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ABSTRAK 

PENGARUH LAYANAN PURNA JUAL TERHADAP KEPUTUSAN 

MEMBELI KONSUMEN 

(Studi Pada Konsumen Dealer AUTO 2000 Kediri) 

Oleh : Rizki Lestari 
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Achmad Sudiro,ME 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

layanan purna jual terhadap keputusan membeli konsumen pada dealer AUTO 
2000 Kediri, baik secara simultan maupun parsial serta untuk mengetahui variabel 
mana yang mempunyai pengaruh yang dominan. Jenis penelitian ini adalah 

explanotory research yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel 
melalui pengujian hipotesa. Sampel penelitian ini adalah 79 responden dari 

konsumen yang membeli mobil Toyota pada dealer AUTO 2000 Kediri. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda. 

 
Hasil penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linier berganda 

dalam pengujian secara parsial semua variabel berpengaruh secara signifikan 
dengan nilai penyerahan sebesar 0,30, jasa konsultasi 0,000, jaminan 0,046, 
perbaikan 0,001 dan garansi 0,042. Berdasarkan pengujian secara bersama-sama 

diketahui F hitung adalah 17,379 (signifikan F= 0,000). Jadi F hitung > F tabel 
(17,379 > 2,33), artinya bahwa secara bersama-sama variabel penyerahan (X1), 

jasa konsultasi (X2), jaminan (X3), perbaikan (X4) dan garansi (X5) berpengaruh 
secara signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli mobil Toyota 
pada dealer AUTO 2000 Kediri. Dari hasil Adjusted R Square diperoleh nilai 

sebesar 0,512, hal ini berarti variabel keputusan konsumen dalam membeli mobil 
Toyota pada dealer AUTO 2000 Kediri (Y) dipengaruhi sebesar 51,2% oleh 

variabel layanan purna jual (X). Sedangkan 48,8% dipengaruhi oleh variabel lain 
di luar lima variabel yang diteliti.  

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah variabel 
penyerahan, jasa konsultasi, jaminan, perbaikan dan garansi mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli mobil Toyota pada 
dealer AUTO 2000 Kediri. Secara parsial variabel penyerahan, jasa konsultasi, 
jaminan, perbaikan dan garansi mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli mobil Toyota pada dealer AUTO 2000 
Kediri. Jasa konsultasi berpengaruh secara dominan dalam pengambilan 

keputusan konsumen membeli mobil Toyota pada dealer AUTO 2000 Kediri. 
Kata kunci : Layanan Purna Jual, Penyerahan, Jasa Konsultasi, Jaminan, 

Perbaikan, Garansi, Keputusan Konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai jumlah penduduk 

yang cukup besar, dengan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut di 

Indonesia menjadi daerah pemasaran produk barang dan jasa yang cukup 

potensial bagi perusahaan-perusahaan. Berbagai perusahaan mencoba 

memasarkan berbagai jenis produk barang dan jasa, seperti produk 

makanan, minuman, property, pakaian jadi maupun otomotif.  

Dunia industri di Indonesia telah berkembang dengan pesat, hal ini 

menyebabkan kondisi persaingan dunia bisnis dewasa ini semakin hari 

bertambah ketat. Setiap perusahaan dituntut berupaya menciptakan 

keunggulan kompetitif yang berkesinambungan dalam menghadapi 

semakin banyak munculnya pemain baru ( pesaing ) yang bergerak dalam 

industri yang sama. Semakin banyaknya industri yang bermunculan 

sebagai akibat dari adanya tingkat kebutuhan manusia yang semakin 

meningkat dan bervariatif, sebagai dampak dari bermuculannya industri 

yang ada, maka bidang pemasaran sangat berpengaruh dan merupakan 

satu elemen penting untuk mengahadapi persaingan.  

Masyarakat dengan berbagai pekerjaan dan profesi sangat 

membutuhkan sarana transportasi guna menunjang aktivitas keinginan 

untuk memiliki kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat sudah 

merupakan kebutuhan, baik untuk kepentingan pekerjaan maupun 



keluarga. Sekarang ini, mobil untuk sebagian masyarakat bukan lagi 

sebagi barang mewah  melainkan memiliki mobil karena faktor 

kebutuhan penunjang usaha, maupun sebagai fasilitas kepentingan 

keluarga. Di Indonesia masyarakat otomotif sudah mengenal berbagai 

merek mobil seperti : Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, Suzuki dan 

merek mobil berkelas seperti : BMW dan Mercedez Benz 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masayarakat Indonesia 

terhadap kendaraan roda empat. Produsen mobil banyak yang melirik 

Indonesia sebagai pasar mobil yang sangat potensial, hal ini 

mengakibatkan semakin ketatnya persaingan antara produsen berbagai 

merek mobil yang ada di pasaran. Banyaknya merek mobil menunjukkan 

adanya persaingan yang ketat dalam pangsa pasar sepeda motor di 

Indonesia, dan ini membuat para produsen mencari tahu apa yang 

diinginkan oleh konsumen dan merumuskan strategi apa yang sesuai 

untuk digunakan. 

