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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Toyota 

 Toyota Motor Corporation didirikan pada September 1933 sebagai divisi mobil 

Pabrik Tenun Otomatis Toyota. Divisi mobil perusahaan tersebut kemudian dipisahkan 

pada 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation seperti saat ini. 

Berangkat dari industri tekstil, Toyota menancapkan diri sebagai salah satu pabrikan 

otomotif yang cukup terkemuka di seluruh dunia. Merek yang memproduksi 1 mobil 

tiap 6 detik ini ternyata menggunakan penamaan Toyota lebih karena penyebutannya 

lebih enak daripada memakai nama keluarga pendirinya, Toyota. Inilah beberapa 

tonggak menarik perjalanan Toyota. 

 Toyota merupakan pabrikan mobil terbesar ketiga di dunia dalam unit sales dan 

net sales. Pabrikan terbesar di Jepang ini menghasilkan 5,5 juta unit mobil di seluruh 

dunia. Jika dihitung, angka ini ekuivalen dengan memproduksi 1 unit mobil dalam 6 

detik. 

 Sakichi Toyoda sebagai pendirinya lahir pada bulan Februari 1897 di Shizuoka, 

Jepang. Pria ini dikenal sebagai penemu sejak berusia belasan tahun. Toyoda 

mengabdikan hidupnya mempelajari dan mengembangkan perakitan tekstil. Dalam 

usia 30 tahun Toyota menyelesaikan mesin tenun. Ini kemudian mengantarkannya 

mendirikan cikal bakal perakitan Toyota, yakni Toyoda Automatic Loom Works, Ltd. 

pada November 1926. Di sini hak paten mesin tekstil otomatisnya kemudian dijual  
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kepada Platt Brothers & Co, Ltd. dari Inggris, Britania Raya. Hasil penjualan paten ini, 

dijadikan modal pengembangan divisi otomotif. Mulai tahun 1933, ketika Toyoda 

membangun divis otomotif, tim yang kemudian banyak dikendalikan oleh anaknya 

Kiichiro Toyoda, tiada henti menghasilkan inovasi-inovasi terdepan di zamannya. 

Mesin Tipe A berhasil dirampungkan pada 1934. Setahun kemudian mesin ini 

dicangkokkan prototipe pertama mobil penumpang mereka, A1. Divisi otomotif 

Toyoda juga menghasilkan truk model G1. 

 Di tahun 1936 mereka meluncurkan mobil penumpang pertama mereka, 

Toyoda AA (kala itu masih menggunakan nama Toyoda). Model ini dikembangkan 

dari prototipe model A1 dan dilengkapi bodi dan mesin A. Kendaraan ini dari awal 

diharapkan menjadi mobil rakyat. Konsep produk yang terus dipegang Toyota hingga 

sekarang. Empat tahun menunggu dirasa cukup melahirka perusahaan otomotif sendiri 

dan melepaskan diri dari industry tekstil mereka. Kemudian tahun 1937 mereka 

meresmikan divisi otomotif dan memakai nama Toyota, bukan Toyoda seperti nama 

industry tekstil. Pegambilan nama Toyoda dalam bahasa Jepang terwakili alam 8 

karrakter, dan delapan adalah angka keberuntungan bagi kalangan masyarakat Jepang. 

Alasan lain yang dianggap masuk akal adalah industry otomotif merupakan bisnis gaya 

hidup dan bahkan penyebutan sebuah nama (dan seperti apa kedengarannya), menjadi 

sisi yang begitu penting. Karena nama Toyoda dianggap terlalu kaku di dalam bisnis 
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yang dinamis sehingga diubah menjadi Toyota dirasa lebih baik. Tak ayal, tahun 1937 

merupaka era penting kelahiran Toyota Motor Co, Ltd. cikal bakal raksasa Toyota 

Motor Corp (TMC) sekarang. Semangat inovasi Kiichiro Toyoda tidak pernah redup. 

Toyota kemudian berkembang menjadi penghasil kendaraan tangguh. Di era 1940-an, 

Toyota sibuk mengembangkan permodalan termasuk memasukkan perusahaan di 

lantai bursa di Tokyo, Osaka dan Nagoya. 

 Setelah era Perang Dunia II berakhir, tahun 1950-an merupakan pembuktian 

Toyota sebagai penghasil kendaraan serba guna tangguh. Waktu itu kendaraan Jeep 

akrab di Jepang. Terinspirasi dari mobil in, Toyota kemudian mengembangkan 

prototipe Land Cruiser yang keluar tahun 1950. Setahun kemudian meluncurkan secara 

resmi model awal Land Cruiser yakni model BJ. 

 Toyota tidak hanya dikenal melalui Toyota Land Cruiser. Mereka juga 

mengembangkan model yang menjadi favorit dunia, sedan kecil. Lewat Corolla yang 

memlai debutnya pada tahun 1966, sedan mungil generasi awal ini memakai penggerak 

belakang mengubah tatanan sedan bongsor yang popular saat itu menuju arah sedan 

kecil yang kompak, irit dan ringkas. Memasuki tahun 1975, Corolla masuk dalam 

generasi ketiga dan terjual lebih dari 5 juta unit. Hal yang menakjubkan ini masih 

kokoh hingga sekarang. Mesin mobil Corolla ini kemudian digunakan Indonesia 

sebagai mesin untuk kendaraan niaga keluarga serbaguna, Toyota Kijang generasi 

awak yang dikenal sebagai Kijang Buaya. 

