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ABSTRAK 
 

PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN 
DALAM MEMBELI MOBIL MEREK TOYOTA  

(Studi pada Masyarakat Kota Malang) 
Oleh : M. Fatchurrachman  

Dosen Pembimbing : Agung Yuniarinto, SE., MS 
 

Persaingan Industri mobil di Indonesia saat ini semakin pesat dan ketat. 
Keadaan seperti ini membuat para produsen merancang strategi pemasaran yang 
lebih baik dengan salah caranya adalah membentuk citra merek (brand image) 
yang baik di mata konsumen. Brand image merupakan sekumpulan asosiasi 
merek yang terbentuk dan melekat di benak konsumen. Brand Image memiliki 
tiga komponen yaitu citra pembuat, citra pemakai, dan citra produk. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
brand image yang terdiri dari citra pembuat, citra pemakai dan citra produk 
terhadap keputusan konsumen dalam membeli mobil merek Toyota, baik secara 
simultan maupun parsial serta untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai 
pengaruh yang dominan. Jenis penelitian ini adalah eksplanatory research yang 
menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. 
Sampel penelitian ini adalah 110 responden dari masyarakat kota Malang yang 
pernah membeli dan masih memiliki mobil merek Toyota. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi berganda 
menunjukkan bahwa secara simultan variabel citra pembuat, citra pemakai, dan 
citra produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen 
dalam membeli mobil merek Toyota. Secara parsial, variabel citra pembuat dan 
citra produk yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsuemen dalam 
membeli mobil merek Toyota. Sedangkan variabel yang berpengaruh dominan 
terhadap keputusan konsumen yaitu variabel citra produk. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah ketiga 
variabel independen yaitu citra pembuat, citra pemakai, dan citra produk secara 
simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen 
dalam membeli mobil merek Toyota. Secara parsial, variabel citra pembuat dan 
citra produk yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
konsumen dalam membeli mobil merek Toyota. Variabel citra produk merupakan 
variabel yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap keputusan konsumen 
dalam membeli mobil merek Toyota. Dari penelitian ini diharapkankan 
perusahaan Toyota dapat mempertahankan dan meningkatkan citra merek (brand 
image) yang terbentuk saat ini sehingga dapat meningkatkan penjualan mobil 
merek Toyota.  

 

Kata kunci : Brand Image, Citra Pembuat, Citra Pemakai, Citra Produk, 
Keputusan konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk 

yang cukup besar di kawasan Asia tenggara. Dengan besarnya jumlah penduduk 

tersebut, Indonesia merupakan negara yang potensial untuk memasarkan produk-

produk yang dihasilkan oleh berbagai macam jenis industri baik dari dalam 

maupun luar negeri. Berbagai kebutuhan barang dan jasa yang diproduksi sangat 

beraneka ragam, antara lain seperti berbagai jenis produk makanan dan minuman, 

kebutuhan pokok, produk-produk jasa hingga kendaraan bermotor sebagai alat 

transportasi sehari-hari.   

 Industri di Indonesia sendiri telah berkembang sangat cepat dan pesat, 

keadaan ini menjadikan kondisi persaingan bisnis semakin ketat. Kondisi 

persaingan itulah yang menyebabkan perusahaan harus dapat berpikir cerdas dan 

kreatif agar selalu dapat menciptakan keunggulan kompetitif dari pesaing-

pesaingnya. Semakin banyaknya industri yang muncul merupakan akibat dari 

berkembangnya permintaan pasar akan selera dan kebutuhan yang semakin 

bervariasi sehingga bidang pemasaran merupakan salah satu elemen penting dan 

berpengaruh untuk menghadapi persaingan. 

Salah satu industri yang beberapa tahun belakangan ini banyak 

bermunculan dan berkembang pesat adalah industri mobil. Kemunculan dan 

perkembangan industri mobil sendiri banyak didasari oleh meningkatnya 

kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia kepada alat transportasi serta 
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kemudahan lembaga pembiayaan untuk memberikan kemudahan pinjaman dana 

kredit kepada konsumen dalam pembelian mobil.  

Perkembangan industri mobil di Indonesia dalam tiga tahun belakangan ini 

(2006 sampai 2008) menunjukkan peningkatan penjualan yang cukup 

menggembirakan. Berdasarkan data dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan 

Indonesia) periode Nopember 2008, pada tahun 2006 penjualan mobil di 

Indonesia tercatat sebesar 318.910 unit dan pada tahun 2007 tercatat kenaikan 

sebesar 434.473 unit. Sedangkan pada tahun 2008 penjualan mobil di Indonesia 

meningkat lagi sebesar 522,026 unit. Walaupun terjadi kenaikan penujualan dalam 

kurun waktu tersebut, tetapi diperkirakan pada tahun 2009 industri-industri mobil 

di Indonesia akan mengalami penurunan penjualan sebesar 30 % sebagai dampak 

penyesuaian akan krisis global yang melanda negara-negara di 

dunia(www.otomotifnet.com). 

Dampak krisis global yang terjadi serta semakin bervariasinya pilihan dan 

jenis mobil yang beredar di Indonesia membuat masyarakat semakin jeli dan 

selektif dalam memilih mobil yang sesuai dengan harga dan kebutuhannya. 

Keadaan ini membuat masyarakat yang ingin memiliki mobil melakukan 

pertimbangan berulang kali dalam memutuskan mobil yang akan dibelinya. 

Alasan itulah yang mendorong para pemasar kendaraan roda empat harus cepat 

merespon keadaan yang sedang terjadi serta apa kebutuhan konsumen saat ini. Hal 

ini tentunya berdampak pada banyaknya jenis dan model mobil yang disediakan 

secara luas di pasaran dengan berbagai macam merek. 
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Dengan banyaknya merek mobil yang tersedia di pasaran maka yang 

terjadi adalah semakin ketatnya usaha produsen mobil untuk merebut market 

share yang luas dari produsen mobil lainnya. Dalam perebutan market share ini, 

perusahaan dituntut agar selalu menciptakan komponen keunggulan bersaing yang 

baik sehingga dapat membedakan dari kompetitiornya. 

Untuk menciptakan keunggulan bersaing tersebut diperlukan strategi yang 

tepat. Salah satu strategi yang dapat dijalankan yaitu membentuk citra merek 

(brand image) di benak konsumen. Merek merupakan keunggulan bersaing yang 

kuat dan sulit ditiru oleh pesaing (Hermawan Kertajaya, 2004:188). Selain itu 

merek tidak hanya sekedar nama, logo atau simbol tetapi merupakan janji 

(promise) yang ingin diberikan oleh produsen kepada konsumen yang 

memakainya. Dengan semakin terkenalnya sebuah merek, maka berakibat pada 

persepsi dan keyakinan atas produk yang akan membentuk sebuah citra (image). 

Melalui image merek (brand image) yang kuat, maka konsumen akan berasumsi 

positif sehingga tidak ada keraguan bagi konsumen untuk membeli atau memakai 

produk yang ditawarkan. 

Citra merek (brand image) mempunyai arti suatu persepsi yang diberikan 

konsumen atas produk tertentu terdiri dari tiga komponen yaitu citra pembuat 

(corporate image), citra pemakai (user image), dan citra produk (product image). 

Citra merek (brand image) merupakan modal penting perusahaan agar dapat 

bersaing di pasaran. Dari tiga komponen Brand image tersebut perusahaan dapat 

menimbulkan nilai emosional dari calon konsumennya sehingga timbul inisiatif 

konsumen untuk membeli produk yang bersangkutan. Apabila citra yang 

ditanamkan kepada konsumen itu baik maka kemungkinan besar perusahaan akan 
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mendapatkan konsumen yang membeli produknya. Begitu pula sebaliknya, 

apabila brand image yang dimiliki sebuah produk itu buruk maka kemungkinan 

besar konsumen tidak akan mau membeli atau memakainya.  

Keadaan saat inilah yang menjadikan Brand image sebagai modal yang 

kuat bagi produsen mobil untuk merebut hati konsumen roda empat di tanah air. 

Hal ini lantaran produsen tidak bisa serta merta mengandalkan ciptaan 

teknologinya karena tiap-tiap produsen menciptakan teknologi yang hampir mirip 

dan mudah ditiru sehingga kurang mampu tampil berbeda dari sudut pandang 

konsumen. melalui komponen brand image, perusahaan dapat terus-menerus 

menanamkan segala sesuatu yang positif pada konsumennya dari produk yang 

dihasilkan seperti misalnya memberikan citra produknya sebagai mobil yang 

ramah lingkungan sehingga mobil tersebut akan laku dipasaran dan disukai 

konsumen karena tidak merusak lingkungan.   

Penelitian ini memilih produk mobil merek Toyota berdasarkan karena 

mobil merek Toyota mempunyai brand image yang baik di pasaran serta 

mempunyai pangsa pasar yang unggul dari produsen mobil-mobil yang lain di 

Indonesia. Selain itu, Toyota selalu menempati ranking teratas di bandingkan 

Mitsubishi dan Suzuki sebagai tiga produsen mobil terbaik di Indonesia.  

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data dari Gaikindo dimana 

Toyota pada tahun 2008 mampu meraup Market Share sebesar 33,17% dari total 

penjualan mobil di Indonesia dibandingkan dengan Mitsubishi dan Suzuki yang 

masing-masing sebesar 14,59% dan 12,57 % (www.inilah.com). 
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Kesuksesan Toyota Motor Corporation (TMC) sendiri diawali sebagai 

perusahaan otomotif Jepang yang didirikan pada bulan September 1933 sebagai 

divisi mobil Pabrik Tenun Otomatis Toyota. Divisi mobil perusahaan tersebut 

kemudian dipisahkan pada 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor 

Corporation yang memproduksi mobil beserta dukungan komponennya. Di 

Indonesia, Toyota memulai jalan suksesnya sebagai produsen sekaligus importer 

dan distributor mobil Toyota pada 2 April 1975 setelah resmi bergabung dengan 

PT.Astra Internasional hingga saat ini. 

Beberapa tahun terakhir, Toyota terus memantapkan posisinya dengan 

penjualan yang cepat dan pertumbuhan perusahaan yang lebih baik daripada 

produsen mobil lainnya. Toyota merupakan satu-satunya produsen mobil yang 

dalam tiga tahun terakhir selalu menguasai pangsa pasar terbesar dalam penjualan 

mobil di Indonesia (rata-rata menguasai 30-35 % pangsa pasar roda empat).  

Hasil yang baik seperti itu tidak hanya dicapai dengan menggunakan 

strategi pemasaran yang tepat dan handal, tetapi juga didukung beberapa faktor 

yang lain seperti pengembangan inovasi produknya yang terus menerus, variasi 

produknya yang menyasar ke berbagai segmen terutama segmen keluarga dan 

remaja serta harga produk yang terjangkau dengan pengenalan produknya secara 

efektif dan intensif melalui media-media promosi yang tersedia. 
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Table 1.1 

Penjualan mobil di Indonesia tahun 2006-2008 

Merek Tahun 2008 Tahun 2007 Tahun 2006 

  Unit % Unit % Unit % 
TOYOTA 173.177 33% 150.631 35% 123.698 39% 
MITSUBISHI 76.195 15% 61.547 14% 47.023 15% 
SUZUKI 65.667 13% 58.095 13% 44.760 14% 
DAIHATSU 68.027 13% 51.957 12% 33.021 10% 
HONDA 47.631 9% 40.000 9% 30.000 9% 
NISSAN 29.895 6% 21.145 5% 5.386 2% 
ISUZU 22.501 4% 18.270 4% 16.605 5% 
HINO 12.033 2% 8.224 2% 4.193 1% 
HYUNDAI 7.388 1% 5.152 1% 3.003 1% 
FORD 6.212 1% 6.405 1% 3.515 1% 
OTHERS 13.300 3% 13.047 3% 7.706 2% 
TOTAL 522.026 100% 434.473 100% 318.910 100% 

Sumber : Gaikindo (www.otomotifnet.com) 

Produk-produk mobil Toyota selama ini dikenal masyarakat mempunyai 

citra produk kendaraan yang bandel, irit bahan bakar dan mudah dalam 

perawatannya karena dukungan aftersales service yang baik serta mudah ditemui 

di mana-mana. Usaha Toyota dalam mempertahankan kesuksesan imagenya 

sebagai kendaraan yang bandel dan irit bahan bakar banyak diperlihatkan dengan 

cara mengoptimalkan brand awareness melalui iklan televisi dan media massa 

terutama melalui ikon-ikon produk terbaiknya seperti Toyota kijang, Toyota 

Avanza, dan Toyota Yaris. Selain itu Toyota juga secara intensif melakukan 

kegiatan-kegiatan berskala nasional seperti program Toyota Eco Youth ke 

sekolah-sekolah, family Gathering, rally wisata keluarga, pertemuan pecinta 

mobil-mobil Toyota dan bahkan mengikuti event-event balap seperti salah satunya 

event balap Indonesian Touring Car Championship dengan menurunkan mobil 
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Toyota Vios di ajang tersebut. Ini semua dilakukan Toyota demi menaikan brand 

image mereka di mata konsumen sebagai mobil yang benar-benar handal dan 

berkualitas. 

Keberhasilan Toyota di Indonesia dapat dibuktikan dengan banyaknya 

prestasi-prestasi yang diraihnya sampai saat ini antara lain seperti Best Compact 

MPV versi Majalah Mobilmotor pada tahun 2006 untuk kendaraan Kijang Innova, 

penghargaan dari JD Power Asia Pasific pada tahun 2006 dan 2008 sebagai 

produsen kendaraan yang paling sedikit mendapat masalah dari konsumen, 

penghargaan ICSA (Indonesian Customer Satisfaction Award) pada tahun 2003 – 

2008 ,IBBA ( Indonesian Best Brand Award) sebagai kendaraan yang mempunyai 

nilai investasi lebih, IMAC (Indonesian Most Admired Company) sebagai 

perusahaan mobil terbaik di Indonesia pada tahun 2004 

Seperti meneruskan tradisinya, pada penghujung tahun 2008 ini Toyota 

juga mendapatkan gelar Top Brand 2008 pada keempat lineup produknya seperti 

Toyota new Vios, Toyota New Fortuner, Toyota Kijang Innova, dan Toyota 

Alphard dalam penganugerahan Autocar Indonesia Readers Choice Awards 2008 

sehingga semakin memantapkan upaya Toyota untuk terus mempertahankan 

brand image terbaiknya di mata konsumen (www.toyota.co.id). 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh 

tentang seberapa besar pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian yang 

dilakukan masyarakat di kota Malang. Alasan memilih masyarakat kota Malang 

karena masyarakat kota Malang yang rata-rata berpendidikan cukup tinggi 

merupakan konsumen yang kritis dan selektif akan produk yang baik sehingga 
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membutuhkan banyak pertimbangan sebelum melakukan pembelian produk. 

Selain itu, masyarakat kota Malang juga merupakan masyarakat yang banyak 

menggunakan kendaraan mobil khususnya mobil Merk Toyota untuk mendukung 

aktivitasnya sehari-hari. Maka peneliti mengambil judul dalam penelitian ini 

adalah “Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Konsumen dalam 

Membeli Mobil Merek Toyota (Studi pada masyarakat kota Malang).  

 

 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diketahui 

permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan maupun parsial dari 

komponen-komponen Brand Image yang terdiri dari variabel citra 

pembuat/corporate image (X1), citra pemakai/user image (X2), dan citra 

produk/product image (X3) terhadap keputusan konsumen (masyarakat kota 

Malang) dalam membeli mobil merk Toyota? 

2. Variabel manakah dari ketiga komponen brand image yang terdiri dari 

variabel citra pembuat/corporate image (X1), citra pemakai/user image (X2), 

dan citra produk/product image (X3) yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap keputusan konsumen (masyarakat kota Malang) dalam membeli 

mobil merk Toyota? 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh yang signifikan secara simultan 

maupun parsial dari komponen-komponen brand image yang terdiri dari 

variabel citra pembuat/corporate image (X1), citra pemakai/user image (X2), 
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dan citra produk/product image (X3) terhadap keputusan konsumen 

(masyarakat kota Malang) dalam membeli mobil merk Toyota. 

2. Mengetahui dan menganalisis variabel-variabel dari brand image yang terdiri 

dari variabel citra pembuat/corporate image (X1), citra pemakai/user image 

(X2), dan citra produk/product image (X3) yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap keputusan konsumen (masyarakat kota Malang) dalam 

membeli mobil merk Toyota. 

 Manfaat Penelitian 

Bagi Peneliti 

1. Menambah wawasan penulis untuk berfikir secara kritis dan sistematis 

dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. 