Para produsen mobil berusaha mencari strategi yang tepat untuk 

memenangkan persaingan, dan memperhatikan bentuk persaingan yang 

semakin menarik, dimana persaingan sekarang tidak hanya terjadi pada 

bauran pemasaran ( 4P ) yaitu produk, price, promosi, serta place saja. 

Produsen mobil menyadari bahwa konsumen butuh hal lain selain dari 

produk, persaingan meningkat pada pelayanan setelah konsumen 

membeli produk yang ditawarkan perusahaan.  

Mobil, salah satu dari sekian banyak produk yang menjadikan 

pelayanan purna jual sebagai pendukung, serta sebagai strategi produsen 



untuk memberikan kepuasan, kepercayaan, dan kenyamanan kepada 

pelanggan serta menghilangkan rasa khawatir pada konsumen terhadap 

mobil yang dibeli konsumen, dengan harapan konsumen akan tetap 

memilih dan menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan di 

masa yang akan datang. 

Dalam mencapai tujuan yang berorientasi pada purna jual, kinerja 

karyawan sangat penting karena kinerja mereka akan menentukan 

persepsi konsumen terhadap pelayanan yang diberikan. Persepsi 

konsumen terhadap layanan purna jual yang diberikan akan berlanjut 

pada pertimbangan konsumen untuk memilih produk yang sama di masa 

yang akan datang. Adapun pelayanan purna jual dapat diberikan dalam 

bentuk penyerahan, jasa konsultasi, jaminan, perbaikan dan garansi ( 

Kotler 2007:366 ). Dengan adanya pelayanan purna jual maka dapat 

mengurangi rasa cemas seorang konsumen terhadap pembelian yang 

dilakukan. Pemberian layanan purna jual dapat digunakan untuk 

meningkatkan rasa kepercayaan konsumen dalam membeli mobil dan 

dengan harapan konsumen akan tetap memilih dan menggunakan produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan pada masa yang akan datang.  

AUTO 2000 Kediri adalah salah satu dealer yang merupakan anak 

perusahaan dari PT. Astra Internasional,Tbk yang kegiatan bisnisnya 

meliputi penjulan mobil, suku cadang dan bengkel yang dikhususkan 

pada mobil Toyota. Diantara anak perusahaan PT. Astra Internasional, 

Tbk antara lain ATPM Daihatsu, ATPM Isuzu, ATPM Truk Nissa 

Diesel, ATPM BMW dan Peugeot, AUTO 2000 merupakan yang paling 



unggul dalam hal pelayanan kepada konsumen, terutama pada pelayanan 

purna jualnya. Selain itu AUTO 2000 yang merupakan dealer pembelian 

mobil Toyota, merupakan dealer yang paling sukses dalam hal penjualan, 

dibuktikan dengan mendapatkan penjualan tertinggi untuk mobil Avanza 

di Indonesia. 

AUTO 2000 merupakan dealer terkemuka di Indonesia yang 

melayani pembelian mobil merek Toyota mempunyai telah banyak 

memperoleh penghargaan akan keberhasilannya menerapkan layanan 

purna jual. Dibuktikan dengan diraihnya penghargaan JD Power pada 

bulan November 2010, penghargaan ini mengukur kinerja dealer dalam 

lima faktor yaitu kualitas servis, pengambilan kendaraan, inisiasi servis, 

fasilitas servis dan petugas pelayanan servis. AUTO 2000 terutama pada 

penjualan Toyota meraih penghargaan dalam layanan sales dan 

aftersalesnya (http://m.detik.com ). 