 Di Indonesia sendiri Toyota masuk pada tahun 1975 dengan nama PT. Astra 

Motor  Sales (AMS) dan pada tahun 1985 nama perusahaan Astra Motor Sales (AMS) 

berubah menjadi Astra Internasional Inc, Toyota Division. Pada tahun 1987, PT. AMS 
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bergabung dengan PT. Astra Internasional dan menjadi bagian dari Sales Operation 

pada divisi otomotifnya, dan pada tahun 1991 nama perusahaan berubah menjadi 

AUTO 2000. Kata AUTO 2000 mempunyai makna antara lain adalah pola piker yang 

jauh hingga tahun 2000 mendatang, sedangkan AUTO sendiri mempunyai arti otomotif 

karena AUTO 2000 adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif (bengkel dan 

penjualan mobil Toyota) hingga sekarang. 

 Sejalan makin mengglobalnya produk Toyota, mereka sadar tidak mempunyai 

grafik logo. Bahkan di Indonesia dijuampai kendaraan bermerek Toyota seperti Toyota 

Kijang dengan logo “TOYOTA” pada grill dibagian bonnet (hidung) mobil. 

                                         

 Toyota akhirnya memutuskan untuk membuat dua lingkaran oval (elips) yang 

menghasilkan huruf T dan elips ketiga mengisyaratkan akan the spirit of understanding 

in design. Lingkaran ketiga itu sekaligus mengelilingi kedua lingkaran elips 

sebelumnya yang berbentuk T itu sebagai bukti menjaga dan mempengaruhi 

sekelilingnya. 

4.1.2 Produk-Produk Toyota 

 Sampai saat ini Toyota telah banyak menciptakan kendaraan-kendaraan yang 

laris dijual di berbagai Negara di dunia sesuai dengan selera, gaya hidup dan kebutuhan 

akan konsumennya. Produk yannng dipasarkan oleh depertement sales di berbagai 
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distributor ataupu  dealer resmi terdiri dari berbagai distributor ataupun dealer resmi 

terdiri dari berbagai tipe mobil dan jenis yang beragam. Mobil Toyota yang banyak 

dijual di Indonesia oleh ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) dan distributor mobil 

antara lain dari jenis sedan seperti Toyota vios, Toyota yaris, Toyota Corolla, Toyota 

Camry, dan Crown. Dari jenis MPV (Multi Purpose Vehicle) seperti Toyota Avanza, 

Toyita Kijang, dan Toyota Alphard. Tak ketinggalan pula dari jenis SUV (Sport Utility 

Vehicle) seperti Toyota Rush, Toyota Fortuner, Toyita Hilux, Toyota Haier dan Toyota 

Land Cruiser disamping produk-produk kendaraan komersial lainnya seperti Pick-up 

dan Truck. Ini semua merupakan bukti bahwa Toyota mampu menyediakan produk-

produk yang sangat beragam sesuai dengan kebutuhan konsumennya. 

 

4.2 Karakteristik  Responden 

 Bedasarkan hasil penelitian dari 100 responden yang merupakan calon pembeli 

mobil merek Toyota Avanza yang ada di Kota Malang, maka diperoleh gambaran 

unum mengenai identitas responden bedasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan. 

4.2.1 Karakteristik Responden Bedasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, gambaran mengenai jenis kelamin 

responden dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut : 

 Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Konsumen Prosentase (%) 

1 Laki-laki  72 72% 

2 Perempuan 28 28% 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah, 2014 
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Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini dilihat dari 

jenis kelamin menunjukkan bahwa calon pembeli mobil Toyota Avanza laki-laki lebih 

banyak dibandingkan dengan calon pembeli Toyota Avanza yang berjenis kelamin 

perempuan. Jumlah calon pembeli mobil Toyota Avanza laki-laki sebanyak 72 

responden atau sebesar 72%, sedangkan  calon pembeli Toyota Avanza perempuan 

sebanyak 28 responden atau sebesar 28%. Keadaan ini menunjukkan bahwa calon 

pembeli mobil Toyota Avanza cenderung laki-laki. 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, gambaran mengenai usia responden 

dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia (Tahun) Jumlah Konsumen Prosentase (%) 

1 18 – 22  14 14% 

2 23 – 27  39 39% 

3 28 – 34  55 55% 

Jumlah 100 100 

Sumber: Data primer diolah, 2014 

 

 Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa responden calon pembeli Toyota Avanza yang berusia 28-34 

tahun lebih banyak jika dibandingkan dengan calon pembeli Toyota Avanza yang 

berusia 18-22, 23-27. Jumlah calon pembeli Toyota Avanza yang berusia 18-22 tahun 

sebanyak 14 responden atau sebesar 14%, sedangkan calon pembeli Toyota Avanza 

yang berusia 23-27 tahun sebanyak 39 responden atau sebesar 39% lalu calon pembeli 

Toyota Avanza yang berusia 28-34 sebanyak 55% atau sebesar 55%. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa para calon pembeli Toyota Avanza rata-rata berusia 28-34 hal ini 



54 

 

tentunya disebabkan karena faktor kebutuhan yang berbeda, karena pada usia 28-34 

merupakan usia yang aktif mereka bekerja pastinya mebutuhkan kendaraan. 