2. Sebagai implementasi ilmu yang didapatkan selama kuliah. 

3. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan 

menerapkannya di dunia kerja yang nyata. 

Bagi Fakultas Ekonomi 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

pengembangan selanjutnya. 

2. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan 

sehingga dapat menambah pengetahuan. 

Bagi Instansi atau Perusahaan yang bersangkutan 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang selanjutya 

berguna untuk menyusun kebijakan perusahaan.  

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi strategi yang selama 

ini telah diimplementasikan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk melengkapi teori-teori yang penelitian ini, peneliti mengemukakan 

beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi mengenai brand image terhadap 

keputusan pembelian konsumen terhadap barang dan jasa. 

Table 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Sampel dan Metode 

Pengambilan Sampel 

Variabel 

dan Alat 

Analisis 

Kesimpulan 

Anna Yulia 
Fitri (2007) 

Pengaruh 
Brand Image 
Terhadap 
Keputusan 
Konsumen 
Dalam 
Memilih 
Restoran 
Cepat Saji 
McDonald 
Kayutangan 
Kota Malang 

Sampel : Konsumen 
McDonald 
Kayutangan Malang 
Metode Pengambilan 
Sampel : Accidental 
Sampling, yaitu siapa 
saja yang secara 
kebetulan bertemu 
dengan peneliti yang 
dianggapnya 
memenuhi kriteria 
untuk dijadikan 
sampel. 

Variabel : 
Citra 
pembuat, 
Citra 
pemakai, 
Citra 
produk 
Alat 
analisis : 
Regresi 
Linier 
Berganda. 

1.Keempat variabel 
Brand image yang 
terdiri dari Citra 
pembuat, Citra 
pemakai, Citra 
produk berpengaruh 
secara simultan dan 
parsial terhadap 
keputusan pembelian 
konsumen. 
2.Variabel Citra 
produk memiliki 
pengaruh yang 
dominan terhadap 
keputusan pembelian 
konsumen. 

Titis 
Rahma 
Rosita 
(2007) 

Pengaruh 
Brand Image 
Pelanggan 
Kartu 
simPATI 
Terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Mahasiswa 
Fakultas 
Ekonomi 

Sampel : Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi 
Universitas Brawijaya, 
Malang 
Metode Pengambilan 
Sampel : Purposive 
Sampling 
 

Variabel : 
Citra 
pembuat, 
Citra 
pemakai, 
Citra 
produk  
Alat 
Analisis : 
Regresi 
Linier 

1. Semua variabel 
Brand image yang 
terdiri dari Citra 
pembuat, Citra 
pemakai, Citra 
produk berpengaruh 
secara simultan dan 
parsial terhadap 
keputusan pembelian 
konsumen.` 
2. Variabel Citra 
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Universitas 
Brawijaya, 
Malang 

Berganda produk memiliki 
pengaruh yang 
dominan terhadap 
keputusan pembelian 
konsumen. 

Rosa 
Adelina 
(2008) 

Pengaruh 
Brand Image 
Terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Konsumen 
Pizza Hut 
Semeru 
Malang 

Sampel : Konsumen 
Pizza Hut Semeru 
Malang 
Metode Pengambilan 
Sampel : Accidental 
Sampling, yaitu siapa 
saja yang secara 
kebetulan bertemu 
dengan peneliti yang 
dianggapnya 
memenuhi kriteria 
untuk dijadikan 
sampel. 

Variabel : 
Citra 
pembuat, 
Citra 
pemakai, 
Citra 
produk  
Alat 
Analisis : 
Regresi 
Linier 
Berganda 

Semua variabel 
Brand image yang 
terdiri dari Citra 
pembuat, Citra 
pemakai, Citra 
produk berpengaruh 
secara simultan dan 
parsial terhadap 
keputusan pembelian 
konsumen.` 
2. Variabel Citra 
produk memiliki 
pengaruh yang 
dominan terhadap 
keputusan pembelian

 

 Landasan Teori 

2.2.1.  Pemasaran 

2.2.1.1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan sebuah faktor penting dalam kegiatan yang bermula 

dan berakhir dengan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu penting bagi suatu 

perusahaan yang akan melakukan kegiatan pemasaran untuk melihat secara jelas 

adanya kebutuhan-kebutuhan serta perubahan ataupun pergeseran terhadap 

kebutuhan tersebut. 

Menurut Stanton dalam Hasan Umar (2001:67) pemasaran merupakan 

suatu sistem yang meliputi kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan 

harga hingga mempromosikan barang-barang atau jasa yang akan memuaskan 

kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun yang potensial. 
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Sedangkan Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu 

individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan 

jasa yang bernilai dengan pihak lain. (Philip Kotler, 2005:10) 

Dari pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu proses atau kegiatan untuk memasarkan suatu produk dengan 

tujuan memuaskan konsumen disamping memperoleh keuntungan. 

2.2.1.2. Komponen Utama Pemasaran 

Hermawan kertajaya (2004:19) menemukakan bahwa komponen-

komponen utama pemasaran dapat dijabarkan dalam tiga siklus, yaitu: 

1. Siklus dalam (inner cycle) 

 Siklus yang menggambarkan situasi persaingan suatu perusahaan dalam 

lingkungan bisnisnya. 

2. Siklus tengah (middle cycle) 

 Siklus yang menggambarkan strategi (segmenting, targeting, dan positioning), 

taktik (differentiation, marketing mix, selling), dan value pemasaran (brand, 

service, process) 

3. Siklus luar (outer cycle) 

 Siklus yang menggambarkan tiga kata tanya paling penting yang harus 

dijawab dengan tepat pada waktu melaksanakan suatu program pemasaran. 

Interaksi diantara strategi, taktik, dan value pemasaran diperlihatkan pada 

siklus tengah, di dalam lingkungan stratergi, taktik, dan value pemasaran itu 

sendiri terdapat masing-masing tiga elemen yang sering berinteraksi dan 

mempengaruhi sebagai berikut: 
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1. Lingkaran strategi pemasaran 

a. Segmentasi (Segmenting) yaitu cara membagi pasar berdasarkan variabel-

variabel tertentu. 

b. Sasaran (Targeting), yaitu memilih satu atau lebih segmen pasar yang 

dijadikan target market. 

c. Posisi (Positioning), yaitu posisi yang diinginkan ada di benak konsumen. 

2. Lingkaran taktik pemasaran 

a. Pembedaan (Differentation), yaitu merealisasikan suatu strategi pemasaran 

dengan memperhatikan seluruh aspek terkait di perusahaan yang 

membedakannya dari pemasaran lain. 

b. Bauran Pemasaran (Marketing Mix), yaitu menentukan kombinasi produk 

(product), harga, (price), tempat (place), serta promosi (promotion) sesuai 

dengan strategi pemasaran. 

c. Selling, yaitu usaha untuk membuat konsumen membeli apa yang 

ditawaran perusahaan sesuai dengan strategi pemasaran. 

3. Lingkaran value pemasaran 

a. Merek (brand), yaitu mencakup prinsip-prinsip perusahaan dalam 

meningkatkan ekuitas merek (brand equity) 

b. Pelayanan (service), yaitu prinsip-prinsip perusahaan dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. 

c. Proses (process), yaitu prinsip-prinsip perusahaan untuk melibatkan setiap 

karyawan dalam proses pemuasan pelanggan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 
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2.2.1.3. Bauran pemasaran 

Bauran pemasaran adalah salah satu konsep kunci dalam teori pemasaran 

modern. Dimana perusahaan harus dapat memutuskan pembagian anggaran 

pemasaran pada berbagai kiat dalam bauran pemasaran. 

McCarthy dalam Kotler (2005:17) mengklasifikasikan bauran pemasaran 

menjadi empat kelompok yang luas yang disebut empat ”P" pemasaran yaitu : 

1. Produk (product) 

Produk yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk 

memenuhi keinginan atau kebutuhan. 

2. Harga (price) 

 Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan, sedangkan elemen-elemen lainnya menimbulkan biaya. 

3. Promosi (promotion) 

 Promosi mencakup semua kegiatan perusahaan untuk memperkenalkan 

produk dan bertujuan agar konsumen tertarik untuk membelinya. 

4. Saluran distribusi (place/ distribution) 

 Saluran distribusi adala saluran yang digunakan oleh produsen untuk 

menyalurkan produk tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau 

industri pemakai. 

Sedangkan menurut Shimp (2007:04) menyatakan bahwa, ”bauran 

pemasaran adalah bagian dari pemasaran yang terdiri dari empat elemen 

keputusan yaitu produk, harga, tempat dan promosi”. 

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada perusahaan jasa, proses pemasarannya tidak seperti yang 
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dilakukan oleh perusahaan yang produknya berupa barang nyata. Kesuksesan 

proyek pemasaran untuk perusahaan jasa banyak dipengaruhi oleh karakteristik 

serta perilaku calon pelanggan atau pengguna jasa dan strategi pemasarannya 

sehingga memerlukan perhatian yang lebih terhadap aspek-aspek bauran 

pemasaran tersebut. 

2.2.1.4. Inti Proses Pemasaran 

Menurut Al Ries dan Laura Ries, inti proses pemasaran adalah 

membangun merek di benak pelanggan (Bilson Simamora, 2002). 

2.2.2.  Produk 

2.2.2.1 Pengertian Produk 

Produk merupakan salah satu dari empat variabel bauran pemasaran yang 

dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dari 

berbagai segmen pasar. Pengertian produk tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan 

(needs) karena produk merupakan sesuatu yang memenuhi kebutuhan. 

Menurut Fandy Tjiptono (2001:95) mendefinisikan produk sebagai segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, dimnta, dicari, dibeli, 

digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan 

pasar yang bersangkutan. 

Sedangkan Kotler (2002:448) berpendapat bahwa, ”produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau 

kebutuhan”. 

Dari kedua definisi itu maka dapat disimpulkan bahwa produk merupakan 

segala sesuatu yang diharapkan dapat memenuhi kebuuhan dan keinginan 

konsumen atau pasar. Dalam produk terdapat sifat-sifat atau atribut-atribut baik 
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yang nyata maupun yang tidak nyata, dimana keberadaanya sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan suatu produk dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumennya. 

2.2.2.2. Atribut Produk 

Suatu perusahaan dalam memproduksi sebuah produk akan memberikan 

suatu atribut-atribut yang dapat memberikan manfaat atau kegunaan pada 

konsumen. Dari atribut-atribut produk inilah suatu produk dapat dibedakan 

dengan produk sejenis yang lainnya dan setiap perusahaan akan memberikan 

produk yang terbaik bagi konsumennya. 

Fandy Tjiptono (2001:103) mendefinisikan atribut produk sebagai unsur-

unsur produk yang dianggap penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pembelian. 

Menurut Fandy Tjiptono (2001:104), ”atribut produk meliputi merek, 

kemasan, jaminan garansi, pelayanan, dan sebagainya”. 

Variabel atribut produk antara lain : 

1. Mutu/ Kualitas 

 Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk melaksanakan 

fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan 

perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. 

 Dalam proses pengembangan citra produk yang baik di mata konsumen, 

seorang pemasar harus menetapkan derajat mutu bagi produknya. Apabila 

mutu suatu produk semakin lama terus meningkat dan sesuai keinginan 

konsumen, maka produk tersebut  akan lebih disukai oleh konsumen. Hal ini 

disebabkan mutu adalah kemampuan yang bisa dinilai dari suatu merek dalam 
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menjalankan fungsinya. Ini berarti bahwa mutu merupakan suatu pengertian 

gabungan dari keawetan, ketepatan, kemudahan, dipergunakan dan diperbaiki 

serta atribut bernilai lainnya. 

2. Merek 

 Menurut Rangkuti (2004:2), ”merek merupakan nama, istilah, simbol, 

rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan 

untuk membedakannya dari produk pesaing”. 

3. Kemasan 

Peran kemasan sangat penting di dalam memasarkan produk-produk 

perusahaan. Kemasan telah menjadi alat pemasaran, sebab peran kemasan bisa 

menciptakan nilai tersendiri bagi konsumen dan arti promosional bagi pihak-

pihak perusahaan atau produsen. Salah satu cara untuk menarik dan 

mempengaruhi konsumen dapat dilakukan melalui kemasan barangnya. 

Menurut Kotler (2002:476), kemasan dapat didefinisikan sebagai seluruh 

kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk. 

Belakangan ini, pengemasan telah menjadi alat pemasaran yang potensial. 

Kemasan yang terancang dengan baik dapat memberikan nilai kenyamanan 

bagi konsumen dan nilai promosi bagi produsen. Berbagai faktor yang 

berperan dalam meningkatnya penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran : 

a. Swalayan, semakin banyak produk yang dijual secara swalayan. Kemasan 

melakukan banyak tugas penjualan. Kemasan harus menarik perhatian, 

menjelaskan kemampuan produk, menciptakan keyakinan bagi konsumen 

dan menimbulkan kesan menyeluruh yang menyenangkan. 
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b. Kemakmuran Konsumen, meningkatnya kemakmuran konsumen berarti 

bersedia membayar lebih mahal untuk kenyamanan, penampilan, 

keandalan, dan gengsi dari kemasan yang lebih baik. 

c. Citra Perusahaan dan merek, kemasan memberikan kontribusi bagi 

pengakuan seketika atas merek atau perusahaan. 

d. Peluang inovasi, pengemasan yang inovatif dapat memberikan manfaat 

yang besar bagi konsumen dan laba bagi produsen. 

 Kemasan yang didesain menarik dan menyebutkan ciri-ciri produk, 

mampu menciptakan nilai tersendiri bagi konsumen serta arti promosi bagi 

produsen. 

4. Label 

Suatu produk harus disamping diberi merek, kemasan, juga harus diberi label. 

Label adalah bagian sebuah produk yang berupa keterangan atau penjelasan 

mengenai barang tersebut atau penjualnya. Pada dasarnya, label bisa 

mengandung beberapa fungsi (Kotler, 2002:478), antara lain: 

a. Label mengidentifikasikan produk atau merek 

b. Label juga menentukan kelas produk 

c. Label juga berfungsi menjelaskan produk. Yaitu siapa pembuatnya, 

dimana dibuatnya, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, 

serta bagaimana penggunaan yang aman. 

d. Label dapat berfungsi sebagai alat promosi 

5. Pelayanan 

Keberhasilan pemasaran produk sangat ditentukan pula oleh baik tidaknya 

pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam pemasaran produknya. 
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Pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan daam pemasaran produknya. 

Pelayanan yang diberikan dalam pemasaran suatu produk mencakup 

pelayanan sewaktu penawaran produk, pelayanan dalam pembelian atau 

penjualan produk itu, pelayanan sewaktu penyerahan produk yang dijual, yang 

mencakup pelayanan dalam pengangkutan yang ditanggung oleh penjual, 

pemasangan (instalasi) produk itu dan asuransi atau jaminan resiko rusaknya 

barang dalam perjalanan atau pengangkutan, dan pelayanan setelah atau purna 

penjualan, yang mencakup jaminan atas kerusakan produk dalam jangka 

waktu tertentu setelah produk dibeli oleh konsumen, perbaikan, dan 

pemeliharaan dari produk itu apabila rusak. 

2.2.3. Merek 

2.2.3.1. Pengertian Merek 

Merek merupakan identitas dari barang atau jasa. Banyak pengertian 

merek yang dikemukakan oleh para ahli. 

Menurut American Marketing Association (AMA) dalam Rangkuti 

(2004:2),”merek adalah nama, istilah, simbol, atau rancangan, atau kombinasi hal-

hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari 

seorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk 

pesaing”. 

Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten 

memberian feature, manfaat, dan jasa tertentu pada pembeli. Merek-merek terbaik 

akan memberikan jaminan kualitas. Namun pemberian nama atau merek pada 

suatu produk hendaknya tidak hanya merupakan suatu simbol, karena merek 

memiliki enam tingkat pengertian, yaitu : 
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a. Atribut, yaitu merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. 

b. Manfaat, yaitu suatu merek lebih daripada serangkaian atribut. pelanggan 

tidak membeli atribut, merek membeli manfaat. Atribut diperlukan untuk 

diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan/atau emosional. 

c. Nilai, yaitu merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. 

d. Budaya, yaitu merek juga mewakili budaya tertentu. 

e. Kepribadian, yaitu merek juga mencerminkan kepribadian tertentu, yaitu 

kepribadian bagi para penggunanya. 

f. Pemakai, yaitu merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. 