Pelayanan purna jual yang diberikan oleh dealer AUTO 2000 disini 

meliputi layanan servis gratis pada 1.000 km dan servis berkala 

merupakan syarat berlakunya garansi 3tahun / 100.000 km. Seluruh 

pekerjaan dilakukan dengan peralatan khusus Toyota oleh teknisi terlatih 

dan berpengalaman. Selain itu didukung juga oleh wiraniaga yang 

berpengalaman dan ramah yang akan selalu siap sedia membantu ketika 

ada masalah dengan kendaraan Toyota. Selain itu juga terdapat jasa 

konsultasi bagi konsumen yang ingin menanyakan tentang keadaan 

kendaraannya dan tentunya karyawan di AUTO 2000 dengan senang hati 

melayani konsumen. Pelayanan purna jual di AUTO 2000 Kediri 



ditunjukkkan pula dengan memberikan kenyamanan kepada konsumen 

yang sedang menunggu kendaraannya di servis dengan menyediakan 

ruang tunggu yang nyaman bagi konsumennya. Pelayanan purna jual 

terbaru yang diberikan oleh AUTO 2000 Kediri dan belum ada di dealer 

lain yaitu layanan THS ( Toyota Home Service) dimana layanan ini 

memberikan kemudahan bagi konsumen yang tidak mempunyai waktu 

mengantarkan kendaraannya ke bengkel AUTO 2000, cukup dengan 

menelpon operator di AUTO 2000 dan menentukan waktu, maka teknisi 

AUTO 2000 akan datang ke rumah konsumen untuk melakukan 

perawatan maupun perbaikan pada kendaraan konsumen. 

Kesuksesan dalam melakukan pelayanan purna jual diikuti dengan 

meningkatnya target penjualan mobil Toyota pada dealer AUTO 2000 

Kediri. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penjualan pada bulan 

Oktober 2010 dimana target penjualan 145 unit dapat dipenuhi oleh 

dengan mendapatkan jumlah penjualan 153 unit mobil. Dalam hal ini 

yang dapat diupayakan oleh perusahaan adalah terus menerus 

memperbaiki pelayanan yang akan diberikan konsumen agar lebih 

tertarik dan membeli di dealer AUTO 2000 Kediri. 

Konsumen dalam melakukan pengambilan keputusan pembelian 

berbeda - beda, tergantung pada jenis keputusan pembelian. Pembelian 

yang rumit dan mahal akan melibatkan lebih banyak pertimbangan, 

apalagi tentang memutuskan dalam memilih merek. Banyak juga 

konsumen yang membeli suatu barang dikarenakan pengalaman di masa 

lalu, dimana konsumen yang puas akan suatu barang yang dibelinya 



maka akan lebih banyak kemungkinan untuk konsumen itu akan membeli 

barang yang sama di kemudian harinya.  

Dari uraian diatas mendasari peneliti untuk mengadakan penelitian 

yang berjudul “Analisis Pengaruh Layanan Purna Jual Terhadap 

Keputusan Membeli Konsumen (Study Pada Konsumen Dealer 

AUTO 2000 Kediri)“ 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan yang ingin dibahas antara lain: 

1. Apakah ada pengaruh layanan purna jual secara simultan antara 

variabel layanan purna jual, yang terdiri dari penyerahan, jasa 

konsultasi, jaminan, perbaikan dan garansi terhadap keputusan 

membeli konsumen? 

2. Apakah ada pengaruh layanan purna jual secara parsial antara 

variabel layanan purna jual, yang terdiri dari penyerahan, jasa 

konsultasi, jaminan, perbaikan dan garansi terhadap keputusan 

membeli konsumen? 

3. Di antara variabel pelayanan purna jual yaitu penyerahan, jasa 

konsultasi, jaminan, perbaikan dan garansi, manakah yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan membeli 

konsumen? 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan fokus permasalahan di atas 

antara lain:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh layanan purna 

jual AUTO 2000 secara simultan berdasarkan variabel 

penyerahan, jasa konsultasi, jaminan, perbaikan dan garansi, 

dalam keputusan membeli konsumen. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh layanan purna 

jual AUTO 2000 secara parsial berdasarkan variabel 

penyerahan, jasa konsultasi, jaminan, perbaikan dan garansi, 

dalam keputusan membeli konsumen. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel layanan purna 

jual yang berpengaruh dominan terhadap keputusan membeli 

konsumen. 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk lebih fokusnya penelitian ini, maka permasalahan 

perusahaan dibatasi pada : 

1. Bidang pelayanan konsumen, yakni purna jual pada keputusan 

konsumen yang diterapkan oleh AUTO 2000 Kediri.  

2. Periode pengamatan dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober 

2010. 

 

 

 



1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, sebagai penambah wawasan dan khazanah mengenai 

penerapan layanan purna jual AUTO 2000 Kediri yang dapat 

meningkatkan penjualan.  