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, karakteristik responden mengenai 

pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Konsumen Prosentase (%) 

1 PNS 25 25% 

2 Instansi Swasta 24 24% 

3 Pengusaha  30 30% 

4 Wiraswasta 21 21% 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

 

Dalam tabel 4.3 dapat diketahui diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa responden calon pembeli Toyota Avanza yang berprofesi sebagai 

Pengusaha paling banyak jika dibandingkan yang lainnya. Jumlah calon pembeli 

Toyota Avanza yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri sebanyak 25 responden atau 

sebesar 25%, calon pembeli Toyota Avanza yang bekerja di Instansi Swasta sebanyak 

24 responden atau sebesar 24%, serta calon pembeli Toyota Avanza yang berprofesi 

sebagai Wiraswasta sebanyak 21 responden atau sebesar 21%.  

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan per Bulan 

 Pendapatan yang dimaksud disini adalah penghasilan yang dihasilkan 

responden dalam satu bulan. Berikut ini tabel penghasilan dari responden : 
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Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan per Bulan 

No Penghasilan  Jumlah Konsumen Prosentase (%) 

1 Rp. 2.000.000-Rp. 3.000.000 6 6% 

2 >Rp. 3.000.000-Rp. 5.000.000 24 24% 

3 >Rp. 5.000.000-Rp. 7.000.000 44 44% 

4 >Rp. 7000.000 26 26% 

Jumlah 100 100 

Sumber: Data primer diolah, 2014 

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki 

pendapatan per bulan antara > Rp. 5.000.000 – Rp. 7.000.000 sebanyak 44 

responden dengan pekerjaan sebagai PNS sebanyak 6 responden, instansi 

swasta sebanyak 12 responden, pengusaha sebanyak 14 responden dan 

wiraswasta sebanyak 12 responden, sedangkan responden terendah memiliki 

pendapatan antara Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 sebanyak 6 responden yang 

terdiri dari 3 responden sebagai PNS dan 3 responden merupakan pengusaha. 

Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pendapatan yang dimiliki responden 

mampu membeli Toyota Avanza. 

 

4.3 Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

Berdasarkan kuesioner yang telah diberikan kepada 100 responden, maka untuk 

mengetahui mayoritas jawaban responden pada masing-masing item dapat dibuat 

seperti tabel berikut:
      

 

4.3.1 Dimensi Functional image (X1) 

 Indikator yang digunakan dalam dimensi Functional image disajikan pada tabel 

berikut  : 
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Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Functional Image (X1) 

Item 

Skor Jawaban 

Rata-

rata 

Sangat 

setuju 
Setuju Netral Tidak setuju 

Sangat 

tidak 

setuju 

F % F % F % F % F % 

X1.1 28 28 53 53 19 19 0 0 0 0 4,09 

X1.2 23 23 38 38 27 27 12 12 0 0 3,72 

X1.3 9 9 46 46 39 39 6 6 0 0 3,58 

Rata-rata 20 20 45,6 45,6 28,3 28,3 6,6 6,6 0 0 3,80 

Sumber : Data primer yang diolah, 2014 

Keterangan : 

X1.1 : Toyota Avanza mempunyai kualitas produk yang tinggi. 

X1.2 : Toyota Avanza mempunyai karakteristik yang lebih baik dibandingkan 

dengan merek lain 

X1.3 : Toyota Avanza mempunyai harga yang lebih murah dibandingkan dengan 

merek lain. 

 

  Item pertama tentang Toyota Avanza mempunyai kualitas produk yang tinggi 

diperoleh jawaban 28 responden (28%) menyatakan sangat setuju, 53 responden (53%) 

menyatakan setuju, 19 responden (19%) menyatakan kurang setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item 

tersebut sebesar 4,09 masuk dalam kategori sangat setuju yang berarti bahwa Toyota 

Avanza mempunyai kualitas produk yang tinggi dibandingkan dengan kendaraan lain. 

 Item kedua tentang Toyota Avanza mempunyai karakteristik yang lebih baik 

dibandingkan dengan merek yang lain diperoleh jawaban 23 responden (23%) 

menyatakan sangat setuju, 38 responden (38%) menyatakan setuju, 27 responden 

(27%) menyatakan kurang setuju, 12 responden (12%) menyatakan tidak setuju dan 

tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut 
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sebesar 3,72 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa Toyota Avanza 

mempunyai karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan merek yang lain. 

 Item ketiga tentang Toyota Avanza mempunyai harga yang lebih murah 

dibandingkan dengan merek lain diperoleh jawaban 9 responden (9%) menyatakan 

sangat setuju, 46 responden (46%) menyatakan setuju, 39 responden (39%) 

menyatakan kurang setuju, 6 responden (6%) menyatakan tidak setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 

3,58 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa Toyota Avanza mempunyai 

harga yang lebih murah dibandingkan dengan merek lain. 

 Skor rata-rata functional image sebesar 3,80, dengan demikian masuk dalam 

kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Toyota Avanza mempunyai kualitas 

produk yang tnggi, mempunyai karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan 

merek yang lain dan mempunyai harga yang lebih murah dibandingkan dengan merek 

lain.   