Merek merupakan pembeda produk barang atau jasa sebuah perusahaan 

dari produk pesaing. Merek bisa membuat pembeli yakin akan memperoleh 

kualitas barang yang sama jika mereka membeli ulang. Bagi penjual, merek 

merupakan sesuatu yang bisa diiklankan dan akan dikenali konsumen bila sedang 

diletakkan di etalase toko. Selain itu, merek juga menolong penjual 

mengendalikan pasar mereka, karena pembeli tidak mau dibingungkan oleh 

produk yang satu dengan produk yang lainnya. 

2.2.3.2. Manfaat Merek 

Menurut Kotler dalam Bilson Simamora (2002:3) merek memiliki 

beberapa manfaat antara lain : 

1. Bagi penjual 

a. Merek memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri masalah-

masalah yang timbul. 
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b. Merek memberikan perlindugan hukum atas keistimewaan atau ciri khas 

produk. 

c. Memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan 

menguntungkan. 

d. Merek membantu penjual melakukan segmentasi pasar 

2. Bagi masyarakat 

a. Pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih 

konsisten. 

b. Meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan 

informasi tentang produk dan tempat membelinya. 

c. Meningkatkan inovasi-inovasi produk baru, karena produsen terdorong 

menciptakan keunikan-keunikan baru guna mencegah peniru dari pasar. 

3. Bagi Pembeli 

a. Merek bermanfaat untuk menceritakan mutu dan membantu memberi 

perhatian terhadap produk-produk baru yang mungkin bermanfaat bagi 

pembeli. 
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Tabel 2.2 

Manfaat-manfaat Merek 

No. Manfaat merek deskripsi 

1 Manfaat ekonomis • Merek merupakan sarana bagi perusahaan 
untuk saling bersaing memperebutkan pasar. 

• Konsumen memilih merek berdasarkan value 
for money yang ditawarkan berbagai merek. 

• Relasi antara merek dan konsumen dimulai 
dengan penjualan premium harga bisa 
berfungsi layaknya asuransi risiko bagi 
perusahaan. Sebagian esar konsumen lebih 
suka memilih penyedia jasa yang lebih mahal 
namun diyakininya bakal memuaskannya 
ketimbang memilih penyedia jasa lebih murah 
yang tidak jelas kinerjanya. 

2 Manfaat fungsional • Merek memberikan peluang bagi diferensiasi. 
Selain memperbaiki kualitas (diferensiasi 
vertikal), perusahaan-perusahaan juga 
memperluas mereknya dengan tipe-tipe produk 
baru (diferensiasi horizontal). 

• Merek memberikan jaminan kualitas. Apabila 
konsumen membeli merek yang sama lagi, 
maka ada jaminan bahwa kinerja merek 
tersebut akan konsisten dengan sebelumnya. 

• Pemasar merek berempati dengan para 
pemakai akhir dan masalah yang akan diatasi 
merek yang ditawarkan. 

• Merek memfasilitasi ketersediaan produk 
secara luas. 

• Merek memudahkan iklan dan sponsorship.  
 

3 Manfaat psikologis • Merek merupakan penyederhanaan atau 
simplikasi dari semua informasi produk yang 
perlu diketahui konsumen. 

• Pilihan merek tidak selalu didasarkan pada 
pertimbangan rasional. Dalam banyak kasus, 
faktor emosional (seperti gengsi dan citra 
sosial) memainkan peran dominan dalam 
keputusan pembelian 

• Merek bisa memperkuat citra diri dan peresepsi 
orang lain terhadap pemakai/pemiliknya. 

• Brand symbolism tidak hanya berpengaruh 
pada persepsi orang lain, namun juga pada 
identifikasi diri sendiri dengan obyek tertentu.  

Sumber :Fandy Tjiptono, Brand Management & Strategy, 2005 
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2.2.4.  Ekuitas Merek 

2.2.4.1. Pengertian Ekuitas Merek 

Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong (2001:367) mengemukakan 

juga bahwa, Ekuitas merek merupakan nilai suatu merek, menurut sejauh mana 

merek itu mempunyai loyalitas merek yang tinggi, kesadaran nama, kualitas yang 

diterima, asosiasi merek yang kuat, serta aset lain seperti paten, merek dagang, 

dan hubungan saluran”. 

Menurut Aaker dalam Rangkuti (2004:39) menyebutkan bahwa, ”brand 

equity is a set of assets (and liabilities) linked to a brand’s name and symbol that 

adds to (or subtracs from) the value provided by a product or service to a firm 

and or that firm’s customers”(brand equity adalah seperangkat aset dan liabilitas 

merek yang terkait dengan suatu merek, nama, simbol, yang mampu menambah 

atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada 

perusahaan maupun para pelanggan). 

2.2.4.2. Komponen Ekuitas Merek  

Aaker dalam Rangkuti (2004:39) mengemukakan bahwa ekuitas merek 

bersumber pada lima komponen yaitu : 

1. Brand Awareness 

 Brand Awareness adalah kesanggupan seseorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari 

kategori produk tertentu. Brand Awareness mencakup Unware of Brand 

(konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek), Brand recognition 

(merek yang pernah diketahui oleh pelanggan), Brand recall (merek apa yang 

diingat oleh pelanggan untuk suatu kategori produk tertentu), top of mind 
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(merek yang pertama kali disebut oleh pelanggan untuk suatu kategori produk 

tertentu). 

2. Perceived quality 

Adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan 

suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan maksud yang diharapkan. 

3. Brand association 

Adalah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai merek. 

4. Brand loyalty 

Adalah  ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek 

5. Other proprietary brand assets 

Adalah aset-aset merek lain seperti trademark, paten dan relationship dengan 

komponen saluran distribusi. 

2.2.4.3. Manfaat Ekuitas Merek 

Menurut Bilson Simamora (2002:48) bahwa nilai ekuitas dapat 

berpengaruh kepada konsumen maupun perusahaan. 

1. Bagi konsumen 

a. Ekuitas merek dapat menambah dan mengurangi nilai merek bagi 

konsumen 

b. Konsumen dibantu menafsirkan, memproses, dan menyimpan informasi 

mengenai produk atau merek. 

c. Ekuitas merek juga mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian. 
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2. Bagi perusahaan 

a. Ekuitas merek dapat memerkuat program memikat konsumen baru atau 

merangkul kembali konsumen lama. 

b. Ekuitas merek memungkinkan margin yang lebih tinggi dengan menjual 

produk pada harga yang optimum dan mengurangi ketergantugan pada 

promosi. 

c. Ekuitas merek dapat memberikan landasan pertumbuhan dengan ekuitas 

melakukan perluasan merek.  

2.2.5.  Karisma Merek 

Menurut Pettis di dalam Bilson Simamora (2002:56) menyebutkan bahwa 

”karisma merupakan kualitas suatu merek yang diperoleh dari aspek emosional, 

pembentukan hubungan dan kekuatan spiritual yang memberi ilham. Karisma 

menyangkut semua hal yang berkaitan dengan loyalitas, ketaatan (devotion), 

harapan (hope), kepercayaan (trust), dan keyakinan (faith) di dalam merek”. 

2.2.6.  Brand Image 

Menurut Aaker (Bilson Simamora, 2002:96), menganggap brand image 

adalah seperangkat asosiasi unik yang diciptakan atau dipelihara para pemasar. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Freddy Rangkuti (2004:244), ”Brand image 

adalah sekumpulan asosiasi merek yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap 

merek tertentu”. Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (2005:49), brand image atau 

brand description, yakni deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen 

terhadap merek tertentu. 
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2.2.6.1. Komponen Brand Image 

brand Image memiliki tiga sub komponen pendukung yaitu : 

1. Citra pembuat (corporate image) 

 Citra pembuat juga mempunyai asosiasi antara lain : 

a. Popularitas perusahaan 

b. Kredibilitas perusahaan 

c. Jaringan distribusi 

2. Citra pemakai (user image) 

Citra pemakai dapat ditunjukkan dengan umur, peerjaan, pendapatan, gaya 

hidup, kepribadian. 

3. Citra produk (product image) 

Menurut Kotler (2002:448), produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan 

termasuk di dalamnya adalah obyek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan 

gagasan. 

2.2.6.2. Manfaat Brand Image 

Menurut Sutisna (2001:83) ada beberapa manfaat dari citra merek (brand 

image) yang positif, yaitu: 

1. Konsumen dengan citra yang positf terhadap suatu merek, lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian. 

2. Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan citra 

positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama. 

3. Kebijakan family branding dan laverage branding dapat dilakukan apabila 

citra merek produk yang telah ada positif. 
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2.2.7. Perilaku konsumen 

2.2.7.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Kebutuhan dan keingian konsumen berkaitan dengan sikap dan perilaku 

konsumen. Sikap dan perilaku konsumen mempunyai peran yang cukup besar 

dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat. Perubahan pendapatan 

konsumen, frekuensi pembelian, kemajuan pendidikan, kemudahan transportasi 

dan komunikasi, serta pengaruh hubungan sosial juga akan mengubah perilaku 

dari konsumen. 

Menurut Mowen (2002:6) perilaku konsumen didefinisikan sebagai studi 

tentang unit pembelian (buying units) dan proses pertukaran yang melibatkan 

perolehan, konsumsi, dan pemuangan barang , jasa, pengalaman, serta ide-ide. 

Menurut Amirullah (2002:3) menjelaskan bahwa perilaku konsumen 

adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata individu (konsumen) yang dipengaruhi 

oleh faktor-faktor kejiwaan (psikologis) dan faktor luar lainnya (eksternal) yang 

mengarahkan mereka untuk memilih dan mempergunakan barang-barang yang 

diinginkannya. 

Sedangkan Kotler (2005:201), perilaku konsumen adalah cara individu, 

kelompok, dan organisasi memilik, membeli, memakai, serta memanfaatkan 

barang, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan 

hasrat mereka. 

Dari pengertian para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, memakai, serta 
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memanfaatkan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.  

2.2.7.2.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Disaat konsumen akan memutuskan membeli suatu barang atau jasa ada 

banyak faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membeli. Pengaruh faktor-

faktor itu dapat saja berlangsung sebelum konsumen menuju ke lokasi pembelian 

atau bahkan dapat berubah pada saat konsumen berhadapan langsung dengan 

barang dan jasa yang diinginkan. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2001:197), ada beberapa faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsuemen dalam melakukan tindakan pembelian seperti 

karakteristik budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Faktor-faktor ini dapat 

ditunjukkan dalam gambar 2.1 : 

Gambar 2.1 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler & Armstrong, 2001:197 

1. Faktor Budaya 

• Budaya 

 Budaya merupakan penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku 

seseorang. 
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• Subkebudayaan 

 Subkebudayaan meliputi kewarganegaraan, agama, kelompok, ras, dan 

daerah geografis. Banyak subkebudayaan yang membentuk segmen pasar 

penting, dan pemasar seringali merancang produk dan program pemasaran 

yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

• Kelas Sosial 

 Kelas sosial bagian-bagian masyarakat yang relatif permanen dan tersusun 

rapi yang anggota-anggotanya mempunyai nilai-nilai, kepentingan, dan 

perilaku yang sama. Kelas sosial menunjukkan pemilihan produk dan 

merek tertentu. 

2. Faktor Sosial 

• Kelompok Acuan 

 Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil. Kelompok 

yang secara langsung mempengaruhi dan dimiliki seseorang disebut 

kelompok keanggotaan. Kelompok acuan mengarahkan seseorang pada 

perilaku dan gaya hidup baru, sikap dan konsep diri orang tersebut. 

• Keluarga 

 Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat, dan pengaruh tersebut telah diteliti secara ekstensif. 

• Peran dan Status 

 Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang 

diberikan masyarakat. Seseorang seringkali memilih produk yang 

menunjukkan status mereka dalam masyarakat. 
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3. Faktor Pribadi 

• Umur dan Tahap Siklus Hidup 

 Orang membeli barang dan jasa berbeda untuk hidupnya. Hal ini 

dipengaruhi karena manusia memiliki siklus hidup untuk berubah dengan 

contoh orang akan berkembang dari bayi hingga dewasa. Pemasar sering 

menggunakan strategi siklus hidup manusia sebagai sasaran untuk 

melakukan penjualan produk mereka. 

• Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. 

Sebuah perusahaan dapat berspesialisasi menghasilkan produk-produk 

yang dibutuhkan satu kelompok pekerjaan tertentu. 

• Situasi Ekonomi 

Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produknya. 

Pemasar mengamati tren pendapatan, tabungan pribadi, dan tingkat bunga. 

• Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah pola kehidupan seseorang yang diperlihatkanya dala 

kegiatan, minat, dan pendapat-pendapatnya. Gaya hidup menampilkan 

pola perilaku seseorang dan interaksinya di dunia. 

4. Faktor Psikologis 

• Motivasi 

 Motivasi adalah suatu kebutuhan yang secara cukup dirangsang untuk 

membuat seseorang mencari kepuasan atas kebutuhanya. 
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• Persepsi  

 Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan 

mengintrepretasikan informasi untuk membentuk suatu gambaran yang 

berarti mengenai dunia. 

• Keyakinan dan Sikap 

 Keyakinan adalah pemikiran deskriptif seseorang mengenai sesuatu. 

Sedangkan sikap adalah evakuasi, perasaan, dan kecenderungan yang 

relatif konsisten dari seseorang terhadap sutu obyek atau gagasan. 

2.2.7.3.Model Perilaku Pembelian 

Setiap hari konsumen menentukan berbagai pilihan pembelian. 

Kebanyakan perusahaan besar berusaha menyelidiki keputusan pembelian 

konsumen dengan begitu rincinya untuk menemukan apa yang dibeli konsumen, 

dimana mereka membeli, bagaimana, dan berapa banyak yang mereka beli, kapan 

mereka membeli dan mengapa mereka sampai membeli, namun untuk mencari 

alasan perilaku pembelian konsumen bukanlah suatu hal yang mudah. 

Perusahaan yang benar-benar memahami bagaimana tanggapan konsumen 

atas sifat-sifat produk, harga dan pendekatan iklan yang berbeda memiliki 

keunggulan yang besar atas pesaingnya. Titik awalnya adalah model rangsangan 

tanggapan dari perilaku membeli yang digambarkan dalam gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 

Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sumber : Kotler dan Keller, 2007 

Rangsangan pemasaran terdiri dari empat ”P” yaitu product, price, place, 

dan promotion (produk, harga, distribusi, dan promosi). Rangsangan lainnya 

mencakup kekuatan dan peristiwa besar dalam lingkungan pembeli, ekonomi, 

teknologi, politik, budaya. Pemasar ingin memahami bagaimana rangsangan 

tersebut berubah menjadi tanggapan-tanggapan di dalam kotak hitam konsumen 

yang memiliki dua bagian, yakni pertama ciri-ciri pembeli yang mempengaruhi 

bagaimana dia bersikap dan bereaksi terhadap rangsangan. Kedua, proses 

keputusan pembelian itu sendiri yang mempengaruhi perilaku pembelian. 

2.2.7.4.Jenis Perilaku Pembelian 

Perilaku membeli sangat berbeda untuk sebuah produk. Semakin kompleks 

keputusan akan melibatkan semakin banyak pihak yang terkait dan semakin 

banyak pertimbangan. Pada tabel 2.2. menggambarkan tipe-tipe perilaku membeli 

berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan diantara berbagai 

merek. 
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Tabel 2.3. 

Jenis Perilaku Pembelian 

 Keterlibatan Tinggi Keterlibatan rendah 

Perbedaan besar antar 

merek 

Perilaku pembelian yang 

rumit 

Perilaku yang mencari 

variasi 

Perbedaan kecil antar 

merek 

Perilaku pembelian yang 

mengurangi 

ketidaknyamanan 

Perilaku pembelian 

yang rutin/biasa 

Sumber : Assael dalam Kotler (2005:221) 

Assael dalam Kotler (2005:221) membedakan empat jenis perilaku 

pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat 

diferensiasi merek, yaitu : 

1. Perilaku Pembelian yang Rumit 

 Perilaku pembelian yang rumit terdiri dari proses tiga langkah. Pertama, 

pembeli mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut. Kedua, ia 

membangun pendirian tentang produk tersebut. Ketiga, ia membuat pilihan 

pembelian yang cermat. 

2. Perilaku Pembelian Pengurang Ketidaknyamanan 

 Perilaku konsumen dalam situasi bercirikan keterlibatan tinggi tetapi sedikit 

perbedaan yang dirasakan diantara merek-merek yang ada. Dalam hal ini, 

komunikasi pemasaran haruslah memasok kepercayaan dan evaluasi yang 

akan membantu konsumen merasa puas atas pilihan mereknya. 