2. Bagi akademis, sebagai tambahan referensi tentang pentingnya 

penerapan  layanan purna jual AUTO 2000 Kediri dalam 

meningkatkan penjualan di masa mendatang.  

3. Bagi pemimpin perusahaan, sebagai masukan bagi pemimpin 

perusahaan untuk memelihara hubungan baik dengan 

konsumennya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Pada bagian ini dicoba menelaah secara singkat beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang dimaksudkan agar dapat memberi gambaran untuk 

memperjelaskan kerangka dan kajian penelitian ini. Di samping itu juga berguna 

untuk mendapatkan acuan mengenai variabel layanan purna jual yang 

mempengaruhi keputusan memilih konsumen. 

1. Syaifudin Ashori ( 2007 ) dengan penelitian Analisis Pengaruh Layanan 

Purna Jual terhadap Kepuasan Konsumen (study pada dealer Honda Jati 

Utomo Sedan Kab. Rembang). Hasilnya menunjukkan (1) pelayanan 

purna jual yang diberikan dealer Honda Jati Utomo Sedan Kab. 

Rembang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. (2) Variabel 

perbaikan merupakan variabel pelayanan purna jual yang paling 

dominan dalam pengaruh  nyata terhadap kepuasan konsumen.  

2. Pahruli ( 2008 ) dengan penelitian Pengaruh Layanan Purna Jual 

terhadap Image Konsumen ( study pada PT. Sarana Kencana Mulya 

Polytron Malang). Hasilnya menunjukkan (1) variabel penyerahan, jasa, 

konsultasi, jaminan, perbaikan berpengaruh signifikan terhadap image 

konsumen pada PT. Sarana Kencana Mulya Polytron Malang. (2) 

berdasarkan hasil uji – t di dapatkan bahwa variabel perbaikan 

mempunyai nilai lebih besar dibandingkan dengan variabel yang lainnya, 



artinya variabel perbaikan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 

image konsumen.  

2.2. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan suatu bidang yang menarik, dinamis, dan 

kontemporer untuk mempengaruhi orang lain dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai konsumen, pemasok barang dan jasa, investor. Pemasaran adalah 

suatu usaha untuk memberikan nilai tambah kepada konsumen, sehingga 

terjadi pertukaran antara pihak konsumen dan produsen.  

Pemasaran mencakup berbagai aktivitas seperti analisis lingkungan 

dan riset pemasaran, analisis konsumen, perencanaan produk, perencanaan 

distribusi, perencanaan promosi, perencanaan harga, dan manajemen 

pemasaran yang dinamis senantiasa berubah mengikuti situasi perkembangan 

lingkungan pasar terkini. 

Menurut Kotler dan Armstrong dalam Machfoedz (2005:2), definisi 

pemasaran adalah “Proses sosial dan manajerial yang digunakan oleh individu 

dan kelompok mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan dan inginkan 

melalui pembuatan dan pertukaran produk dan nilai dengan pihak lain”.  

Pemasaran merupakan suatu proses perencanaan yang dapat 

menciptakan hubungan dengan konsumen. Menurut Asosiasi Pemasaran 

Amerika dalam Kotler (2007:6) definisi formal pemasaran adalah : 

“Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses 

untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada 

pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya”.  



Pengertian pemasaran menurut William J Stanton yang diterjemahkan 

oleh Swastha (2004:4) yaitu : 

“Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan 

bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial”. 

Menurut Marketing Association of New Zealand  (MAANZ) dalam 

Alma (2005:3) mendefinisikan pemasaran sebagai “Aktivitas yang 

memfasilitasi dan memperlancar suatu hubungan pertukaran yang saling 

memuaskan melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan 

harga dari barang, jasa, dan ide”.  

Pengertian pemasaran menurut Brench dalam Alma (2005:2) 

didefinisikan sebagai berikut : 

“Suatu proses dalam menentukan permintaan konsumen akan barang 

dan jasa, memotivasi penjualan, mendistribusikan ke konsumen akhir, dengan 

keuntungan sebagai imbalannya”.  

Paul D. Converse dalam Alma (2005:2) mendefinisikan pemasaran 

sebagai “Kegiatan membeli, menjual, dan termasuk di dalamnya kegiatan 

menyalurkan barang dan jasa antara produsen dan konsumen”.  

Berdasarkan beberapa pengertian pemasaran tersebut dapat 

dikemukakan bahwa pemasaran adalah serangkaian aktivitas perencanaan 

dengan menentukan produk, harga, distribusi, promosi yang dilakukan dengan 

tujuan membuat konsumen mengeluarkan uang sebagai pembayaran bagi 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan.  



