungkan 

atau sekiranya kurang jelas, dimohon dapat menghubungi peneliti dengan 

bertanya langsung dengan peneliti. 

Atas perhatian dan partisipasinya peneliti ucapkan terimakasih. 

 

 

 

 

 

 

Peneliti 

Wisnu Sinatrya 
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Profil Responden 

 

1) Jenis kelamin  : Pria / Wanita 

 

2) Umur   : ______ tahun 

 

3) Pendidikan terakhir : (pilih salah satu)* 

*Berikan tanda (X) pada pilihan anda 
 
 

SMA/SMK Diploma S1 S2 

    

 

4) Pengeluaran per bulan: (pilih salah satu)* 

*Berikan tanda (X) pada pilihan anda 
 
 

Kurang dari Rp.3.000.000 Rp.4.000.000 s/d Rp.4.500.000 

Rp.3.000.000 s/d Rp.3.500.000 Rp.4.500.000 s/d Rp.5.000.000  

Rp.3.500.000 s/d Rp.4.000.000 Diatas Rp.5.000.000 
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Kuesioner 

Cara pengisian: 

Berikan tanda (X) untuk setiap jawaban anda pada lingkaran penilaian konsumen, 
setelah mencocokan dengan kolom pernyataan. Mohon isi kuesioner ini dengan skala 
yang sudah ditentukan. Interval yang digunakan untuk pengukuran skala adalah 1 
sampai 6. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

  

No Kolom pernyataan 
Skala 

STS  SSS 

1 Saya merasa kualitas mesin mobil Toyota 
Avanza sangat handal 

 

2 Mobil Toyota Avanza mempunyai mesin yang 
hemat bahan bakar 

 

3 
Saya merasa kualitas rangka mobil  Toyota 

Avanza kuat 

 

4 
Mobil Toyota Avanza memberikan kenyamanan 

berkendara berupa suara mesin yang halus 

 

5 Saya merasa tampilan warna mobil Toyota 
Avanza menarik untuk dilihat 

 

6 
Saya merasa tampilan body mobil Toyota 
Avanza berkarakteristik tajam sehingga lebih 
sporty 

 

7 Saya merasa tampilan panel instrumen mobil 
Toyota Avanza menarik 

 

8 Harga mobil Toyota Avanza terjangkau  

9 
Harga mobil Toyota Avanza sesuai dengan 

kualitasnya 

 

10 
Toyota Avanza memberikan potongan harga 

yang cukup menarik 

 

11 Mobil Toyota Avanza hemat perawatan  

12 Harga mobil Avanza bersaing dengan mobil 
lain yang sekelas 

 

Sangat tidak 

setuju 

Sangat Sangat Setuju 
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Kuesioner 

 

 

No Kolom pernyataan 

Skala 

STS  SS

S 

13 Merek Toyota Avanza mudah diingat  

14 Toyota Avanza merupakan merek terkenal  

15 
Merek Toyota Avanza mudah dikenal 

masyarakat 

 

16 
Merek Toyota Avanza merupakan kesukaan 

masyarakat 

 

17 
Saya senang dengan garansi mesin Toyota 

Avanza  

 

18 
Saya senang dengan garansi body Toyota 

Avanza 

 

19 
Saya merasa puas dengan masa Garansi Toyota 

Avanza  

 

20 
Saya merasa proses pembelian Toyota Avanza 

mudah 

 

21 
Saya merasa puas atas pelayanan garansi dari 

Toyota Avanza 

 

22 
Saya merasa pelayanan atas keluhan pelanggan 

ditanggapi dengan cepat 

 

23 
Saya merasa pelayanan dapat dilakukan di 

semua dealer Toyota 

 

24 
Toyota Avanza adalah pilihan pertama untuk 

transportasi saya 

 

25 
Saya tidak ragu akan pilihan saya yaitu Toyota 

Avanza 

 

26 
Saya yakin bahwa Toyota Avanza adalah 

pilihan terbaik saya 

 

27 Saya akan merefrensikan teman, saudara, dan 
keluarga saya untuk membeli Toyota Avanza 
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Lampiran 1. 2Hasil Uji Validitas (Pre-test) 

1. Kualitas Produk 
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2. Gaya dan Desain 
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3. Harga 
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4. Merek 
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5. Jaminan 
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6. Pelayanan 
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7. Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

PENGARUH PRODUCT..., WISNU SINATRYA, Me.-IBS, 2014



94 
 

Lampiran 1. 3Hasil Uji reliabilitas (Pre-test) 

1. Kualitas Produk 
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2. Gaya dan Desain 
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3. Harga 
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4. Merek 
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5. Jaminan 
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6. Pelayanan 
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7. Keputusan Pembelian 
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Lampiran 1. 4Hasil Uji Validitas Data Keseluruhan 

1. Kualitas Produk 
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2. Gaya dan Desain 
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3. Harga 
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4. Merek 

 

5. Jaminan 
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6. Pelayanan 
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7. Keputusan Pembelian 
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Lampiran 1. 5Hasil Uji Reliabilitas Data Keseluruhan 

1. Kualitas Porudk 
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2. Gaya dan Desain 
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3. Harga 
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4. Merek 
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5. Jaminan 
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6. Pelayanan 
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7. Keputusan Pembelian 
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Lampiran 1. 6 Hasil Uji Asumsi Klasik 
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1. Uji Multikolinearitas
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2. Uji Heteroskedastisitas
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Lampiran 1. 7 Hasil Analisis Regresi Berganda 
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Lampiran 1. 8 Hasil Uji Hipotesis 
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