3. Perilaku Pembelian Karena Kebiasaan 

 Banyak produk yang dibeli pada kondisi keterlibatan konsumen yang rendah 

dan tidak adanya perbedaan antar merek yang signifikan. Bila mereka tetap 
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membeli produk yang sama, hal ini timbul karena kebiasaan bukan karena 

kesetiaan yang kuat terhadap merek. 

4. Perilaku Pembelian yang Mencari Variasi 

 Situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah tetapi 

perbedaan antar merek signifikan. Dalam situasi ini, konsumen sering 

melakukan perpindahan merek. Konsumen mengambil merek lain, karena 

bosan atau ingin mencari rasa yang berbeda. Peralihan merek terjadi karena 

mencari variasi dan bukannya karena ketidakpuasan. 

2.2.8. Keputusan Konsumen 

Pembuatan keputusan konsumen merupakan suatu bagian pokok dari 

perilaku konsumen yang mengarahkan pada pembelian produk atau jasa. 

Mowen (2002:2) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan konsumen 

meliputi semua proses yang dilalui konsumen dalam mengenali masalah, mencari 

solusi, mengevaluasi alternatif dan memilih di antara pilihan-pilihan pembelian 

mereka. 

Sedangkan Sutisna (2002:13) menjelaskan mengenai keputusan pembelian 

sebagai berikut, ”Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk membeli suatu 

produk diawali dengan adanya kesadaran atau pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian 

merupakan proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen dan 

dihadapkan oleh berbagai pilihan alternatif dan memilih salah satu berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu.   
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2.2.8.1.Proses  Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2002:204) pendekatan proses pengambilan keputusan 

pembelian terdiri dari lima tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat dan 

dijelaskan pada gambar 2.3 : 

Gambar 2.3 

Model Proses Pembelian Lima Tahap 

 

 

 

Sumber : Kotler (2002:204) 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai etika pembeli mengenal status masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan ini dapat dipicu oleh stimulus intern atau ekstern. 

Pemasar perlu mengidentifikasikan keadaan yang memicu suatu kebutuhan 

tertentu, sehingga cepat mengembangkan strategi-strategi pemasaran yang 

memicu minat konsumen. 

2. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang tergerak oleh stimulus akan berusaha untuk mencari 

lebih banyak informasi. Perhatian utama pemasar adalah sumber informasi 

utama yang akan dicari konsumen dan kepentingan relatifnya terhadap 

keputusan pembelian sesudahnya. Perilaku konsumen yang tergerak oleh 

stimulus ini memiliki tiga aspek yaitu intensitas, persitens dan pilihan 

informasi. 

 

 

Pengenalan 
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Pencarian 
informasi 

Perilaku Pasca 
Pembelian 

Evaluasi 
Alternatif 

Keputusan 
Pembelian 
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3. Evaluasi Alternatif 

Consumen memandang setiap produk sebagai rangkaian atribut dengan 

kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang dicari dan 

memuaskan kebutuhan. Atribut-atribut yang menarik bagi pembeli berbeda-

beda menurut produknya. 

4. Keputusan Pembelian 

Dua factor dapat mempengaruhi maksud pembeli dan keputusan pembelian, 

yaitu factor pendirian orang lain dan factor situasi yang tidak diantisipasi. 

Keputusan seorang konsumen untuk memodifikasi, menunda atau 

menghindari status keputusan sangat dipengaruhi oleh resiko yang dirasakan. 

Pemasar harus memahami faktor-faktor yang menimbulkan rasa, adanya 

resiko dalam diri konsumen dan memberikan informasi dan dukungan yang 

akan mengurangi resiko yang dirasakan. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah pembelian produk, consumen akan mengalami satu tingkat kepuasan 

atau ketidakpuasan tertentu. Consumen juga akan melakukan tindakan setelah 

pembelian dan menggunakan produk tersebut yang mendapat perhatian dari 

pemasar. Tugas pemasar tidak berakhir ketika produk dibeli tetapi terus 

sampai pada periode setelah pembelian. Dengan demikian titik tolak di dalam 

perencanaan pemasaran adalah selalu dari konsumen. Pemasar harus 

memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, serta 

pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. 
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2.3. Kerangka berpikir 

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2005:65) kerangka pikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Untuk 

lebih jelasnya kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.4. berikut : 

Gambar 2.4 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : peneliti, 2009 
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2.4. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data (Sugiyono 2005:70) 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian, landasan 

teori serta penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari komponen brand 

image yang terdiri dari variabel citra pembuat/corporate image (X1), citra 

pemakai/user image (X2), dan citra produk/product image (X3) terhadap 

keputusan konsumen (masyarakat kota Malang) dalam melakukan pembelian 

mobil merek Toyota. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari komponen brand image 

yang terdiri dari variabel citra pembuat/ corporate image (X1), citra 

pemakai/user image (X2), dan citra produk/product image (X3) terhadap 

keputusan konsumen (masyarakat kota Malang) dalam melakukan pembelian 

mobil merek Toyota. 

3. Variabel citra produk/ product image (X3) berpengaruh dominan terhadap 

keputusan konsumen (masyarakat kota Malang) dalam melakukan pembelian 

mobil merek Toyota. 
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Gambar 2.5. 

Model Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : peneliti, 2009 

Keterangan : 

 Berpengaruh secara simultan      

 Berpengaruh secara parsial   

 Berpengaruh dominan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Jenis Penelitian 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2006:5), penelitian exsplanatory 

adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel 

penelitian melalui pengujian hipotesis. 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian exsplanatory, karena 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh brand image terhadap 

keputusan konsumen melakukan pembelian mobil merek Toyota. 

Alasan utama pemilihan jenis exsplanatory ini adalah untuk menguji 

hipotesis yang diajukan. Karena melalui exsplanatory research apa yang 

dirumuskan dan apa yang menjadi tujuan dari penelitian dapat diperoleh. 

 Populasi dan sampel 

Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2005:90), merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat yang 

berdomisili di kota Malang. 

Alasan pemilihan masyarakat kota Malang sebagai populasi karena 

masyarakat kota Malang merupakan masyarakat yang banyak menggunakan alat 

transportasi mobil untuk aktivitasnya sehari-hari. Masyarakat kota Malang juga 

merupakan masyarakat yang heterogen dengan karakter yang selektif dalam 



41 

   

memilih mobil yang akan dipakai sehingga membutuhkan banyak pertimbangan 

sebelum melakukan keputusan pembelian pada suatu produk. 

 Sampel 

Menurut Arikunto (2002:117) sampel adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang diteliti. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang 

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. 

Dalam penelitian ini peneliti tidak mendapatkan data dengan jelas tentang 

jumlah populasi, sehingga untuk menentukan ukuran sampel, peneliti berpedoman 

pada pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sugiyono (2005:102) yang 

mengusulkan aturan ukuran sampel yang layak dalam penelitian antara 30 sampai 

dengan 500 dan dalam penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda), 

ukuran sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih) lebih 

besar dari jumlah variabel dalam studi. 

Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang terdiri dari variabel bebas 

dan variabel terikat. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Roscoe sampel 

minimal untuk penelitian ini adalah (4 X 10 = 40). Dalam penelitian ini peneliti 

menetapkan responden sebanyak 110 responden. Jumlah 110 responden 

didapatkan dari 10 kali dari jumlah indikator yang ada di dalam 4 variabel yang 

diteliti (11 X 10 =110) dengan pertimbangan agar tingkat keakuratan data yang 

dihasilkan dari populasi jauh lebih baik dan akurat. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, 

yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2005:96).  

Pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan sampel tersebut adalah :  
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1. Pernah membeli dan masih menggunakan mobil merek Toyota dari jenis 

sedan, MPV, atau SUV. 

2. Mobil Toyota yang dipakai adalah mobil buatan tahun 2000 keatas. 

3. Mempunyai plat nomor ”N”(karesidenan Malang) berwarna hitam. 

4. Mobil Toyota yang dibeli awalnya adalah mobil baru (tangan pertama). 

 Data 

Jenis Data 

Untuk melengkapi penelitian ini, maka perlu didukung oleh data yang 

lengkap dan akurat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua 

data, yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, misalnya individu 

(Umar, 2002:84). Data ini diperoleh dan dikumpulkan langsung di lapangan 

oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer 

diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner dan wawancara. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-

bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dsb (Umar:2002:84). Data ini 

biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu. 

Sumber data sekunder tersebut dapat berupa buku, jurnal, artikel-artikel dari 

internet, skripsi. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data atau cara memperoleh informasi atau data dari 

berbagai sumber, dilakukan dengan cara : 



43 

   

a.  Kuesioner 

Menurut Arikunto (2002:128) kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Data kemudian dapat 

diolah dan dianalisis sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer) 

(Arikunto, 2002:128). Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara 

langsung kepada responden yang akan diteliti berdasarkan kriteria-kriteria 

dalam penelitian. 

 Definisi Operasional Variable dan Skala Pengukuran 

Definisi operasional 

Menurut  Arikunto (2002:69) definisi operasional variabel yaitu 

menjelaskan cara tertentu yang digunakan peneliti dalam menentukan suatu 

konsep sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. 

a.  Variabel bebas (X) yaitu variabel yang besarnya dapat mempengaruhi 

besarnya variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan 

adalah Brand Image (X) yang terdiri dari : 

1. Citra Pembuat/ Corporate Image (X1) 

Adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap 

perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa. 

Indikator variabelnya yaitu : 
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a. Popularitas perusahaan yaitu seberapa besar perusahaan dikenal oleh pihak 

eksternal (konsumen, perusahaan yang lain dsb.), meliputi : 

• Toyota mempunyai image yang baik 

• Toyota terkenal di Indonesia sebagai perusahaan pembuat mobil yang 

kredibel dan terpercaya 

b. Kredibilitas perusahaan yaitu standar kemampuan perusahaan dalam 

membuat suatu produk bagi konsumen, meliputi : 

• Toyota merupakan perusahaan pembuat mobil yang inovatif 

• Toyota merupakan perusahaan pembuat mobil yang mengerti 

kebutuhan pelanggan 

c. Jaringan distribusi yaitu sebaran distribusi produk yang tersedia dalam 

mendukung pemasaran perusahaan, meliputi : 

• Toyota merupakan perusahaan yang memiliki jaringan distributor yang 

tersebar di berbagai negara 

2. Citra pemakai/ User Image (X2) 

Adalah sekumpulan asosiasi yangdipersepsikan konsumen terhadap pemakai 

yang menggunakan suatu barang atau jasa 

Indikator variabelnya yaitu ; 

a. Gaya hidup/ kepribadiannya yaitu kemampuan produk untuk menciptakan 

atau menambah nilai gaya hidup dan kepribadian bagi pemiliknya, 

meliputi : 

• Mobil Toyota dipakai oleh orang yang mementingkan mobil yang irit 

bahan bakar dan mudah dalam perawatannya 
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• Mobil Toyota dipakai oleh orang yang mementingkan keamanan dan 

kenyamanan 

• Mobil Toyota dipakai oleh orang yang mempunyai mobilitas yang 

tinggi 

b. Kelas sosial, yaitu kemampuan produk memberikan status kepada 

konsumennya, meliputi : 

• Mobil Toyota dipakai oleh orang-orang dari kalangan menengah atas 

3. Citra Produk / Product Image (X3) 

Adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu 

produk. 

Indikator variabelnya yaitu : 

a. Atribut produk (tipe, harga, daya tahan produk) yaitu kemampuan produk 

memberikan nilai tambah bagi konsumen, meliputi : 

• Mobil Toyota mempunyai desain yang bagus dan beragam 

• Mobil Toyota mempunyai mesin  yang bandel dan mudah 

perawatannya 

b. Manfaatnya bagi konsumen yaitu kemampuan produk memberikan 

keuntungan bagi konsumennya, meliputi : 

• Mobil Toyota memberikan keamanan dan kenyaman dalam berkendara 

• Mobil Toyota merupakan produk yang tahan lama 

c. Jaminan yang diberikan produk yaitu kemampuan produk untuk 

memberikan kepercayaan kepada pelanggan atas kualitas produk yang 

diciptakan, meliputi : 
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• Mobil Toyota mempunyai harga jual kembali yang tinggi 

• Mobil toyota mempunyai ketersediaan suku cadang yang mudah dan 

terjangkau 

b.   Variabel terikat (Y) yaitu variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam 

penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah keputusan pembelian 

konsumen. Keputusan pembelian konsumen adalah keputusan yang diambil 

oleh pihak konsumen dalam melakukan pembelian dengan indikator variabel : 

1. Kebanggaan yaitu kemampuan perusahaan memberikan perasaan bangga 

kepada konsumennya, meliputi : 

• Merek Toyota memberikan kebanggaan pada konsumen 

2. Kecocokan yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumennya, meliputi : 

• Merek Toyota merasa cocok dengan kebutuhan 

3. Kesadaran merek yaitu kemampuan perusahaan untuk diingat oleh konsumen, 

meliputi : 

• Merek Toyota merupakan merek yang melekat dalam ingatan 

(terkenal) 

Untuk lebih jelasnya variabel, indikator serta item penelitian ini dapat 

dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Variabel, Indikator dan Item Penelitian 

Konsep Variabel Indikator Item/Atribut 

Komponen 

Brand Image 

Citra 

Pembuat 

(corporate 

image) (X1) 

• Popularitas 

Perusahaan 

X1.1  Toyota mempunyai image yang 

baik. 

X1.2  Toyota terkenal di Indonesia 

sebagai perusahaan pembuat 

mobil yang kredibel dan 

terpercaya. 

• Kredibilitas 

perusahaan 

X1.3 Toyota merupakan perusahaan 

pembuat mobil yang inovatif. 

X1.4  Toyota merupakan perusahaan 

pembuat mobil yang mengerti 

kebutuhan pelanggan.  

• Jaringan 

Distribusi 

X1.5  Toyota merupakan perusahaan 

yang memiliki jaringan distributor 

yang tersebar di berbagai negara. 

Citra 

Pemakai 

(User 

Image)(X2) 

 

• Gaya hidup dan 

kepribadian 

 
 
 
 
 
 
 

X2.1  Mobil Toyota dipakai oleh orang 

yang mementingkan mobil yang 

irit bahan bakar dan mudah dalam 

perawatannya. 

X2.2  Mobil Toyota dipakai oleh orang 

yang mementingkan keamanan 

dan kenyamanan. 

X2.3  Mobil Toyota dipakai oleh orang 

yang mempunyai mobilitas tinggi. 

• Kelas sosial X2.4  Mobil Toyota dipakai oleh orang-

orang dari kalangan menengah 
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atas. 

Citra Produk 

(product 

image)(X3) 

• Atribut produk 

(tipe, harga, 

daya tahan 

produk) 

X3.1  Mobil Toyota mempunyai desain 

yang bagus dan beragam. 

X3.2  Mobil Toyota mempunyai mesin  

yang bandel dan mudah 

perawatannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan 

pembelian 

Konsumen 

(Y) 

• Manfaat produk 

bagi pelanggan 

X3.3  Mobil Toyota memberikan 

keamanan dan kenyaman dalam 

berkendara. 

X3.4  Mobil Toyota merupakan produk 

yang tahan lama. 

• Jaminan 

kualitas 

X3.5  Mobil Toyota mempunyai harga 

jual kembali yang tinggi. 

X3.6  Mobil toyota mempunyai 

ketersediaan suku cadang yang 

mudah dan terjangkau 

Keputusan 

Membeli 

mobil Toyota 

(Y) 

• Kebanggaan Y1 Memberikan kebanggaan pada 

konsumen 

•  Kecocokan Y2  Merasa cocok dengan kebutuhan 

• Kesadaran 

merek 

Y3  Merek yang melekat dalam ingatan 

(terkenal) 

Sumber : Data sekunder diolah, 2009 

Skala Pengukuran 

Menurut Kinnear dalam Husein Umar (2002:98) skala likert berhubungan 

dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Sedangkan menurut 

Sekaran (2006:31) skala Likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek 

setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala lima titik. 
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Dalam penelitian ini, digunakan skala interval lima tingkat pada variabel 

bebas (X1, X2, X3) dan variabel terikat (Y) yaitu : 

• Jawaban sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

• Jawaban Setuju (S) diberi skor 4 

• Jawaban Netral (N) diberi skor 3 

• Jawaban Tidak setuju (TS) diberi skor 2 

• Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1  

 Metode Pengujian Instrumen Penelitian 

Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2002:144) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrument. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. 