2.3. Perilaku Konsumen 

2.3.1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Konsep pemasaran menekankan bahwa pemasaran yang 

menguntungkan bermula dari penemuan dan pemahaman terhadap kebutuhan-

kebutuhan dan keinginan-keinginan konsumen sebagai dasar bagi 

pengembangan bauran pemasaran yang dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan tersebut.  

Menurut pengertian dari American Marketing Asociation, seperti 

dikutip Peter (2000), perilaku konsumen adalah : 

“Interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan 

kegiatan di sekitar kita dimana manusia melakukan aspek pertukaran 

dalam hidup mereka “.  

Sedangkan Sheth dan Mittal dalam Tjiptono ( 2005 ) mendefinisikan 

perilaku konsumen sebagai berikut : 

 “Perilaku konsumen adalah aktivitas mental dan fisik yang 

dilakukan oleh pelanggan rumah tangga ( konsumen akhir ) dan pelanggan 

bisnis yang menghasilkan keputusan untuk membayar, membeli, dan 

menggunakan produk atau jasa tertentu “. 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa perilaku konsumen 

mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, 

membeli, menggunakan, dan membuang barang atau jasa, dalam rangka 

memuaskan kebutuhan dan hasrat konsumen. Seorang pemasar harus 



mempelajari keinginan, persepsi, preferensi, serta  perilaku belanja dan 

pembelian pelanggan sasaran konsumen. 

2.3.2. Jenis Perilaku Konsumen 

Perilaku membeli sangat berbeda untuk sebuah produk. Semakin 

kompleks keputusan biasanya akan melibatkan semakin banyak pihak 

yang terkait dan semakin banyak pertimbangan. Gambar 2.1 

menggambarkan tipe-tipe perilaku membeli berdasarkan tingkat 

keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di antara berbagai merek. 

Gambar 2.1 

Tipe-Tipe Perilaku Membeli 

Keterlibatan Tinggi  Keterlibatan Rendah 

 

 

Perbedaan mendasar 

yang ada diantara merk 

 

Sedikit perbedaan 

diantara merk yang ada 
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yang komplex 

Perilaku membeli 

yang mencari 

variasi 

Perilaku membeli 

yang mengurangi 

ketidakcocokan 

Perilaku membeli 

karena kebiasaan 

Sumber : Philip Kotler & Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, 
                  Edisi 12, Jilid I, Erlangga, 2008, hal 221,  

 

1. Perilaku Membeli Yang Kompleks 

Konsumen menjalankan perilaku membeli yang kompleks (complex 

buying behaviour) ketika mereka benar-benar terlibat dalam pembelian 

dan mempunyai pandangan yang berbeda antara merek yang satu dengan 

yang lain. Konsumen akan terlibat ketika produknya mahal, beresiko 



jarang dibeli, dan sangat menonjolkan ekspresi diri. Pembeli akan melalui 

proses belajar mengenai kategori produknya, lalu sikap, dan kemudian 

membuat pilihan pembelian yang dipikirkan masak-masak. 

2. Perilaku Membeli Yang Mengurangi Ketidakcocokan 

Perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan (dissonance-reducing 

buying behaviour) terjadi ketika konsumen sangat terlibat dengan 

pembelian yang mahal, jarang, atau beresiko, tetapi hanya melihat sedikit 

perbedaan diantara merek-merek yang ada. Setelah pembelian konsumen 

mungkin mengalami ketidakcocokan pasca pembelian (merasa tidak 

nyaman setelah membeli) ketika konsumen menemukan kelemahan-

kelemahan tertentu tentang merek yang dibeli atau mendengar hal-hal 

bagus mengenai merek lain yang tidak konsumen beli. 

3. Perilaku Membeli Karena Kebiasaan 

Perilaku membeli karena kebiasaan (habitual buying behaviour) terjadi 

dalam kondisi keterlibatan konsumen yang rendah dan kecilnya perbedaan 

antar merek. Konsumen tidak membentuk sikap yang kuat terhadap suatu 

merek, konsumen memilih merek tersebut karena dikenal. Mereka tidak 

terlalu terlibat dengan produk, konsumen tidak akan mengevaluasi pilihan 

bahkan setelah membeli. 

4. Perilaku Membeli Yang Mencari Variasi 

Konsumen menjalankan perilaku membeli yang mencari variasi (variety seeking 

buying behaviour) dalam situasi yang bercirikan rendahnya keterlibatan 

konsumen namun perbedaan merek dianggap cukup berarti. 