4.3.2 Dimensi Affective image (X2) 

 Indikator yang digunakan dalam dimensi affective image disajikan pada tabel 

berikut  :     
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      Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Affective Image (X2)  

Item 

Skor Jawaban 

Rata-

rata 

Sangat 

setuju 
Setuju Netral  

Tidak 

setuju 

Sangat 

tidak 

setuju 

F % F % F % F % F % 

X2.1 6 6 64 64 27 27 3 3 0 0 3,73 

X2.2 9 9 56 56 35 35 0 0 0 0 3,74 

X2.3 9 9 51 51 37 37 3 3 0 0 3,66 

Rata-rata 8 8 57 57 33 33 3 3 0 0 3,71 

Sumber : Data primer yang diolah, 2014. 

Keterangan : 

X2.1 : Toyota Avanza baik untuk keluarga. 

X2.2 : Toyota Avanza mempunyai fasilitas yang berbeda dari merek lain 

X2.3 : Toyota Avanza mampu memuaskan kebutuhan konsumen. 

 

Item pertama tentang Toyota Avanza baik untuk keluarga diperoleh jawaban 6 

responden (6%) menyatakan sangat setuju, 64 responden (64%) menyatakan setuju, 27 

responden (27%) menyatakan kurang setuju, 3 responden (3%) menyatakan tidak 

setuju dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item 

tersebut sebesar 3,73 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa Toyota Avanza 

baik untuk keluarga. 

Item kedua tentang Toyota Avanza mempunyai fasilitas yang berbeda dari merek 

lain diperoleh jawaban 9 responden (9%) menyatakan sangat setuju, 56 responden 

(56%) menyatakan setuju, 35 responden (35%) menyatakan kurang setuju dan tidak 

ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item 

tersebut sebesar 3,74 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa Toyota Avanza 

mempunyai fasilitas yang berbeda dari merek lain. 



59 

 

Item ketiga tentang Toyota Avanza mampu memuaskan kebutuhan konsumen 

diperoleh jawaban 9 responden (9%) menyatakan sangat setuju, 51 responden (51%) 

menyatakan setuju, 37 responden (37%) menyatakan kurang setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item 

tersebut sebesar 3,66 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa Toyota Avanza 

mampu memuaskan kebutuhan konsumen. 

Skor rata-rata affective image sebesar 3,71, sehingga masuk dalam kategori 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Toyota Avanza baik untuk keluarga, mempunyai 

fasilitas yang berbeda dari merek lain dan mampu memuaskan kebutuhan konsumen. 

4.3.3 Dimensi Reputation image (X3) 

Indikator yang digunakan dalam dimensi reputation image disajikan pada tabel 

berikut      

Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Reputation image (X3) 

Item 

Skor Jawaban 

Rata-

rata 
Sangat setuju Setuju Netral  

Tidak 

setuju 

Sangat 

tidak 

setuju 

F % F % F % F % F % 

X3.1 25 25 40 40 32 32 3 3 0 0 3,87 

X3.2 26 26 48 48 24 24 2 2 0 0 3,98 

Rata-rata 25,5 25,5 44 44 28 28 2,5 2,5 0 0 3,93 

Sumber : Data primer yang diolah, 2014. 

Keterangan : 

X3.1 : Toyota Avanza adalah salah satu merek terbaik di dalam bidang otomotif 

X3.2 : Toyota Avanza dapat diterima dengan baik dalam pasar otomotif di Indonesia. 
 

Item pertama tentang Toyota Avanza adalah salah satu merek terbaik di dalam 

bidang otomotif diperoleh jawaban 25 responden (25%) menyatakan sangat setuju, 40 
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responden (40%) menyatakan setuju, 32 responden (32%) menyatakan kurang setuju, 

3 responden (3%) menyatakan tidak setuju dan tidak ada responden yang menyatakan 

tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 3,87 masuk 

dalam kategori setuju yang berarti bahwa Toyota Avanza adalah salah satu merek 

terbaik di dalam bidang otomotif. 

Item kedua tentang Toyota Avanza dapat diterima dengan baik dalam pasar 

otomotif di Indonesia diperoleh jawaban 26 responden (26%) menyatakan sangat 

setuju, 48 responden (48%) menyatakan setuju, 24 responden (24%) menyatakan 

kurang setuju dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 3,98 masuk dalam kategori setuju yang 

berarti bahwa Toyota Avanza dapat diterima dengan baik dalam pasar otomotif di 

Indonesia. 

Skor rata-rata reputation image sebesar 3,93, sehingga masuk dalam kategori 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Toyota Avanza adalah salah satu merek terbaik 

dan dapat diterima dengan baik dalam pasar otomotif di Indonesia.    

4.3.4 Variabel Purchase intention (Y) 

Indikator yang digunakan dalam variabel purchase intention  disajikan pada 

tabel berikut  : 
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Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Variabel Purchase intention (Y)  

Item 

Skor Jawaban 

Rata-

rata 
Sangat setuju Setuju Netral  

Tidak 

setuju 

Sangat 

tidak 

setuju 

F % F % F % F % F % 

Y1.1 25 25 54 54 19 19 2 2 0 0 4,02 

Y1.2 0 0 68 68 24 24 8 8 0 0 3,60 

Y1.3 3 3 49 49 48 48 0 0 0 0 3,55 

Y1.4 29 29 60 60 11 11 0 0 0 0 4,18 

Y1.5 32 32 50 50 18 18 0 0 0 0 4,14 

Rata-rata 17,8 17,8 56,2 56,2 24 24 2 2 0 0   3,90 

Sumber : Data primer yang diolah, 2014 

Keterangan : 

Y1.1 : berkeinginan akan membeli Toyota Avanza. 