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur setiap butir pernyataan 

atau pertanyaan dalam kuesioner digunakan analisa item, yaitu mengkorelasikan 

skor setiap butir item dengan skor totalnya, dengan rumus analisa korelasi Product 

Moment Pearson dengan level signifikasi 5% (0,05)(Arikunto 2002:146) sebagai 

berikut :  

rxy =     N (Σ xy) – (Σ x Σy) 

  √ [N Σ x2 – (Σx) 2] [NΣ y2 – (Σ y)2] 

Keterangan: 

 rxy : koefisien korelasi x dan y 

 N : jumlah pertanyaan 

 x : skor item atau butir pertanyaan 

 y : skor total  
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Nilai r (koefisien korelasi) dinyatakan valid apabila, jika r lebih besar dari 

nilai kritis yaitu 0,3 maka pernyataan tersebut adalah valid (Sugiyono, 2005 :142) 

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002:154). Reliabilitas dihitung dengan 

menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach, sebagai berikut: 

 

r11 =      k  

          (k-1) 

Keterangan : 

r11  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan 

∂1 = jumlah varians butir 

 ∂2 = varians total 

Instrumen dapat dikatakan reliabel jika perhitungan validitas lebih besar 

dari nilai kritisnya pada taraf signifikan 0,05 (α = 5%) dan dengan menggunakan 

uji Cronbach Alpha, suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha 

lebih besar dari 0,60. hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari masing-masing 

variabel yang diteliti dengan menggunakan SPSS 14.0. 

 Metode Analisis Data 

Analisis data sangat berperan penting dalam usaha agar data-data tersebut 

dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami fungsinya. Adapun dalam 

      Σ ∂1 
1- 
          

2

b 

1 

b 

1 
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menganalis data yang diperoleh selama melakukan penelitian, peneliti 

menggunakan analisis sebagai berikut : 

a. Metode Kualitatif 

Metode kualitatif adalah metode pengolahan data dari penggolongan data, 

diman data keterangan diolah sebagaimana adanya serta uraian yang 

diperlukan. 

b. Metode Kuantitatif 

Metode kuantitatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menginterpretasikan data yang 

berbentuk angka-angka (data kuantitatif) untuk mengetahui hubungan antara 

variable bebas terhadap variable terikat. 

 Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Distribusi normal merupakan distribusi kontinyu yang mensyaratkan 

variable yang diukur harus kontinyu. Uji normalitas bertujuan menguji apakah 

dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal. 

Menurut Ghozali (2006:112) normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat 

histogram dari residualnya, dengan dasar pengambilan keputusan antara lain : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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b. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau grafik histogram maka tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2006:91) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas 

(independen). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan Tolerante And Variante Inflation 

Factor (VIF). Jika VIF > 10, maka variable bebas tersebut mempunyai persoalan 

multikoliniertas dengan variable bebas lainnya. Sebaliknya, apabila VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2006:105) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Apabila varians berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas maka digunakan dasar 

analisis sebagai berikut : 
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a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik tertentu yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

telah terjadi Heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

 Teknik Analisis Data 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Gujarati dalam Imam Ghozali (2006:81) menjelaskan bahwa analisis 

regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen 

(terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/ bebas), 

dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai 

rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. 

Perumusan model analisis linier berganda yang dapat digunakan adalah 

sebagai berikut (Sugiyono, 2005: 211) : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + …..+ bnXn 

Di mana : 

Y = Nilai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat 

a = Bilangan konstanta sebagai titik potong 

b = Koefisien regresi 

X = Variabel bebas 

Karena satuan dari citra pembuat, citra pemakai, dan citra produk belum 

sama maka perlu disamakan dahulu dengan menggunakan standardized beta, 

sehingga tidak ada konstantanya (Ghozali, 2006:88). Oleh karena itu, persamaan 

regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Di mana : 

Y = Keputusan Pembelian Konsumen 

b = Koefisien regresi 

X1 = Citra pembuat (corporate image) 

X2 = Citra pemakai (user image) 

X3 = Citra produk (product image) 

Dari model persamaan yang telah dibentuk, akan dapat digunakan untuk 

memprediksi pengaruh antara beberapa variabel bebas tarhadap variabel terikat 

dengan melihat besarnya koefisien ( )β  masing-masing variabel bebas. 

 Pengujian Hipotesis 

Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat. 

Seperti yang dikemukakan Sugiyono (2004:190) dengan rumus : 

F = ( ) ( )1/1
/

2

2

−−− knR
kR  

Dimana : 

F = Fhitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel 

R2 = koefisien determinasi 

N = jumlah sampel 

k = jumlah variabel bebas 

Uji ini memiliki kriteria sebagai berikut : 
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Fhitung > Ftabel dengan signifikasi F di bawah 0.05 (5%). Jika Fhitung > Ftabel 

maka secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, dan 

sebaliknya jika Fhitung < Ftabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat.  

Uji t 

Uji t berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono (2004:184) uji t dapat dicari dengan 

rumus sebagai berikut : 

T = 
21
2

r
nr
−

−  

Dimana : 

t = thitung yang selanjutnya dibandingkan dengan ttabel 

r = korelasi parsial yang ditemukan 

n = jumlah sampel 

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan thitung dan ttabel 

dengan tingkat signifikansi t < 0.05 (5%) dan pada tingkat derajat bebas df = n-k-

1. Jika thitung > ttabel maka secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya. 

Uji Dominan 

Sritua Arief (1993:12) menyatakan untuk menentukan variabel bebas yang 

paling menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai dependen variabel 

dalam suatu model regresi linear, maka gunakanlah koefisien Beta (Beta 

Coefficient). Nilai-nilai dalam standardized coefficients Beta tersebut merupakan 

nilai dari variabel bebas yang sudah distandarkan dalam bentuk prosentase. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Sejarah Perusahaan Toyota 

Toyota Motor Corporation didirikan pada bulan September 1933 sebagai 

divisi mobil Pabrik Tenun Otomatis Toyota. Divisi mobil perusahaan tersebut 

kemudian dipisahkan pada tanggal 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 karena penyebutannya lebih enak daripada 

memakai nama keluarga pendirinya, Toyoda. 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 1867 di 

Shizuoka, Jepang. Pria ini dikenal sebagai penemu sejak berusia belasan tahun. 

Toyoda mengabdikan hidupnya mempelajari dan mengembangkan perakitan 

tekstil. Dalam usia 30 tahun Toyoda menyelesaikan mesin tenun yang kemudian 

mengantarnya mendirikan cikal bakal perakitan Toyota, yakni Toyoda Automatic 

Loom Works, Ltd. pada November 1926. Di sini hak paten mesin tekstil 
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otomatisnya kemudian dijual kepada Platt Brothers & Co, Ltd. dari Inggris, 

Britania Raya. Hasil penjualan paten ini, dijadikan modal pengembangan divisi 

otomotif. Mulai tahun 1933, ketika Toyoda membangun divisi 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 

melahirkan perusahaan otomotif sendiri dan melepaskan diri dari industri tekstil 

mereka. Kemudian pada tahun 1937 mereka meresmikan divisi otomotif dan 

memakai nama Toyota, bukan Toyoda seperti nama industri tekstil. Pengambilan 

nama Toyota dalam bahasa Jepang terwakili dalam 8 karakter dan delapan adalah 

angka keberuntungan bagi kalangan masyarakat Jepang. Alasan lain yang 

dianggap masuk akal adalah industri 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 

yang dinamis maka diubah menjadi Toyota yang dirasa lebih baik. Tak ayal, tahun 

1937 merupakan era penting kelahiran Toyota Motor Co, Ltd. cikal bakal raksasa 

Toyota Motor Corp (TMC) sekarang. Semangat inovasi Kiichiro Toyoda tidak 
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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 dan tangguh. Waktu 

itu kendaraan Jeep akrab di Jepang. Terinspirasi dari mobil ini, 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 memulai debutnya pada tahun 1966, sedan mungil generasi awal ini 

memakai penggerak belakang mengubah tatanan sedan bongsor yang populer 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 di Indonesia sebagai mesin untuk kendaraan niaga keluarga 

serbaguna Toyota Kijang generasi awal 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 International Inc. Toyota Division. Pada 

tahun 1987, PT. AMS bergabung dengan PT. Astra Internasional dan menjadi 

bagian dari Sales Operation pada divisi otomotifnya. Pada tahun 1991 nama 

perusahaan berubah menjadi AUTO 2000. Kata AUTO 2000 mempunyai makna 

antara lain adalah pola berpikir yang jauh hingga tahun 2000 mendatang, 
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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 menglobalnya produk Toyota, mereka sadar tidak 

mempunyai grafik logo. Bahkan di Indonesia dijumpai kendaraan bermerk Toyota 

seperti Toyota Kijang dengan logo ”TOYOTA” pada grill di bagian bonnet 

(hidung) mobil.  

gambar 4.1. Logo TOYOTA Saat Ini 

 

Sumber : www.toyota.co.id, 2009 

Toyota akhirnya memutuskan untuk membuat dua lingkaran oval (elips) 

yang menghasilkan huruf “T” dan ellips ketiga mengisyaratkan akan the spirit of 

understanding in design. Lingkaran ketiga itu sekaligus mengelilingi kedua 

lingkaran ellips sebelumnya yang berbentuk ”T” sebagai bukti menjaga dan 

mempengaruhi sekelilingnya. 

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 yang dipasarkan oleh departement sales di 

berbagai distributor ataupun dealer resmi terdiri dari berbagai tipe mobil dan jenis 
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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, Camry, dan Crown. Dari jenis 

MPV (Multi Purpose Vehicle) seperti Toyota Avanza, Toyota Kijang, dan Toyota 

Alphard. Tak ketinggalan pula dari jenis SUV (Sport Utility Vehicle) seperti 

Toyota Rush, Toyota Fortuner, Toyota Hilux dan Toyota Land Cruiser disamping 

produk-produk kendaraan komersial lainnya seperti jenis Pick-up dan Truck. Ini 

semua merupakan bukti bahwa Toyota berusaha untuk menyediakan produk-

produk yang beragam sesuai dengan kebutuhan konsumennya   

 Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan hasil penelitian dari 110 responden yang merupakan pembeli 

dan pemilik mobil merek Toyota dari jenis sedan, MPV, dan SUV yang 

berdomisili di kota Malang, maka diperoleh gambaran umum mengenai identitas 

responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis mobil Toyota yang dimiliki. 

 Berdasarkan jenis kelamin 

Gambaran mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 4.1 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase 

1 Laki-laki 68 61.8 % 

2 Perempuan 42 38.2 % 

Jumlah total 110 100 % 
 Sumber : data primer diolah, 2009 
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari jumlah responden 

sebesar 110 orang, jenis kelamin laki-laki menempati urutan pertama dengan 

jumlah responden sebanyak 68 responden (61,8%) dan berikutnya ditempati oleh 

jenis kelamin perempuan dengan jumlah 42 responden (38.2%). Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa pemilik mobil merek Toyota tidak hanya didominasi oleh 

jenis kelamin laki-laki saja tetapi dari penelitian ini menunjukkan bahwa mobil 

merek Toyota juga dimiliki oleh jenis kelamin perempuan untuk mendukung 

mobilitas dan kegiatannya sehari-hari.  

 Berdasarkan Usia 

Gambaran responden tentang usia dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.2 

Gambaran Responden Berdasarkan Usia 

Umur jumlah prosentase 

20 tahun – 25 tahun 7 6.36 % 

26 tahun – 30 tahun 11 10 % 

31 tahun – 35 tahun 4 3,6 % 

36 tahun – 40 tahun 12 10,9 % 

41 tahun – 45 tahun 17 15,4 % 

46 tahun – 50 tahun 26 23,6 % 

51 tahun – 55 tahun 21 19,1 % 

56 tahun – 60 tahun 6 5,4 % 

>60 tahun 6 5,4 % 

Jumlah total 110 100 % 

Sumber : Data primer diolah (2009) 

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari jumlah responden sebanyak 110 

orang, usia pemilik mobil merek Toyota terbesar ditunjukkan oleh usia 46 tahun – 

50 tahun sebanyak 26 responden (23,6%). Jumlah terbanyak kedua ditunjukkan 

oleh usia 51 tahun – 55 tahun sebanyak 21 responden (19,1%). Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa pemilik mobil merek Toyota sebagian besar berasal dari 

orang-orang yang berusia sudah cukup tua serta mengindikasikan dari golongan 

yang rata-rata sudah berkeluarga.    

 Berdasarkan Jenis kendaraan yang Dimiliki  

Gambaran responden tentang jenis kendaraan toyota yang dimiliki dapat 

dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 

Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan yang Dimiliki 

Jenis kendaraan Jumlah (orang) presentase 

Sedan 41 37,4 % 

MPV 53 48,1 % 

SUV 16 14,5 % 

Jumlah total 110  100 % 

Sumber : Data primer diolah (2009) 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari jumlah responden 

sebanyak 110 orang, jumlah terbesar pemilik mobil Toyota berasal dari jenis MPV 

sebanyak 53 responden (48,1 %). Jumlah terbesar kedua adalah pemilik mobil 

Toyota dari jenis sedan sebanyak 41 responden (37,4 %) dan jumlah paling kecil 

adalah pemilik mobil Toyota dari jenis SUV sebanyak 16 responden (14,5%). Dari 

hasil tersebut dapat diketahui bahwa mobil merek Toyota yang dimiliki responden 

sebagian besar adalah dari jenis MPV. Hal ini didasari karena jenis MPV 

mempunyai kemampuan daya angkut yang besar serta mesin yang relatif irit 

bahan bakar sesuai dengan keadaan lalu lintas di dalam dan luar kota 

dibandingkan jenis mobil yang lain.   

 Distribusi Frekuensi 

 Distribusi Frekuensi Citra Pembuat (X1) 

Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan variabel citra pembuat 

yang terdiri dari 5 pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Variabel Citra Pembuat (X1) 

 

Item 

Skor jawaban responden  

Rata-

rata 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

X1.1 0 0 0 0 1 0,9 82 74.5 27 24.5 4.23 

X1.2 0 0 0 0 4 3,6 66 60 40 36,4 4.32 

X1.3 0 0 0 0 5 4,5 68 61,8 37 33,6 4.29 

X1.4 0 0 1 0,9 7 6,4 71 64,5 31 28,2 4.2 

X.1.5 0 0 0 0 13 11,8 60 54,5 37 33,6 4.21 

Rata-rata item 4,25 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa untuk pernyataan pertama 

(X1.1) yaitu Toyota merupakan perusahaan dengan image yang baik 

mempengaruhi keputusan anda untuk membeli mobil merek Toyota, dari 

keseluruhan responden (110 responden), 27 responden menyatakan sangat setuju, 

82 responden menyatakan setuju, 1 responden menyatakan netral dan tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa Toyota dianggap mempunyai image yang baik sehingga 

mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya. 

Pernyataan kedua (X1.2) yaitu Toyota merupakan perusahaan yang kredibel 

dan terpercaya mempengaruhi keputusan anda untuk membeli mobil merek 

Toyota, dari keseluruhan responden (110 responden), 40 responden menyatakan 

sangat setuju, 66 responden menyatakan setuju, 4 responden menyatakan netral, 

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

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap Toyota 
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merupakan perusahaan yang kredibel dan terpercaya sehingga mampu 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya. 

Pernyataan ketiga (X1.3) yaitu Toyota merupakan perusahaan yang inovatif 

mempengaruhi keputusan anda untuk membeli mobil merek Toyota, dari 

keseluruhan responden (110 responden), 37 responden menyatakan sangat setuju, 

68 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan netral dan tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap Toyota merupakan 

perusahaan yang inovatif sehingga mampu mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumennya. 

Pernyataan keempat (X1.4) yaitu citra Toyota sebagai perusahaan yang 

mengerti kebutuhan pelanggan mempengaruhi keputusan anda untuk membeli 

mobil merek Toyota, dari keseluruhan responden (110 responden), 31 responden 

menyatakan sangat setuju, 71 responden menyatakan setuju, 7 responden 

menyatakan netral, 1 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden menganggap citra Toyota sebagai perusahaan yang mengerti 

kebutuhan pelanggan mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya, 

namun Toyota harus selalu memperhatikan hal ini agar kebutuhan pelanggan 

dapat selalu diberikan seoptimal mungkin.  

Pernyataan ketiga (X1.5) yaitu Citra Toyota sebagai perusahaan yang 

mempunyai jaringan distributor di berbagai negara mempengaruhi keputusan anda 

untuk membeli mobil merek Toyota, dari keseluruhan responden (110 responden), 

37 responden menyatakan sangat setuju, 60 responden menyatakan setuju, 13 
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responden menyatakan netral dan tidak ada responden yang menyatakan tidak 

setuju dan sangat tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menganggap Citra Toyota sebagai perusahaan yang mempunyai 

jaringan distributor di berbagai negara mampu mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumennya. 