2.3.3. Tahap-Tahap Dalam Proses Pembelian 

Gambar 2.2 menggambarkan bahwa proses keputusan pembeli terdiri 

dari 5 tahap : pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan membeli, dan perilaku pasca pembelian. Jelasnya proses pembelian 

dimulai jauh sebelum pembelian aktual dan terus berlangsung lama sesudahnya. 

Pemasar perlu memusatkan perhatian pada proses pembelian dan bukan pada 

keputusan pembelian saja. 

Gambar 2.2. 

Proses Keputusan Pembelian 

 

Sumber : Philip Kotler & Gary Armstrong, 2008 

1. Pengenalan Kebutuhan 

Proses diawali dengan pengenalan kebutuhan (need recognition), pembeli 

mengenali masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara 

keadaan nyata dengan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan dapat dipicu 

oleh rangsangan internal ketika salah satu kebutuhan normal individu 

muncul pada tingkat yang cukup tinggi untuk menjadi dorongan. Suatu 

kebutuhan juga dapat dipicu oleh rangsangan eksternal. 

2. Pencarian Informasi 

Pencarian informasi adalah tahap proses pengambilan keputusan membeli 

dimana konsumen telah tertarik untuk mencari lebih banyak informasi : 

konsumen bisa jadi hanya meningkatkan perhatian atau aktif mencari informasi. 

Sumber-sumber informasi konsumen adalah sumber pribadi (keluarga, teman, 
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tetangga, kenalan), sumber komersial (iklan,wiraniaga, dealer, kemasan, 

pajangan), sumber publik (media massa, organisasi penilai pelanggan), sumber 

pengalaman (menangani, memeriksa, menggunakan produk). 

3. Evaluasi Berbagai Alternatif 

Evaluasi berbagai alternatif adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan 

membeli dimana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi 

merek-merek alternatif dalam satu susunan pilihan. Konsep-konsep dasar 

tertentu membantu menjelaskan proses evaluasi konsumen. Pertama, pemasar 

berasumsi bahwa setiap konsumen melihat suatu produk sebagai satu paket 

atribut produk. Kedua, konsumen akan memberikan tingkat kepentingan yang 

berbeda-beda pada atribut-atribut yang berbeda menurut kebutuhan dan 

keinginannya yang unik. Ketiga, konsumen bisa jadi akan mengembangkan satu 

susunan keyakinan merek mengenai posisi setiap merek pada setiap atribut. 

Keempat, harapan kepuasan produk total konsumen akan bervariasi terhadap 

tingkat-tingkat atribut yang berbeda. Kelima, konsumen mencapai suatu sikap 

terhadap merek yang berbeda lewat evaluasi. 

4. Keputusan Membeli 

Keputusan membeli adalah tahap proses pengambilan keputusan membeli 

dimana konsumen benar-benar membeli produk. Biasanya, keputusan 

pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi 

dua faktor dapat muncul antara niat untuk membeli dan keputusan 

pembelian yaitu sikap orang lain dan faktor situasi yang tidak diharapkan.  

 

 



5. Perilaku Pasca Membeli 

Perilaku pasca membeli adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan 

membeli dimana konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah 

membeli berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. 

Kepuasan pelanggan penting sekali disini karena penjualan perusahaan 

berasal dari dua kelompok dasar yaitu pelanggan baru dan pelanggan yang 

kembali membeli. Biasanya, biaya untuk menarik pelanggan baru lebih 

besar daripada biaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada, 

dan cara terbaik untuk mempertahankan pelanggan adalah dengan 

membuat mereka tetap puas.  

2.3.4. Model Perilaku Konsumen 

 Mempelajari perilaku konsumen adalah sesuatu yang sangat kompleks, 

terutama karena banyaknya variabel yang mempengaruhinya dan 

kecenderungan untuk saling berinteraksi. Model perilaku konsumen 

dikembangkan sebagai usaha untuk mempermudahnya. Model adalah sebuah 

penyederhanaan gambaran dari kenyataan. Salah satu model yang dikemukakan 

oleh Kotler (2005 : 203) sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.3 

Model Perilaku Konsumen 
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Sumber : Kotler & Amstrong ( 2008 : 158 ) 

 Orang pemasaran ingin memahami bagaimana rangsangan tersebut 

berubah menjadi tanggapan-tanggapan dalam kotak hitam konsumen, yang 

memiliki dua bagian : pertama, karakteristik pembeli yang mempengaruhi 

bagaimana konsumen bersikap dan bereaksi terhadap rangsangan; kedua, 

proses keputusan pembeli itu sendiri yang mempengaruhi perilaku pembelian. 