Y1.2 : membeli Toyota Avanza ketika membutuhkan kendaraan. 

Y1.3 : menyarankan orang terdekat saya untuk membeli Toyota Avanza. 

Y1.4 : pasti akan membeli Toyota Avanza. 

Y1.5 : mempunyai niat yang kuat untuk membeli Toyota Avanza.  

  

Item pertama tentang berkeinginan akan membeli Toyota Avanza diperoleh 

jawaban 25 responden (25%) menyatakan sangat setuju, 54 responden (54%) 

menyatakan setuju, 19 responden (19%) menyatakan kurang setuju, 2 responden (2%) 

menyatakan tidak setuju dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. 

Dan rata-rata item tersebut sebesar 4,02 masuk dalam kategori setuju yang berarti 

bahwa responden berkeinginan akan membeli Toyota Avanza. 

Item kedua tentang membeli Toyota Avanza ketika membutuhkan kendaraan 

diperoleh jawaban 68 responden (68%) menyatakan setuju, 24 responden (24%) 

menyatakan kurang setuju, 8 responden (8%) menyatakan  tidak setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat setuju dan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item 
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tersebut sebesar 3,60 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa responden akan 

membeli Toyota Avanza ketika membutuhkan kendaraan. 

Item ketiga tentang menyarankan orang terdekat saya untuk membeli Toyota 

Avanza diperoleh jawaban 3 responden (3%) menyatakan sangat setuju, 49 responden 

(49%) menyatakan setuju, 48 responden (48%) menyatakan kurang setuju dan tidak 

ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item 

tersebut sebesar 3,55 masuk dalam kategori sangat setuju yang berarti bahwa 

responden menyarankan orang terdekat untuk membeli Toyota Avanza. 

Item keempat tentang pasti akan membeli Toyota Avanza diperoleh jawaban 29 

responden (29%) menyatakan sangat setuju, 60 responden (60%) menyatakan setuju, 

11 responden (11%) menyatakan kurang setuju dan tidak ada responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 

4,18 masuk dalam kategori sangat setuju yang berarti bahwa responden pasti akan 

membeli Toyota Avanza.  

Item kelima tentang mempunyai niat yang kuat untuk membeli Toyota Avanza 

diperoleh jawaban 32 responden (32%) menyatakan sangat setuju, 50 responden (50%) 

menyatakan setuju, 18 responden (18%) menyatakan kurang setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item 

tersebut sebesar 4,14 masuk dalam kategori sangat setuju yang berarti bahwa 

responden mempunyai niat yang kuat untuk membeli Toyota Avanza.  

Skor rata-rata purchase intention sebesar 3,90, sehingga masuk dalam kategori 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden berkeinginan, pasti dan akan 
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mempunyai niat  untuk membeli Toyota Avanza ketika membutuhkan kendaraan, dan 

menyarankan orang terdekat untuk membeli Toyota Avanza.  

   

4.4 Hasil Uji Validitas 

Validitas suatu pengukuran mengacu pada proses dimana pebgukuran benar-benar 

bebas dari kesalahan sistematis dan kesalahan random. Pengukuran yang valid berarti 

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Suatu item dikatakan valid jika indeks kolerasi product moment pearson  

Tabel 4.9 

Ringkasan Hasil Test Validitas Kuesioner 

Variabel Item 
Koefisien 

korelasi 
r tabel Sig Keterangan 

Functional 

image 

(X1) 

X1.1 0,822 0,195 0,000 Valid 

X1.2 0,864 0,195 0,000 Valid 

X1.3 0,593 0,195 0,000 Valid 

Affective 

image 

(X2) 

X2.1 0,876 0,195 0,000 Valid 

X2.2 0,870 0,195 0,000 Valid 

X2.3 0,902 0,195 0,000 Valid 

Reputation 

image (X3) 

X3.1 0,916 0,195 0,000 Valid 

X3.2 0,902 0,195 0,000 Valid 

Purchase 

Intention 

(Y) 

Y1.1 0,782 0,195 0,000 Valid 

Y1.2 0,725 0,195 0,000 Valid 

Y1.3 0,680 0,195 0,000 Valid 

Y1.4 0,839 0,195 0,000 Valid 

Y1.5 0,883 0,195 0,000 Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2014. 

Validitas diukur dengan membandingkan nilai korelasi masing-masing indikator 

dengan nilai korelasi tabel (r tabel). Nilai r tabel product moment  pada  = 0,05 dan n 

= 100 sebesar 0,195. Dari pengolahan data terlihat dari 38 indikator yang diuji, semua 

indikator  memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar dari r tabel, serta 
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probabilitasnya lebih kecil dari  = 5%, artinya ada hubungan yang signifikan antara 

skor masing-masing indikator dengan skor total (Sugiono,2005:142). Korelasi yang 

signifikan menunjukkan bahwa indikator memang benar-benar dapat digunakan untuk 

mengukur variabel yang akan diukur, dengan kata lain instrumen yang digunakan valid 

dengan demikian dapat dipakai dalam penelitian. 