Dari keseluruhan item-item pernyataan dalam variabel citra pembuat (X1) 

yang terdapat pada tabel 4.4, rata-rata responden menyatakan setuju bahwa citra 

dari pembuat dapat mempengaruhi keputusan pembelian mobil merek Toyota. Ini 

ditunjukkan dengan mean rata-rata item variabel sebesar 4,25. Item pernyataan 

dengan mean terbesar ditunjukkan oleh item pernyataan (X1.2) sebesar 4,32 yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan mobil merek Toyota 

karena Toyota merupakan perusahaan yang kredibel dan terpercaya.  

 Distribusi Frekuensi Citra Pemakai (X2) 

Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan variabel citra pemakai 

yang terdiri dari 4 pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Variabel Citra Pemakai (X2) 

 

Item 

Skor jawaban responden  

Rata-

rata 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

X2.1 0 0 2 1,8 10 9,1 46 41,8 52 47,3 4,34 

X2.2 0 0 0 0 7 6,4 62 56,4 41 37,3 4,30 

X2.3 0 0 3 2,7 12 10,9 49 44,5 46 41,8 4,25 

X2.4 0 0 4 3,6 38 34,5 36 32,7 32 29,1 3,87 

Rata-rata item 4,19 
Sumber : Data primer diolah (2009) 
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Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa untuk pernyataan pertama 

(X2.1) yaitu citra pemakai mobil Toyota adalah orang-orang yang mementingkan 

mobil irit bahan bakar dan mudah dalam perawatan mempengaruhi keputusan 

anda untuk membeli mobil merek Toyota, dari keseluruhan responden (110 

responden), 52 responden menyatakan sangat setuju, 46 responden menyatakan 

setuju, 10 responden menyatakan netral, 2 responden menyatakan tidak setuju dan 

tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap citra pemakai mobil 

Toyota adalah orang-orang yang mementingkan mobil yang irit bahan bakar dan 

mudah dalam perawatan pada produknya mampu mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumennya. 

Pernyataan kedua (X2.2) yaitu citra pemakai mobil Toyota adalah orang-

orang yang mementingkan keamanan dan kenyamanan mempengaruhi keputusan 

anda untuk membeli mobil merek Toyota, dari keseluruhan responden (110 

responden), 41 responden menyatakan sangat setuju, 62 responden menyatakan 

setuju, 7 responden menyatakan netral, dan tidak ada responden yang menyatakan 

tidak setuju dan sangat tidak setuju.. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden menganggap citra pemakai mobil Toyota adalah orang-orang 

yang mementingkan mobil yang aman dan nyaman sehingga mampu 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya. 

Pernyataan ketiga (X2.3) yaitu citra pemakai mobil Toyota adalah orang-

orang yang memiliki mobilitas tinggi diluar rumah mempengaruhi keputusan anda 

untuk membeli mobil merek Toyota, dari keseluruhan responden (110 responden), 

46 responden menyatakan sangat setuju, 49 responden menyatakan setuju, 12 
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responden menyatakan netral, 3 responden menyatakan tidak setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menganggap citra pemakai mobil Toyota adalah 

orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi diluar rumah untuk menjalankan 

aktivitasnya sehari-hari sehingga mampu mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumennya. 

Pernyataan keempat (X2.4) yaitu citra pemakai mobil Toyota adalah orang-

orang yang berasal dari kalangan menengah atas mempengaruhi keputusan anda 

untuk membeli mobil merek Toyota, dari keseluruhan responden (110 responden), 

32 responden menyatakan sangat setuju, 36 responden menyatakan setuju, 38 

responden menyatakan netral, 4 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menilai relatif citra pemakai mobil Toyota 

adalah orang-orang yang berasal dari kalangan menengah mampu mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. Hal ini didasari karena Toyota telah banyak 

menyediakan produk-produk yang sangat beragam untuk pemakai mobil dari 

kalangan menengah bawah hingga kalangan paling atas. 

Dari keseluruhan item-item pernyataan dalam variabel citra pemakai (X2) 

yang terdapat pada tabel 4.5, rata-rata responden menyatakan setuju bahwa citra 

dari pemakai dapat mempengaruhi keputusan pembelian mobil merek Toyota. Ini 

ditunjukkan dengan mean rata-rata item variabel sebesar 4,19. Item pernyataan 

dengan mean terbesar ditunjukkan oleh item pernyataan (X1.1) dengan mean rata-

rata sebesar 4,34 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
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menganggap pemakai mobil Toyota adalah orang-orang yang mementingkan 

mobil yang irit bahan bakar dan mudah dalam perawatannya.  

 Distribusi Frekuensi Citra Produk (X3) 

Dalam variabel citra produk terdapat enam item pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.6 

sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Variabel Citra Produk (X3) 

Item Skor jawaban responden Rata-rata 

1 2 3 4 5  

f % f % f % f % f %  

X3.1 0 0 0 0 5 4,5 61 55,5 44 40 4,35 

X3.2 0 0 0 0 3 2,7 63 57,3 44 40 4,37 

X3.3 0 0 0 0 8 7,3 63 57,3 39 35,5 4,28 

X3.4 0 0 2 1,8 1 0,9 61 55,5 46 41,8 4,37 

X3.5 0 0 3 2,7 5 4,5 46 41,8 56 50,9 4,40 

X3.6 0 0 3 2,7 6 5,5 54 49,1 47 42,7 4,31 

Rata-rata item 4.35 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa untuk pernyataan pertama 

(X3.1) yaitu citra mobil Toyota sebagai mobil yang memiliki desain yang bagus 

dan beragam mempengaruhi keputusan anda untuk membeli mobil merek Toyota, 

dari keseluruhan responden (110 responden), 44 responden menyatakan sangat 

setuju, 61 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan netral dan tidak 

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

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap mobil 
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Toyota mempunyai citra sebagai mobil dengan desain yang bagus sehingga 

mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya. 

Pernyataan kedua (X3.2) yaitu citra mobil Toyota sebagai mobil yang 

memiliki mesin yang bandel dan mudah perawatannya mempengaruhi keputusan 

anda untuk membeli mobil merek Toyota, dari keseluruhan responden (110 

responden), 44 responden menyatakan sangat setuju, 63 responden menyatakan 

setuju, 3 responden menyatakan netral, dan tidak ada responden yang menyatakan 

tidak setuju dan sangat tidak setuju.. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden menganggap mobil Toyota mempunyai citra sebagai mobil 

dengan mesin yang bandel dan mudah perawatannya sehingga mampu 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya. 

Pernyataan ketiga (X3.3) yaitu citra mobil Toyota sebagai mobil yang 

memberikan keamanan dan kenyamanan berkendara mempengaruhi keputusan 

anda untuk membeli mobil merek Toyota, dari keseluruhan responden (110 

responden), 39 responden menyatakan sangat setuju, 63 responden menyatakan 

setuju, 8 responden menyatakan netral, dan tidak ada responden yang menyatakan 

tidak setuju dan sangat tidak setuju.. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden menganggap mobil Toyota mempunyai citra sebagai mobil 

dengan keamanan dan kenyamanan berkendara yang baik sehingga mampu 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya. 

Pernyataan keempat (X3.4) yaitu citra mobil Toyota sebagai mobil yang 

tahan lama mempengaruhi keputusan anda untuk membeli mobil merek Toyota, 

dari keseluruhan responden (110 responden), 46 responden menyatakan sangat 

setuju, 61 responden menyatakan setuju, 1 responden menyatakan netral, 2 
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responden menyatakan tidak setuju dan tidak ada responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menganggap mobil Toyota mempunyai citra sebagai mobil yang tahan lama 

sehingga mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya. 

Pernyataan kelima (X3.5) yaitu citra mobil Toyota sebagai mobil yang 

mempunyai harga jual kembali yang tinggi mempengaruhi keputusan anda untuk 

membeli mobil merek Toyota, dari keseluruhan responden (110 responden), 56 

responden menyatakan sangat setuju, 46 responden menyatakan setuju, 5 

responden menyatakan netral, 3 responden menyatakan tidak setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju.. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menganggap mobil Toyota mempunyai citra 

sebagai mobil dengan harga jual kembali yang tinggi sehingga mampu 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya. 

Pernyataan keenam (X3.6) yaitu citra mobil Toyota sebagai mobil yang 

memiliki suku cadang yang mudah dan terjangkau mempengaruhi keputusan anda 

untuk membeli mobil merek Toyota, dari keseluruhan responden (110 responden), 

47 responden menyatakan sangat setuju, 54 responden menyatakan setuju, 6 

responden menyatakan netral, 3 responden menyatakan tidak setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju.. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menganggap mobil Toyota mempunyai citra 

sebagai mobil yang memiliki suku cadang yang mudah dan terjangkau sehingga 

mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya. 

Dari keseluruhan item-item pernyataan dalam variabel citra produk (X3) 

yang terdapat pada tabel 4.6, rata-rata responden menyatakan setuju bahwa citra 
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dari produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian mobil merek Toyota. Ini 

ditunjukkan dengan mean rata-rata item variabel sebesar 4,35. Item pernyataan 

dengan mean terbesar ditunjukkan oleh item pernyataan (X3.5) dengan mean rata-

rata sebesar 4,40 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menganggap mobil Toyota mempunyai citra sebagai mobil yang mempunyai 

harga jual kembali yang tinggi. 

 Distribusi Frekuensi Keputusan Pembelian Konsumen (Y) 

Dalam variabel keputusan konsumen terdapat tiga item pernyataan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

tabel 4.7 sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Konsumen (Y) 

 

Item 

Skor jawaban responden  

Rata-

rata 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Y1 0 0 0 0 32 29,1 53 48,2 25 22,7 3,93 

Y2 0 0 0 0 3 2,7 72 65,5 35 31,8 4,29 

Y3 0 0 0 0 4 3,6 71 64,5 35 31,8 4,29 

Rata-rata item 4,16 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa untuk pernyataan pertama 

(Y1) yaitu citra merek Toyota yang memberikan kebanggaan kepada pemiliknya 

mempengaruhi keputusan anda untuk membeli mobil merek Toyota, dari 

keseluruhan responden (110 responden), 25 responden menyatakan sangat setuju, 

53 responden menyatakan setuju, 32 responden menyatakan netral dan tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hasil tersebut 
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menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap citra merek Toyota 

memberikan kebanggaan kepada pemiliknya sehingga mampu mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumennya. 

Pernyataan kedua (Y2) yaitu citra merek Toyota yang sesuai dengan 

kebutuhan anda mempengaruhi keputusan anda untuk membeli mobil merek 

Toyota, dari keseluruhan responden (110 responden), 35 responden menyatakan 

sangat setuju, 72 responden menyatakan setuju, 3 responden menyatakan netral 

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

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap Toyota 

mempunyai citra merek yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari sehingga 

mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya. 

Pernyataan ketiga (Y3) yaitu citra merek Toyota yang terkenal 

mempengaruhi keputusan anda untuk membeli mobil merek Toyota, dari 

keseluruhan responden (110 responden), 35 responden menyatakan sangat setuju, 

71 responden menyatakan setuju, 4 responden menyatakan netral dan tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap Toyota mempunyai 

citra merek yang terkenal dan paling diingat oleh konsumen sehingga mampu 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya. 

Dari keseluruhan item-item pernyataan dalam variabel keputusan 

konsumen (Y) yang terdapat pada tabel 4.7, rata-rata responden menyatakan 

setuju bahwa item Y1, Y2, Y3 dapat mempengaruhi keputusan pembelian mobil 

merek Toyota. Ini ditunjukkan dengan mean rata-rata item variabel sebesar 4,16. 

Item pernyataan dengan mean terbesar ditunjukkan oleh item pernyataan (Y2) dan 
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(Y3) dengan mean rata-rata yang sama sebesar 4,29. hal itu menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden membeli mobil merek Toyota karena merek Toyota 

mempunyai citra merek yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan terkenal. 

 Pengujian Instrumen Penelitian 

 Uji Validitas 

Sebelum melakukan penelitian, maka peneliti terlebih dahulu melakukan 

uji validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dimaksudkan untuk mengetahui 

keabsahan menyangkut pemahaman mengenai keabsahan antara konsep dengan 

kenyataan empiris. Valid tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks Corelation Product Moment Pearson dengan level 

signifikansi 5% (0,05) dan nilai r (koefisien korelasi). Variabel dinyatakan valid 

apabila level signifikansinya kurang dari 5% (0,05) dan nilai r (koefisien korelasi) 

lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,3 (Sugiyono, 2005 :142). 

Pengujian validitas yang dihasilkan melalui program SPSS, dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

   

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Korelasi ( r ) Signifikan Keterangan 

Citra Pembuat (X1) X1.1 0,559 0.000 Valid 

X1.2 0,689 0.000 Valid 

X1.3 0,695 0.000 Valid 

X1.4 0,591 0.000 Valid 

X1.5 0,570 0.000 Valid 

Citra Pemakai (X2) X2.1 0,418 0.000 Valid 

X2.2 0,516 0.000 Valid 

X2.3 0,641 0.000 Valid 

X2.4 0,498 0.000 Valid 

Citra Produk (X3) X3.1 0,309 0.001 Valid 

X3.2 0,641 0.000 Valid 

X3.3 0,533 0.000 Valid 

X3.4 0,693 0.000 Valid 

X3.5 0,643 0.000 Valid 

X3.6 0,605 0.000 Valid 

Keputusan 

pembelian 

konsumen (Y) 

Y1 0,720 0.000 Valid 

Y2 0,580 0.000 Valid 

Y3 0,717 0.000 Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa semua item pernyataan 

dari variabel citra pembuat (X1), citra pemakai (X1), citra produk (X3), dan 



76 

   

variabel keputusan pembelian konsumen (Y) mempunyai level signifikansi kurang 

dari 5% (0,05) dan r (nilai korelasi) lebih besar dari nilai kritis 0,3 (Sugiyono, 

2005:142). Dengan demikian bahwa semua item pernyataan untuk semua variabel 

tersebut dinyatakan valid. 

 Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kemantapan atau 

konsistensi suatu alat ukur. Reliabilitas memberikan kesesuaian antara hasil 

dengan pengukuran. Suatu instrumen yang reliabel mengandung arti bahwa 

instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkap data yang dapat 

dipercaya. 

Pada penelitian ini, dalam pengukuran reliabilitas kuesioner peneliti 

menggunakan rumus alpha cronbach untuk mengetahui apakah hasil pengukuran 

data yang diperoleh memenuhi syarat reliabilitas atau tidak. Kriteria reliabilitas 

dengan menggunakan alpha cronbach adalah apabila hasil korelasi alpha lebih 

besar dari 0,6 maka instrumen dikatakan reliabel dan sebaliknya. 

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang dihasilkan melalui program 

SPSS dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Citra Pembuat (X1) 0,742 Reliabel 

Citra Pemakai (X2) 0,641 Reliabel 

Citra Produk (X3) 0,726 Reliabel 

Keputusan pembelian konsumen (Y) 0,752 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah, 2009 
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Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan 

dari variabel citra pembuat (X1), citra pemakai (X1), citra produk (X3), dan 

variabel keputusan pembelian konsumen (Y) mempunyai koefisien Alpha lebih 

besar dari 0,6. Dengan demikian berarti bahwa item pernyataan untuk semua 

variabel tersebut dinyatakan reliabel.   

 Uji Asumsi Klasik 

 Uji Normalitas 

Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal. Atau dapat juga melihat probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Atau dapat 

dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar 

jauh dari garis diagonalnya atau tidak mengikuti arah garis diagonal,maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Adapun hasil output dengan menggunakan analisis grafik normal p-p plot 

adalah : 
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Gambar  4.2 

Hasil Uji Normalitas 
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Sumber : Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan grafik 4.1, menunjukkan bahwa model regresi memenuhi uji 

asumsi normalitas karena terlihat ploting data residual (titik-titik) menyebar 

berhimpit di sekitar garis diagonal. 