 Mobil merupakan salah satu contoh produk fisik dengan jasa 

pendukung, dimana para produsen harus memberikan penawaran yang jauh 

lebih banyak daripada hanya sekedar mobil saja. Pelayanan purna jual 

merupakan salah satu dari jasa pendukung yang ditawarkan perusahaan untuk 

meningkatkan daya tarik konsumen, ketika memasarkan produknya. Produk 

sendiri memiliki lima tingkatan, layanan purna jual merupakan salah satu produk 

yang berada pada tingkat ke empat, yaitu produk yang ditingkatkan agar dapat 

memenuhi keinginan konsumen bahkan melampaui harapan konsumen. 

 Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami tingkat kepuasan 

atau ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar belum berakhir saat produk dibeli, 

melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian, dan pemakaian atau 



pembuangan masa pembelian dalam kotak hitamnya Kotler disebut dengan 

perilaku setelah membeli. 

2.3.5. Karakteristik Pembeli 

 Dalam model perilaku pembeli, perilaku pembelian konsumen 

dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis ( Kotler, 2007:226 

). 

a. Faktor budaya adalah perilaku pembelian yang cukup penting. Budaya adalah 
penentu fundamental terhadap keinginan dan perilaku seseorang. Contoh 
anak yang sedang tumbuh sekumpulan nilai, persepsi, dan preferensi melalui 
keluarga dan lembaga penting lain. 

b. Faktor sosial, selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh 
faktor sosial seperti kelompok referensi, keluargan dan peran serta status 
sosial. 

c. Faktor pribadi, keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik 
pribadi. Hal ini meliputi usia dan tahap kehidupan pembeli, pekerjaan, 
kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. 

d. Faktor psikologis, pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat 
faktor psikologis utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta 
keyakinan dan sikap. 

 Motivasi setiap saat, dimana seseorang memiliki banyak kebutuhan. Suatu 
kebutuhan akan menjadi suatu motif adalah kebutuhan yang cukup 
menekan sehingga mendorong seseorang untuk bertindak. Frederick 
Herzberg mengembangkan teori dua faktor yang membedakan antara 
penyebab kepuasan dan ketidakpuasan. Penyebab kepuasan harus hadir 
untuk memotivasi terjadinya pembelian. Sebagai contoh pembelian mobil 
tidak ada yang tidak ada layanan purna jual menjadi penyebab 
ketidakpuasan, namun adanya pelayanan purna jual merupakan penyebab 
kepuasan. 

 Persepsi, seseorang yang bermotivasi akan siap untuk bertindak. Tindakan 
mereka sebenarnya dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi. 
Persepsi adalah proses yang dipakai oleh individu untuk memilih, 
mengatur, dan menafsirkan masukan informasi untuk membentuk 
gambaran mengenai dunia yang berarti baginya. 

 Pembelajaran, saat orang bertindak pada saat itu mereka belajar. 
Pembelajaran meliputi perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul 
karena pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia merupakan hasil 
belajar. Pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan antara dorongan, 
stimuli, penanda, tanggapan dan penguatan. 

 Keyakinan dan sikap, dengan bertindak dan belajar, orang mendapatkan 
keyakinan dan sikap. Hal ini mempengaruhi dalam membeli, keyakinan 
adalah gambaran pemikiran yang dipegang seseorang tentang sesuatu. 
Keyakinan seseorang tentang suatu produk atau merek akan 



mempengaruhi keputusan pembelian, yang sama pentingnya dengan 
keyakinan adalah sikap. Sikap adalah penilaian, perasaan emosional, dan 
kecenderungan tindakan untuk menyukai atau tidak menyukai suatu 
obyek atau gagasan. Sikap membawa ke suatu kerangka pemikiran 
menyukai atau tidak menyukai suatu obyek, bergerak mendekati atau 
menjauhi obyek. Sikap membuat orang berperilaku dengan cara konsisten 
terhadap obyek yang mirip. Orang tidak harus menafsirkan dan bereaksi 
kesetiap obyek dengan cara yang sama sekali baru. Dengan demikian, 
sikap memberikan penghematan energi dan pikiran sulit untuk diubah. 
Sikap seseorang terbentuk dalam suatu rangkaian yang konsisten, untuk 
mengubah satu sikap mungkin menuntut penyesuaian besar terhadap 
sikap yang lain. 
 