 

4.5 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan. Menyusun suatu bentuk instrumen tidak hanya harus berisi 

pernyataan-pernyataan yang berdaya diskriminasi baik akan tetapi harus memiliki 

tingkat reliabilitas yang tinggi. Reliabel artinya tingkat keterpercayaan hasil suatu 

pengukuran-pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi yaitu yang mampu 

memberikan hasil ukur yang terpercaya.  Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau 

karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Pada penelitian ini digunakan 

reliabilitas dengan model Alpha Cronbach. 

Tabel 4.10 

Nilai Alpha Cronbach Masing-masing Variabel 
 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Functional image (X1) 0,633 Reliabel 

Affective image (X2) 0,857 Reliabel 

Reputation image (X3) 0,788 Reliabel 

Purchase Intention (Y) 0,842 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah, 2014. 

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan pada item pertanyaan yang sudah 

valid. Instrumen dinyatakan tidak reliabel jika nilai reliabilitas yang diperoleh tidak 



65 

 

mencapai 0,6. Hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan 

bahwa masing-masing nilai koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,6 sehingga 

instrumen yang digunakan dinyatakan reliable (Arikunto, 2002: 154). 

4.6   Uji Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar persamaan yang dibuat dapat 

menunjukkan hubungan yang valid atau tidak bias maka perlu diadakan uji asumsi 

klasik pada model regresi yang digunakan. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan 

meliputi: 

4.6.1 Hasil Uji Multikolinearitas 

Suatu model regresi terbebas dari multikolinieritas jika nilai VIF (Variance 

Inflation Factors) dari masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai 

toleransi mendekati 1. Adapun hasil VIF disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.11 maka dapat diketahui 

bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di sekitar angka 1 dan 

mempunyai angka tolerance mendekati 1, sehingga model regresi dalam penelitian ini 

bebas dari gangguan multikolinearitas (Ghozali, 2006: 81). 

Coefficientsa

,663 1,508

,835 1,198

,681 1,468

Functional Image

Affective Image

Reputation Image

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Purchase Intentiona. 
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4.6.2 Hasil Uji Heteroskedastistias 

Heteroskedastisitas berarti adanya variasi residual yang tidak sama untuk semua 

pengamatan, atau terdapatnya variasi residual yang semakin besar pada jumlah 

pengamatan yang semakin besar. Pengujian gejala heterokedastisitas menggunakan  

scatterplot, hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Gambar 4.1 berikut. 

Gambar 4.1  

Uji Heteroskedastisitas 

 

 
Sumber : Data diolah, 2014. 

Berdasarkan Gambar 4.1, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak 

membentuk sebuah pola tertentu  yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas  pada 

model regresi menurut Ghozali (2005: 91).  

4.6.3 Hasil Uji Normalitas  

Salah satu asumsi yang penting dalam pengujian regresi adalah data 

berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dengan metode grafis di mana data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan arahnya mengikuti arah garis diagonal, berarti 
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asumsi normalitas data terpenuhi. Hasil uji normalitas disajikan pada gambar di bawah 

ini. 

 

Gambar 4.2  

Uji Normalitas  

 

  
Sumber : Data diolah, 2014.  

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat diketahui bahwa data 

berdistribusi mendekati normal.   

4.7 Analisis Data dan Interpretasi 

4.7.1 Analisis Regresi Berganda  

Analisis koefisien regresi pada dasarnya merupakan pengujian terhadap derajat 

signifikansi hubungan dan besarnya pengaruh dari variabel bebas (independen) 

terhadap variabel terikat (dependen). Pengujian ini dapat dilakukan dengan dua cara, 

pertama dengan uji F yang digunakan untuk mengetahui besarnya koefisien regresi atau 

menguji tingkat signifikansi kedua variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan 
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cara yang kedua adalah dengan melihat koefisien regresi parsial yang dapat digunakan 

untuk mengetahui tingkat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 

16.0 for windows maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
 

Variabel Standarized 

Coefficients 
t hitung Sig.   Keterangan 

Terikat Bebas 

Purchase 

intention 

(Y) 

  4,316 0,000 Signifikan 

Functional 

image (X1) 
0,280 3,263 0,002 Signifikan 

Affective 

image (X2) 
0,180 2,348 0,021 Signifikan 

Reputation 

image (X4) 
0,442 5,217 0,000 Signifikan 

R 

R Square 

Adjusted R Square 

t tabel 

F hitung 

F tabel 

Sig. F 

 
N 

= 0,729 

= 0,532 

= 0,517 

= 2,000 

= 36,309 

= 2,43 

= 0,000 

= 0,05 

= 100 

Sumber : Data diolah 

Dari tabel 4.12 diperoleh persamaan regresi yaitu: 

Y = 0,280 X1 + 0,180 X2 + 0,442 X3 

Berdasarkan hasil persamaan tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Koefisien regresi  functional image (b1) sebesar 0,280, menunjukkan 

besarnya pengaruh functional image terhadap purchase intention, koefisien 

regresi bertanda positif menunjukkan functional image berpengaruh searah 
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terhadap purchase intention, yang berarti setiap peningkatan functional 

image akan menyebabkan peningkatan purchase intention.    

b. Koefisien regresi  affective image (b2) sebesar 0,180, menunjukkan 

besarnya pengaruh affective image terhadap purchase intention, koefisien 

regresi bertanda positif menunjukkan affective image berpengaruh searah 

terhadap purchase intention, yang berarti setiap peningkatan affective 

image akan menyebabkan peningkatan purchase intention.    

c. Koefisien regresi  reputation image (b3) sebesar 0,442, menunjukkan 

besarnya pengaruh reputation image terhadap purchase intention, koefisien 

regresi bertanda positif menunjukkan reputation image berpengaruh searah 

terhadap purchase intention, yang berarti setiap peningkatan reputation 

image akan menyebabkan peningkatan purchase intention.     