 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan Tolerance and Variante Inflation 

Factor (VIF). Jika VIF > 10, maka variable bebas tersebut mempunyai persoalan 
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multikoliniertas dengan variable bebas lainnya. Sebaliknya, apabila VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Collinearity Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

Citra Pembuat (X1) 0,925 1,081 Non Multikolinearitas 

Citra Pemakai (X2) 0,898 1,114 Non Multikolinearitas 

Citra Produk (X3) 0,836 1,196 Non Multikolinearitas 

Sumber : Data primer diolah, 2009 

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai Tolerance 

menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang 

dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya 

lebih dari 95 %. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga 

menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satu variabel independen yang 

memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari satu pengamatan 

ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Apabila varians 

berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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Untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas maka digunakan dasar 

analisis sebagai berikut : 

c. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik tertentu yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

telah terjadi Heteroskedastisitas. 

d. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Sumber : Data primer diolah, 2009 

Dari grafik 4.2 dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 dan pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Sehingga, 
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model regresi layak dipakai untuk melihat pengaruh keempat komponen brand 

image (citra pembuat, citra pemakai, dan citra produk) terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

 Metode Analisis Data 

 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi besarnya 

hubungan antara variabel terikat (keputusan pembelian konsumen)(Y) dengan 

variabel bebas. Adapun variabel yang diteliti adalah citra pembuat (X1), citra 

pemakai (X2), dan citra produk (X3), sebagai variabel bebas dan keputusan 

pembelian konsumen (Y) sebagai variabel terikat. Hasil uji regresi berganda 

ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Regresi Berganda 
 

Variabel B 
(Unstandardized 

Coefficients) 

Beta 
(Standardized 
Coefficients) 

t Sig t Keterangan 

Konstanta 3,053  1,761 0,081  
 (X1) 0,182 0,262 2,983 0,004 Signifikan  
(X2) 0,052 0,067 0,750 0,455 Tidak 

Signifikan 
(X3) 0,180 0,323 3,495 0,001 Signifikan 

ttabel                                 = 1,98 
R                                     = 0,491 
R Square                         = 0,241 
Adjusted R Square          = 0,220 
Fhitung                              = 11,228 
Sig F                               = 0,000 
Ftabel                                = 2,69 

 
Model regresi yang digunakan adalah standardized regression, karena data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ordinal yang pengukurannya 

menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 
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dan persepsi seseorang atau kelompok. Dalam standardized regression, ukuran 

variabel atau ukuran jawabannya telah disamakan. Adapun persamaan regresi 

yang digunakan adalah : 

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3  

 Y = 0,262 X1 + 0,067 X2 + 0,323 X3  

Dari persamaan tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

Y =  Yaitu variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah keputusan pembelian 

konsumen yang nilainya akan diprediksi oleh variabel citra pembuat (X1), 

citra pemakai (X2) dan citra produk (X3) 

b1 = Koefisien regresi b1 sebesar 0,262 dengan tanda positif menyatakan bahwa 

variabel citra pembuat (X1) mempunyai sifat hubungan yang searah dan 

memiliki pengaruh yang positif. Jadi, apabila variabel citra pembuat ini 

ditingkatkan, maka keputusan pembelian konsumen meningkat dan apabila 

variabel citra pembuat dihilangkan maka keputusan pembelian konsumen 

akan menurun. Karena pengaruh positifnya cukup besar, sehingga dipandang 

secara statistik, variabel ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

B2 = Koefisien regresi b2 sebesar 0,067 dengan tanda positif menyatakan bahwa 

variabel citra pemakai (X2) mempunyai sifat hubungan yang searah dan 

memiliki pengaruh yang positif. Jadi, apabila variabel citra pemakai ini 

ditingkatkan, maka keputusan pembelian konsumen meningkat dan apabila 

variabel citra pemakai dihilangkan maka keputusan pembelian konsumen 

akan menurun. Karena pengaruh positifnya tidak besar, sehingga dipandang 
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secara statistik, variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

B3 = Koefisien regresi b3 sebesar 0,323 dengan tanda positif menyatakan bahwa 

variabel citra produk (X3) mempunyai sifat hubungan yang searah dan 

memiliki pengaruh yang positif. Jadi, apabila variabel citra produk ini 

ditingkatkan, maka keputusan pembelian konsumen meningkat dan apabila 

variabel citra produk dihilangkan maka keputusan pembelian konsumen 

akan menurun. Karena pengaruh positifnya cukup besar, sehingga dipandang 

secara statistik, variabel ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

 Hasil Pengujian Hipotesis 

 Pengujian Hipotesis Pertama 

Untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang terdiri dari citra 

pembuat (X1), citra pemakai (X2), citra produk (X3) mempunyai pengaruh 

signifikan secara simultan terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian 

konsumen (Y) maka digunakan Uji F. Variabel bebas dikatakan mempunyai 

pengaruh signifikan secara simultan apabila Fhitung > Ftabel  atau Sig. F < 0.05. 

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan Ftabel dengan Fhitung. 

Diketahui bahwa df1 adalah 3 dan df2 = 110-3-1 = 106, jadi diperoleh df (3,106),  

pada tabel F diketahui nilai Ftabel adalah sebesar 2,69 dan nilai Fhitung sebesar 

11,228 (Sig. F = 0,000). Jadi  Fhitung > Ftabel(11,228 >2,69) atau Sig. F < 0,05 

(0,000 < 0,05) yang berarti bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel X1, 

X2, X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. 
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 Pengujian Hipotesis Kedua 

Untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang terdiri dari citra 

pembuat (X1), citra pemakai (X2) dan citra produk (X3) mempunyai pengaruh 

signifikan secara parsial terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian 

konsumen (Y) maka digunakan Uji t. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

membandingkan ttabel dengan thitung. Variabel bebas dikatakan mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara parsial apabila thitung > ttabel atau sig. t < 0,05. 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa : 

1. Variabel citra pembuat (X1) memiliki nilai thitung sebesar 2,983 (sig. t = 

0,004). karena thitung > ttabel (2,983 > 1,98) atau sig. t < 0,05 (0,004 < 

0,05) maka secara parsial variabel citra pembuat (X1) berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen 

(Y). 

2. Variabel citra pemakai (X2) memiliki nilai thitung sebesar 0,750 (sig. t = 

0,455). karena thitung < ttabel (0,750 < 1,98) atau sig. t > 0,05 (0,455 > 

0,05) maka secara parsial variabel citra pemakai (X2) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan pembelian 

konsumen (Y). 

3. Variabel citra produk (X3) memiliki nilai thitung sebesar 3,495 (sig. t = 

0,001). karena thitung > ttabel (3,495 > 1,98) atau sig. t < 0,05 (0,001 < 

0,05) maka secara parsial variabel citra produk (X3) berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen 

(Y). 
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 Pengujian Hipotesis Ketiga 

Pengujian variabel bebas yang memberikan pengaruh dominan terhadap 

variabel terikat dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien regresi masing-

masing variabel bebas, dimana variabel yang memiliki nilai koefisien regresi 

terbesar merupakan variabel yang dominan. 

Berdasarkan kriteria tersebut diketahui bahwa variabel citra produk (X3) 

memiliki koefisien terbesar jika dibandingkan dengan koefisien variabel bebas 

lainnya yaitu sebesar 0,323. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan variabel 

citra produk (X3) yang memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian 

konsumen terbukti dengan ditunjukkannya nilai koefisien (X3) yang terbesar 

diantara koefisien variabel brand image lainnya. 

 Implementasi Penelitian 

Citra merek (brand image) merupakan modal penting perusahaan agar 

dapat sukses bersaing di pasaran khususnya bagi sebuah perusahaan mobil di saat 

himpitan krisis global yang saat ini tengah terjadi. Melalui Brand image, 

perusahaan dapat menimbulkan nilai emosional dari calon konsumennya sehingga 

timbul inisiatif konsumen untuk membeli produk yang bersangkutan. Dengan 

memperhatikan brand image sebagai salah satu faktor untuk dapat bersaing di 

pasaran, maka perusahaan dapat menanamkan citra (image) yang baik dan kuat di 

benak konsumen sehingga mampu mendorong peningkatan pembelian produk 

yang dihasilkan. 

Terdapat beberapa dimensi dalam brand image yaitu citra pembuat (X1), 

citra pemakai (X2), dan citra produk (X3). Perusahaan harus dapat melakukan 

evaluasi untuk mempertahankan dan meningkatkan brand image yang diciptakan 
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dengan melihat dari masing-masing dimensi brand image yang ada. Perusahaan, 

dalam hal ini perusahaan mobil perlu untuk memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian mobil, sehingga perusahaan mobil dapat 

melakukan tindak lanjut untuk terus memperbaiki brand image-nya yang akan 

dipandang oleh konsumen. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa brand image yang diciptakan 

oleh perusahaan Toyota memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian 

mobil oleh konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan serangkaian uji dan 

analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.    

 Menurut hasil uji determinasi brand image yang ditunjukkan oleh 

Adjusted R square dalam tabel 4.11, brand image memang berkontribusi kecil 

terhadap keputusan pembelian mobil merek Toyota yang dilakukan oleh 

konsumen (sisanya dipengaruhi faktor lain seperti psikologis konsumen dll.). 

walaupun demikian, tanpa brand image yang baik perusahaan mobil seperti 

Toyota tetap tidak akan mampu menarik minat konsumen untuk membeli 

produknya karena tidak terdapat citra merek (brand image) yang jelas tergambar 

dibenak konsumen. 

Strategi yang diterapkan oleh perusahaan Toyota untuk menjaga brand 

Image-nya harus dirancang dengan baik begitu pula pada pelaksanaannya. Adapun 

strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan Toyota berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan adalah : 

1. Variabel Citra Pembuat (Corporate Image)  

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara variabel citra pembuat terhadap 
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keputusan konsumen yang melakukan pembelian mobil merek Toyota. Selain 

itu, hasil yang didapatkan dari responden untuk pernyataan-pernyataan pada 

variabel citra pembuat (X1) dapat diketahui bahwa citra Toyota yang kredibel 

dan terpercaya merupakan pernyataan yang dominan untuk mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam membeli mobil merek Toyota. Pernyataan itu 

dibuktikan dengan hasil mean terbesar dari pernyataan-pernyataan yang lain 

yaitu sebesar 4,32.  

Variabel citra pembuat terdiri dari beberapa item yaitu Toyota 

mempunyai image yang baik, Toyota terkenal di Indonesia sebagai 

perusahaan pembuat mobil yang kredibel dan terpercaya, Toyota merupakan 

pembuat mobil yang inovatif, Toyota merupakan perusahaan yang mengerti 

akan kebutuhan pelanggan serta Toyota merupakan perusahaan yang 

memiliki jaringan distributor yang tersebar di berbagai negara. Dari analisis 

dan pernyataan tersebut, perusahaan Toyota sebaiknya melakukan tindakan-

tindakan strategis yang fokus pada peningkatan kredibilitas dan kepercayaan 

yang telah dimilikinya agar jauh lebih baik lagi.  

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan seperti misalnya peningkatan 

jaminan perusahaan pada aftersales service terutama dari segi infrastruktur 

untuk melayani konsumen pemilik mobil Toyota. Ketepatan waktu 

penyelesaian perawatan kendaraan yang saat ini masih banyak dikeluhkan 

oleh konsumen perlu disikapi perusahaan Toyota dengan menciptakan 

program-program yang dapat memberikan efisiensi waktu serts keuntungan 

lebih bagi konsumen selain program-program yang telah ditawarkan 

sebelumnya. Pengiriman dan penyerahan unit mobil baru yang dibeli oleh 
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konsumen juga diharapkan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat agar 

konsumen lebih merasa puas. Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan 

kemampuan (skill) seluruh karyawan perusahaan Toyota agar dapat bekerja 

lebih efektif dan efisien serta memberikan pelayanan baik, ramah dan 

berkualitas bagi konsumen.    

Selain terus melakukan peningkatan pada kredibilitas dan kepercayaan 

perusahaan, tindakan peningkatan itu akan mustahil tercapai optimal apabila 

perusahaan Toyota tidak memperhatikan faktor-faktor lain yang terdapat 

dalam pernyataan-pernyataan variabel citra pembuat. Untuk menuju 

pencapaian yang optimal tersebut dibutuhkan sinergi yang kuat dengan 

strategi yang baik agar perusahaan Toyota tidak sekedar hanya mengandalkan 

kredibilitas dan kepercayaan untuk membangun citra pembuat yang telah 

dimilikinya tetapi juga terus meningkatkan citra tersebut melalui faktor-faktor 

lain yang tidak kalah pentingnya. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti 

peningkatan jaringan distributor Toyota yang lebih tersebar dengan baik di 

berbagai negara, peningkatan segala macam pemenuhan kebutuhan pelanggan 

dengan produk dan layanan yang jauh lebih menguntungkan serta terus 

memperbaiki inovasi baik internal maupun eksternal perusahaan demi citra 

pembuat yang ditanamkan di benak konsumen maupun kompetitor 

perusahaan Toyota. 

2. Variabel Citra pemakai (User Image) 

Menurut hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan antara variabel citra pembuat 

terhadap keputusan konsumen yang melakukan pembelian mobil merek 
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Toyota. Selain itu, hasil yang diperoleh dari responden untuk pernyataan-

pernyataan pada variabel citra pemakai (X2) dapat diketahui bahwa citra 

pemakai mobil Toyota adalah orang-orang yang mementingkan mobil yang 

irit bahan bakar dan mudah dalam perawatannya merupakan pernyataan yang 

dominan untuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli mobil 

merek Toyota. Pernyataan itu dibuktikan dengan hasil mean terbesar 

dibandingkan pernyataan-pernyataan yang lain yaitu sebesar 4,34.  

Variabel citra pemakai terdiri dari beberapa item. Item tersebut antara 

lain yaitu mobil Toyota dipakai oleh orang yang mementingkan mobil yang 

irit bahan bakar dan mudah dalam perawatannya, mobil Toyota dipakai oleh 

orang yang mementingkan keamanan dan kenyamanan, mobil Toyota dipakai 

oleh orang yang mempunyai mobilitas tinggi serta mobil Toyota dipakai oleh 

orang-orang dari kalangan menengah atas. Dari analisis dan pernyataan 

tersebut, perusahaan Toyota sebaiknya melakukan perbaikan yang signifikan 

untuk saat ini maupun di waktu mendatang demi meningkatkan citra 

pemakainya. 

 Dorongan melakukan perbaikan tersebut juga didasari oleh keadaan 

saat ini dimana perusahaan Toyota masih kurang menonjol untuk citra 

pemakainya dibandingkan dengan citra pemakai dari mobil merek yang lain. 

Citra pemakai mobil merek Toyota masih kurang menonjol terutama 

dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya dari eropa seperti Mercedes-

Benz, BMW, Peugeot, atau Audi sekalipun yang menawarkan simbol 

eleganitas dan kemapanan bagi setiap pemiliknya walaupun pada produk yang 

sekelas dengan mobil buatan Toyota sekalipun.  
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Perbaikan performa pada citra pemakai perlu ditunjang oleh tindakan-

tindakan yang baik dan strategis. Tindakan tersebut tidak pernah lepas dari 

seberapa baik kualitas maupun teknologi kendaraan yang akan dipasarkan. 

Dengan berbasis pada produksi kendaraan yang bandel, irit bahan bakar serta 

mudah dalam perawatannya, perusahaan Toyota dapat menciptakan citra 

pemakainya sebagai agent of change yang sadar akan pelestarian 

lingkungannya. Cara ini merupakan langkah ampuh untuk menaikkan citra 

pemakai mobil Toyota berkaitan dengan isu-isu pelestarian lingkungan yang 

marak saat ini. Pelestarian lingkungan saat ini bukan hanya partisipasi 

perusahaan mobil saja, namun konsumen mobil khususnya konsumen mobil 

Toyota juga harus ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan sekitarnya 

agar dapat menekan jumlah polutan yang ditimbulkan oleh bahan bakar dan 

limbah suku cadang yang dipakai oleh kendaraan bermotor.   

Faktor lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh 

perusahaan Toyota melalui produknya demi meningkatkan citra pemakai 

adalah melakukan pengawasan produk secara berkesinambungan pada faktor 

keamanan dan kenyamanan kendaraan agar citra pemakai yang 

mementingkan hal tersebut dapat tercapai. Dengan keamanan dan 

kenyamanan yang baik tentunya akan juga berimbas pada kemampuan 

kendaraan yang bisa diandalkan untuk mobilitas yang tinggi sehingga secara 

tidak langsung produk seperti itu juga akan mempengaruhi citra pemakai 

mobil Toyota untuk orang-orang yang mempunyai mobilitas yang tinggi. Hal 

ini tentu menjadi harapan besar bagi semua konsumen mobil merek Toyota 
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yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan pada semua jenis kendaraan 

yang dimilikinya untuk menunjang mobilitasnya 

Saat ini banyak orang menjadi konsumen Toyota lantaran citra 

pemakai yang ditanamkan untuk kalangan menengah atas begitu kuat 

tertanam pada mobil-mobilnya. Salah satu buktinya adalah lewat kebijakan 

menaikkan harga mobil baru Toyota Kijang Innova yang saat ini sudah masuk 

ke dalam harga middle MPV  antara Rp. 175 juta – 200 juta. Harga tersebut 

tentu mencerminkan citra pemakainya sebagai orang dari kalangan menengah 

atas kepada konsumennya. Berkaitan dengan hal tersebut, Perusahaan Toyota 

juga berusaha menaikkan citra pemakainya dengan membuat dan mengikuti 

event-event modifikasi yang digelar seperti salah satunya Yaris Modify 

Contest dengan harapan agar mobil-mobil Toyota dapat dikenal orang sebagai 

mobil yang dapat disesuaikan dengan berbagai macam citra pemakainya. 