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,729; menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang kuat antara functional image, affective image dan reputation image terhadap 

purchase intention sebesar 72,9%. Hubungan ini dapat dikategorikan cukup kuat, 

sebagaimana diketahui bahwa suatu hubungan dikatakan sempurna jika koefisien 

korelasinya mencapai angka 100% atau 1 (baik dengan angka positif atau negatif). 

Hasil analisis regresi linier berganda di atas, dapat diketahui nilai koefisien 

determinasi (adjusted R square) sebesar 0,517. Angka ini menunjukkan bahwa variabel 

functional image, affective image dan reputation image dapat menjelaskan variasi atau 

mampu memberikan kontribusi terhadap variabel purchase intention sebesar 51,7%, 
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sedangkan sisanya sebesar 48,3% disebabkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam penelitian.   

 

4.7.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan bagian yang penting dalam penelitian, setelah 

data terkumpul dan diolah maka nantinya dalam suatu penelitian akan mendapatkan 

suatu hasil dan makna dari hasil pengolahan data penelitian tersebut.  Kegunaan 

utamanya adalah unntuk menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Berikut adalah 

hasil dari pengujian hipotesis : 

4.7.2.1 Uji Hipotesis Pertama 

Untuk menguji hipotesis 1 yang menyatakan bahwa variabel functional image, 

affective image dan reputation image berpengaruh terhadap purchase intention secara 

simultan, menggunakan uji F. Adapun hasil uji F disajikan pada tabel berikut: 

Hasil Uji F 

    

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil 

dari  = 0,05 (0,000 < 0,05), jadi functional image, affective image dan reputation 

ANOVAb

13,501 3 4,500 36,309 ,000a

11,899 96 ,124

25,400 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Reputation Image, Affective Image, Functional Imagea. 

Dependent Variable: Purchase Intentionb. 
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image secara simultan berpengaruh signifikan terhadap purchase intention, sehingga 

hipotesis pertama secara statistik diterima.   

4.7.2.2 Uji Hipotesis Kedua 

Untuk menguji hipotesis 2 yang menyatakan bahwa dimensi functional image, 

affective image dan reputation image berpengaruh terhadap purchase intention secara 

parsial, menggunakan uji t. Adapun hasil uji t disajikan pada tabel berikut 

Tabel 4.13 

Hasil Uji t 
 

Dimensi   thitung ttabel Sig. t Keterangan 

Functional image  3,263 2,000 0,002 Signifikan 

Affective image  2,348 2,000 0,021 Signifikan 

Reputation image  5,217 2,000 0,000 Signifikan 

Sumber : Data primer diolah. 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Dimensi Functional image  

Hasil  analisis  regresi  diperoleh  nilai thitung = 2,875 sedangkan nilai ttabel = 

2,000 sehingga thitung > ttabel  atau nilai signifikansi 0,002 < 0,05 jadi Ho ditolak 

atau Ha diterima, dengan demikian terbukti dimensi functional image 

berpengaruh signifikan terhadap purchase intention.  

2. Dimensi Affective image  

Hasil  analisis  regresi  diperoleh  nilai thitung = 3,263 sedangkan nilai ttabel = 

2,000 sehingga thitung > ttabel  atau nilai signifikansi 0,021 < 0,05 jadi Ho ditolak 
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atau Ha diterima,  dengan demikian terbukti dimensi affective image 

berpengaruh signifikan terhadap purchase intention.  

3. Dimesi Reputation image  

Hasil  analisis  regresi  diperoleh  nilai thitung = 5,217 sedangkan nilai ttabel = 

2,000 sehingga thitung > ttabel  atau nilai signifikansi 0,000 < 0,05 jadi Ho ditolak 

atau Ha diterima,  dengan demikia terbukti dimensi reputation image 

berpengaruh signifikan terhadap purchase intention.  

 

4.7.2.3 Uji Hipotesis Ketiga 

Untuk menguji hipotesis 3 yang menyatakan bahwa dimensi reputation image 

berpengaruh dominan terhadap terhadap purchase intention, yaitu dengan melihat 

besarnya koefisien regresi dari variabel yang berpengaruh signifikan terhadap purchase 

intention. Dimensi yang memiliki koefisien paling besar dan signifikan merupakan 

dimensi yang berpengaruh dominan terhadap purchase intention. Adapun besarnya 

koefisien regresi masing-masing variabel bebas disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Koefisien Regresi Masing-masing Dimensi 

Dimensi  thitung Sig. t Keterangan 

Functional image 0,233 0,002 Signifikan 

Affective image 0,159 0,021 Signifikan 

Reputation image 0,310 0,000 Signifikan 

Sumber : Data primer diolah.   

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda tersebut di atas, maka dapat 

dibuktikan bahwa functional image, affective image dan reputation image secara 
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parsial berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Dengan demikian 

hipotesis ketiga secara statistik diterima. Dan yang menyatakan bahwa variabel 

reputation image berpengaruh dominan terhadap terhadap purchase intention, yaitu 

dengan melihat besarnya koefisien regresi dari variabel yang berpengaruh signifikan 

terhadap purchase intention. Dimensi yang memiliki koefisien paling besar dan 

signifikan merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap purchase 

intention. 

 

4.8 Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian  

4.8.1  Pengaruh Functional Image, Affective Image dan Reputation image Secara 

Simultan Terhadap Purchase Intention  

Hasil analisis menunjukkan bahwa functional image, affective image, pribadi 

dan reputation image secara simultan berpengaruh signifikan terhadap purchase 

intention. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketiga dimensi ini memberikan 

kontribusi terhadap variabel terikat yaitu purchase intention sebesar 51,7%. Artinya 

variabel purchase intention dipengaruhi oleh dimensi functional image, affective image 

dan reputation image sebesar 51,7% dan sisanya 48,3% dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar empat variabel bebas yang diteliti. Untuk mengetahui adanya pengaruh 

signifikasi antara dimensi functional image, affective image, dan reputation image 

terhadap variabel terikat purchase intention dapat ditunjukkan dengan  nilai sig F 

sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan α sebesar 0,05 maka H0 ditolak. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Martin and Brown (1990), Aaker (1996) dan Weiss et al 
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(1999). Hal ini sesuai dengan pendapat Howard (1994) yang menyatakan bahwa 

sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu 

serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. 

4.8.2 Pengaruh Functional image Terhadap Purchase intention 

Dimensi functional image berpengaruh signifikan terhadap purchase intention, 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi t lebih kecil dari  = 0,5 (0,002 < 0,05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa functional image menjadi pertimbangan konsumen dalam 

purchase intention produk Avanza di Malang. Hal ini didukung dari jawaban 

responden yang menyatakan bahwa Toyota Avanza mempunyai kualitas produk yang 

tinggi, mempunyai karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan merek lain dan 

mempunyai harga yang lebih dibandingkan dengan merek lain. Pada umumnya 

konsumen membeli mobil untuk menikmati dua fungsi yaitu : sebagai sarana untuk 

mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan mengangkut 

barang-barang dalam aktivitas kerja sehari-hari, sedangkan fungsi lainnya adalah untuk 

mendapatkan suatu prestise yang akan memberikan kepuasan tersendiri bagi 

konsumen. 

4.8.3 Pengaruh Affective image Terhadap Purchase intention 

Dimensi affective image berpengaruh signifikan terhadap purchase intention, 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi t lebih kecil dari  = 0,5 (0,021 < 0,05).  Pengaruh 

tersebut adalah pengaruh yang positif, artinya semakin tinggi dimensi affective image 

akan menyebabkan semakin tingginya purchase intention. Sebaliknya, semakin rendah 

dimensi affective image akan menyebabkan semakin rendahnya purchase intention. 
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Hal ini menunjukkan bahwa dimensi affective image merupakan variabel yang 

dipertimbangkan konsumen purchase intention. Hasil penelitian ini didukung dari 

jawaban responden yang menyatakan bahwa Toyota Avanza baik untuk keluarga, 

mempunyai fasilitas yang berbeda dari merek lain dan mampu memuaskan kebutuhan 

konsumen. Affective  image dibentuk melalui kepuasan pelanggan, sebab konsumen 

yang puas selain akan kembali membeli, juga akan mengajak calon pembeli lainnya. 

Merek yang kuat adalah merek yang jelas, berbeda, dan unggul secara relevatif 

dibanding pesaingnya. Adapun affective image selalu berkaitan dengan atribut produk 

karena untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dan konsumen bereaksi 

terhadap atribut produk yang dibelinya.  

4.8.4  Pengaruh Reputation image Terhadap Purchase intention 

Dimensi reputation image berpengaruh signifikan terhadap purchase intention 

dan merupakan dimensi yang berpengaruh dominan terhadap purchase intention, 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi t lebih kecil dari  = 0,5 (0,000 < 0,05).  Pengaruh 

tersebut adalah pengaruh yang positif, artinya semakin tinggi dimensi reputation image 

akan menyebabkan semakin tingginya purchase intention. Sebaliknya, semakin rendah 

dimensi reputation image akan menyebabkan semakin rendahnya purchase intention. 

Hal ini dibuktikan dari jawaban responden yaitu menyatakan bahwa Toyota Avanza 

merupakan salah satu merek terbaik dalam bidang otomotif dan dapat diterima dengan 

baik dalam pasar otomotif di Indonesia. Sesungguhnya persaingan yang terjadi antara 

perusahaan-perusahaan adalah pertarungan persepsi dan bukan sekedar pertarungan 
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produk. Produk hanyalah sesuatu yang dihasilkan pabrik. Sedangkan merek merupakan 

sesuatu yang dibeli konsumen. Bila produk bisa dengan mudah ditiru pesaing, maka 

merek selalu memiliki keunikan yang relatif sukar untuk ditiru (Tjiptono, 2005:105).  

Hal ini menunjukkan bhawa reputation image menjadi sangat penting bagi perusahaan 

apapun, karena reputation dipandang sebagai keberhasilan kegiatan pemasaran. 

 