Untuk itu, perusahaan Toyota harus terus mempertahankan serta melakukan 

perubahan-perubahan yang dirasa perlu agar mampu menuruti citra 

pemakainya saat ini.    

     Dari hal yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan bahwa 

variabel citra pemakai (usert image) perusahaan Toyota sudah cukup baik 

namun masih kurang menonjol dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya 

terutama dari produsen mobil asal eropa. Untuk itu, diharapkan perusahaan 

Toyota perlu melakukan evaluasi yang lebih mendalam agar mampu 

menciptakan tindakan-tindakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan 

citra pemakainya. Dengan citra pemakai yang lebih meningkat maka jumlah 

pembelian konsumen juga akan lebih meningkat.  
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3. Variabel Citra Produk (Product Image)  

Menurut hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel citra produk terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli mobil merek Toyota. Selain itu, variabel 

citra produk mempunyai nilai koefisien terbesar diantara variabel brand image 

yang lain. Variabel citra produk terdiri dari beberapa item yaitu mobil Toyota 

mempunyai desain yang bagus dan beragam, mobil Toyota mempunyai mesin 

yang bandel dan mudah perawatannya, mobil Toyota memberikan keamanan 

dan kenyamanan berkendara, mobil Toyota adalah mobil yang tahan lama, 

mobil Toyota mempunyai harga jual yang tinggi serta mobil Toyota memiliki 

ketersediaan suku cadang yang mudah dan terjangkau. 

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari jawaban responden pada 

pernyataan-pernyataan variabel citra produk (X3) dapat diketahui bahwa citra 

mobil Toyota mempunyai harga jual kembali yang tinggi merupakan 

pernyataan yang dominan untuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

membeli mobil merek Toyota. Pernyataan itu dapat dibuktikan dengan hasil 

mean terbesar dari pernyataan-pernyataan yang lainnya yaitu sebesar 4,40. 

Mengacu pada analisis dan pernyataan tersebut, perusahaan sebaiknya 

membuat suatu kebijakan strategis untuk selalu meningkatkan kualitas mobil-

mobil yang diproduksinya berkaitan dengan citra harga jual kembali yang 

lebih tinggi dibandingkan mobil dari merek lain.  

Kebijakan strategis tersebut juga didasari oleh fakta yang terjadi di 

masyarakat bahwa sebagian besar konsumen mobil di Indonesia lebih 

menyukai mobil-mobil yang selama ini dikenal mempunyai citra harga jual 
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kembali (resale value) yang tinggi. Hal tersebut sangat penting apabila suatu 

hari kelak seorang konsumen yang ingin menjual mobilnya tidak merasa rugi 

dengan harga jualnya yang terlalu rendah. Tindakan strategis yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan Toyota adalah memberikan perhatian lebih pada 

kualitas material rancang bangun produksi mobil-mobilnya agar tetap bagus, 

awet dan tahan lama.  

Menciptakan mobil seperti itu juga perlu didukung oleh faktor-faktor 

terkait yang lain. Tindakan-tindakan strategis lainnya yang bisa dilakukan 

oleh perusahaan Toyota seperti melalui faktor desain yang diciptakan. 

Melalui faktor tersebut Perusahaan Toyota sebaiknya meningkatkan desain 

mobil yang lebih bagus dan beragam berdasarkan pada tren yang berkembang 

di masyarakat Indonesia saat ini maupun di waktu mendatang seperti mobil 

dengan desain sporty atau elegan yang memiliki kapasitas daya angkut besar.  

Desain yang bagus tidak lengkap apabila tidak didukung mesin yang 

berkualitas baik sebagai penggeraknya. Oleh karena itu, setiap mobil Toyota 

wajib didukung oleh mesin-mesin yang tangguh, canggih dan ekonomis baik 

dari segi pemakaian maupun perawatannya. Jangan sampai terjadi keadaan 

sebaliknya, seperti yang dialami oleh mobil Toyota kijang Innova yang pada 

awal tahun 2009 lalu telah mengalami recall (penarikan produk karena 

masalah) pada unit mobil-mobilnya. Masalah tersebut dikarenakan sistem 

hidrolik mesin VVT-I dan velg alumuniumnya yang cacat produksi sehingga 

berakibat pada mesin kendaraan yang tidak bisa berjalan secara optimal. Hal 

tersebut tentu sangat disayangkan karena berdampak pada penurunan harga 



94 

   

jual kembali serta antusias konsumen untuk membeli mobil dari merek 

Toyota khususnya pada jenis Kijang Innova.  

Agar tidak terulang masalah kembali, untuk itu perusahaan Toyota 

sebaiknya senantiasa memastikan mesin-mesin kendaraannya yang tangguh 

dan canggih telah melalui serangkaian tes kualitas serta uji ketahanan agar 

bebas dari kerusakan yang vital. Hal ini sangat penting mengingat mesin yang 

tangguh, ekonomis dengan teknologi yang canggih serta minim keluhan 

merupakan salah satu daya tarik besar untuk meraih minat konsumen 

membeli mobil di Indonesia.  

Sisi faktor kenyamanan dan keamanan berkendara tidak boleh 

ditinggalkan oleh produsen mobil manapun. Oleh karena itu, sebaiknya 

perusahaan Toyota dapat meningkatkan sistem quality control yang lebih baik 

dengan mengacu pada standar-standar badan safety kendaraan internasional 

yang telah terpercaya. Melalui badan-badan independen tersebut, mobil-mobil 

Toyota tidak semata dinilai dari keamanan dan kenyamanannya saja tetapi 

juga dibandingkan dengan keamanan dan kenyamanan dari mobil merek lain. 

Manfaat ini tentunya akan dapat memotivasi perusahaan Toyota untuk lebih 

berbuat lebih baik dari kompetitornya.   

Mobil memerlukan suku cadang agar dapat beroperasi secara optimal. 

Oleh karena itu, faktor ketersediaan suku cadang yang mudah dan terjangkau 

bagi semua jenis mobil Toyota baik baru maupun lama merupakan faktor 

yang harus terus dipantau secara kontinyu oleh pihak Toyota melalui dealer 

resmi maupun toko- toko asesoris yang tersebar di berbagai daerah. Dengan 

ketersediaan suku cadang yang mudah dan terjangkau, konsumen akan 



95 

   

merasa tenang serta mudah untuk mencari kebutuhan suku cadang mobilnya. 

Kemudahan tersebut sangat penting terutama bagi seorang konsumen pemilik 

mobil merek Toyota bekas yang dibeli dari konsumen sebelumnya.   

Dari hal yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan bahwa 

variabel citra produk (product image) perusahaan Toyota sudah cukup baik 

namun diharapkan dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan dari waktu ke 

waktu melalui tindakan-tindakan strategis pada produk maupun hal-hal terkait 

lainnya. Tindakan tersebut bertujuan agar terjadi peningkatan penjualan 

produk Toyota terutama di masa krisis global seperti sekarang ini. Selain itu, 

agar citra mobil Toyota selalu diingat oleh konsumen atau pesaingnya sebagai 

mobil yang berkualitas unggul dengan menawarkan nilai lebih bagi konsumen 

yang memilikinya. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Brand Image memiliki peranan yang penting serta merupakan aset yang 

berharga bagi sebuah perusahaan. Dalam kondisi yang kompetitif seperti saat ini, 

brand image yang baik merupakan salah satu modal untuk meraih kesuksesan 

dalam bisnis. Pelaksanaan penelitian terhadap masyarakat kota Malang hanya 

terbatas untuk variabel-variabel brand image yaitu citra pembuat (corporate 

image), citra pemakai (user image), dan citra produk (product image) terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli mobil merek Toyota, serta mengetahui 

variabel mana yang memberikan pengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian mobil merek Toyota . 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, antara lain : 

1. Variabel-variabel brand image yang terdiri dari variabel citra 

pembuat/corporate image (X1), citra pemakai/user image (X2), dan citra 

produk/product image (X3), secara simultan atau bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan konsumen (masyarakat kota Malang) dalam 

melakukan pembelian mobil merek Toyota. 

2. Variabel-variabel brand image yang terdiri dari variabel citra 

pembuat/corporate image (X1), citra pemakai/user image (X2), dan citra 

produk/product image (X3) secara parsial atau individu yang berpengaruh 

signifikan adalah variabel citra pembuat/corporate image (X1) dan variabel 
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citra produk/product image (X3) terhadap keputusan konsumen (masyarakat 

kota Malang) dalam melakukan pembelian mobil merek Toyota. 

3. Dari analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel citra 

produk/product image (X3) memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

keputusan konsumen (masyarakat kota Malang) dalam melakukan pembelian 

mobil merek Toyota. 

 Saran-saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki 

beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, antara lain : 

1. Keberadaan variabel-variabel brand image yang terdiri dari variabel citra 

pembuat/corporate image (X1), citra pemakai/user image (X2), dan citra 

produk/product image (X3), hendaknya membuat perusahaan Toyota terus 

menjaga dan meningkatkan brand image-nya di benak konsumen. Dengan 

memperhatikan variabel-variabel brand image tersebut maka diharapkan 

perusahaan akan dapat meningkatkan pembelian produk yang dilakukan oleh 

konsumen sehingga konsumen akan menjadi loyal terhadap produk-produk 

perusahaan Toyota. 

2. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel citra produk (product 

image) merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian mobil merek Toyota oleh konsumen. Untuk itu, perusahaan harus 

focus untuk meningkatkan kualitas dan kinerjanya yang berkaitan dengan 

variabel tersebut agar dapat meningkatkan jumlah pembelian produk yang 

dilakukan oleh konsumen.  
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3. Hendaknya perusahaan Toyota tetap memperhatikan variabel-variabel brand 

Image yang lain yang juga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 

mobil merek Toyota oleh konsumen seperti citra pembuat (corporate image), 

dan citra pemakai (user image) agar brand image yang diciptakan dapat lebih 

baik lagi di  masa mendatang.  

4. Melihat persaingan dalam dunia otomotif terutama produk mobil yang 

semakin kompetitif dewasa ini, selain mempertimbangkan faktor lain seperti 

strategi pemasaran dan produksi, maka perusahaan harus menyiapkan strategi-

strategi baru untuk dapat meningkatkan brand image yang diciptakan. 

Sehingga, dengan brand image yang ditingkatkan perusahaan dapat 

mempertahankan konsumen lama dan menambah konsumen baru. 

5. Pada penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun 

pembahasannya, sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan 

responden yang lebih banyak serta melakukan pengamatan lebih lama dan 

mendalam agar hasil yang diperoleh semakin baik. 

6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini 

pada alat analisis dan variabel-variabel lain yang belum dibahas dalam 

penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. 
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LAMPIRAN 
 
 

Nomor Responden :  
 
 

KUESIONER 
Penelitian Tentang : 

Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Membeli 
Mobil Merek Toyota 

(studi pada masyarakat kota Malang) 
Oleh : M. Fatchurrachman 

 
Responden yang terhormat, 
Kuesioner di bawah ini merupakan salah satu metode pengumpulan data 

primer tentang pengaruh brand image terhadap keputusan konsumen dalam 
membeli mobil merek Toyota (Studi pada masyarakat kota Malang). 

Hasil penelitian data primer yang sebagai jawaban bapak/ibu/saudara/i 
sebagai konsumen Toyota sangat berguna untuk bahan penyusunan skripsi 
sebagai prasyarat penyelesaian studi kami di jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

Kami sangat berharap bapak/ibu/saudara/i berkenan untuk menjawab 
seluruh pertanyaan yang ada dengan sejujur-jujurnya. Jawaban yang disampaikan 
akan dijaga kerahasiaanya. Atas kerjasama dan bantuan yang diberikan kami 
ucapkan terimakasih. 

 
Isi dan beri tanda silang (X) pilihan-pilihan dari jawaban yang paling sesuai 

dengan bapak/ibu/saudara/i 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama    :………………………………. 
2. Jenis kelamin   : P/L (pilih salah satu) 
3. Usia     :………………tahun 
4. Jenis Mobil Toyota yang dimiliki :………………………………. 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
Berikan tanda silang (X) pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda terhadap 
pernyataan yang tersedia 
 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
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• Pernyataan untuk  Variabel Citra Pembuat (X1) 
 

No. Uraian Pernyataan SS S N TS STS
1 Toyota merupakan perusahaan 

dengan image yang baik  
mempengaruhi keputusan anda untuk 
membeli mobil merek Toyota 

     

2 Toyota merupakan perusahaan yang 
kredibel dan terpercaya 
mempengaruhi keputusan anda untuk 
membeli mobil merek Toyota 

     

3 Toyota merupakan perusahaan yang 
inovatif mempengaruhi keputusan 
anda untuk membeli mobil merek 
Toyota 

     

4 Citra Toyota sebagai perusahaan 
yang mengerti kebutuhan pelanggan  
mempengaruhi keputusan anda untuk 
membeli mobil merek Toyota 

     

5 Citra Toyota sebagai perusahaan 
yang mempunyai jaringan distributor 
di berbagai negara mempengaruhi 
keputusan anda untuk membeli mobil 
merek Toyota 

     

 
 
 
• Pernyataan untuk Variabel Citra Pemakai (X2) 
 

No. Uraian Pertanyaan SS S N TS STS
1 Citra Toyota yang irit bahan bakar 

dan mudah dalam perawatannya 
mempengaruhi keputusan anda untuk 
membeli mobil merek Toyota 

     

2 Citra pemakai mobil Toyota adalah 
orang-orang yang mementingkan 
keamanan dan kenyamanan 
mempengaruhi keputusan anda untuk 
membeli mobil merek Toyota 

     

3 Citra pemakai mobil Toyota adalah 
orang-orang yang memiliki mobilitas 
tinggi mempengaruhi keputusan anda 
untuk membeli mobil merek Toyota 
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• Pernyataan untuk Variabel Citra Produk (X3) 
 

No. Uraian Pertanyaan SS S N TS STS
1 Citra mobil Toyota sebagai mobil 

yang memiliki desain yang bagus 
mempengaruhi keputusan anda untuk 
membeli mobil merek Toyota  

     

2 Citra mobil Toyota sebagai mobil 
yang memiliki mesin yang bandel 
dan mudah perawatannya 
mempengaruhi keputusan anda untuk 
membeli mobil merek Toyota

     

3 Citra mobil Toyota sebagai mobil 
yang memberikan keamanan dan 
kenyamanan mempengaruhi 
keputusan anda untuk membeli mobil 
merek Toyota 

     

4 Citra mobil Toyota sebagai mobil 
yang tahan lama mempengaruhi 
keputusan anda untuk membeli mobil 
merek Toyota 

     

5 Citra mobil Toyota sebagai mobil 
yang mempunyai harga jual kembali 
yang tinggi mempengaruhi keputusan 
anda untuk membeli mobil merek 
Toyota 

     

6 Citra mobil Toyota sebagai mobil 
yang memiliki suku cadang yang 
mudah dan terjangkau 
mempengaruhi keputusan anda untuk 
membeli mobil merek Toyota 

     

 
• Pernyataan untuk Variabel Keputusan Konsumen (Y) 
 

No. Uraian Pertanyaan SS S N TS STS 
1 Citra merek Toyota yang 

memberikan kebanggaan kepada 
pemiliknya mempengaruhi 
keputusan anda untuk membeli 
mobil merek Toyota 
 

     

No. Uraian Pertanyaan SS S N TS STS
4 Citra pemakai mobil Toyota adalah 

orang-orang yang berasal dari 
kalangan menengah atas 
mempengaruhi keputusan anda 
untuk membeli mobil merek Toyota 
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No. Uraian Pertanyaan SS S N TS STS
2 Citra merek Toyota yang sesuai 

dengan kebutuhan anda 
mempengaruhi keputusan anda untuk 
membeli mobil merek Toyota 

     

3 Citra merek Toyota yang terkenal 
mempengaruhi keputusan anda untuk 
membeli mobil merek Toyota 
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