2.4. Pelayanan Jasa 

2.4.1 Pengertian Jasa 

Menurut Kotler dalam Tjiptono ( 2006:6), “Jasa adalah setiap 

tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain, 

yang pada dasarnya bersifat intangible ( tidak berwujud fisik ) dan tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu”. Produksi jasa berhubungan dengan 

produk fisik maupun tidak. Meskipun pemasaran produk dan jasa pada 

hakekatnya adalah sama, tetapi ada beberapa hal yang membedakan 

antara pemasaran produk dengan jasa, menurut Tjiptono ( 2006:15), 

yaitu: 

1. Intangibility ( tidak berwujud ) 
Produk perusahaan yang bersifat tidak berwujud karena tidak dapat 

dilihat, dirasa, diraba, didengar dan dicium sebelum ada transaksi 

pembelian. Sifat dan kualitas jasa tidak dapat dievaluasi meskipun 

manfaatnya dapat dirasakan. 

2. Inseparability ( tidak terpisahkan ) 
Penjualan jasa memerlukan kontak langsung dengan konsumen dan 

jasa pelayanan suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dari 

sumbernya, serta produksi dan pengkonsumsiannya terjadi pada saat 

yang bersamaan. 

3. Perishability ( tidak tahan lama ) 
Maksud dari tidak tahan lama adalah tidak dapat disimpan untuk 

persediaan seperti halnya produk fisik. Jasa akan mempunyai suatu 



nilai disaat pembeli jasa itu membutuhkan pelayanan. Oleh sebab itu 

permintaan jasa seringkali berfluktuasi. 

4. Variability ( keragaman ) 
Jasa memiliki sifat keragaman, kapan waktu pelayanannya dan dimana 

tempat diberikannya layanan jasa tersebut. 

 

2.4.2. Pelayanan 

Menurut Iqbal ( 2007 : 62 ) dalam arti yang sangat luas yang 

dimaksud dengan pelayanan pelanggan adalah menyediakan segala 

sesuatu untuk orang lain yang dilakukan berdasarkan kesadaran untuk 

melayani, rasa empati, usaha untuk selalu melakukan perbaikan, 

berpandangan ke masa depan, penuh inisiatif, menunjukkan perhatian 

serta selalu melakukan evaluasi. 

1. Hakikat pelayanan 
Pada hakikatnya sebuah perusahaan melakukan pelayanan yang 

terbaik kepada pelanggannya adalah untuk memperoleh dan 

mempertahankan laba. Kalangan bisnis harus meyakini bahwa 

pelanggan adalah sumber keberuntungan sehingga harus diperbanyak 

Memuaskan pelanggan pasti memerlukan biaya, hal yang normal 

apabila perusahaan berharap biaya yang dikeluarkannya dapat kembali 

lagi menjadi penghasilan. Baik saat itu juga maupun di kemudian hari, 

perusahaan menginginkan balik modal. Tidak ada yang gratis, 

karenanya pelayanan pelanggan harus dapat memberikan kontribusi 

pada peningkatan loyalitas pelanggan. 

 

2. Pelayanan Prima 
Secara sederhana yang dimaksud dengan pelayanan prima adalah 

pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan. Pelayanan prima 

sangat mengutamakan pelanggan, karena pelanggan adalah raja atau 

pelanggan adalah profit. Oleh karena itu, berbagai kemudahan dan 

kenyamanan harus diberikan kepada pelanggan. Pelanggan perlu 

dipelihara dengan cara menghargai, memuliakan dan menghormatinya 

( Iqbal, 2007 ). 

 

 



2.4.3. Pelayanan Purna Jual  

Secara umum pelayanan purna jual yang diberikan perusahaan 

adalah menjamin agar konsumen tidak khawatir terhadap pemakaian 

produk dari perusahaan. Kekhawatiran ini muncul setelah konsumen 

memakai produk tersebut mengetahui kelemahan-kelemahan produk 

disamping keunggulan yang dijanjikan oleh perusahaan. Untuk 

mengetahui definisi pelayanan purna jual perlu terlebih dahulu diketahui 

tentang definisi pelayanan. 

Pelayanan purna jual yang tepat dan memenuhi sasaran yang 

diharapkan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan 

konsumen, adanya pelaksanaan purna jual yang dapat diterima konsumen 

akan menyebabkan konsumen merasa puas atas produk yang 

dikonsumsinya. Konsumen yang merasa puas adalah iklan yang terbaik 

bagi seorang pemasar. 

 Menurut Kotler ( 2007 : 366 ) pelayanan purna jual dapat 

diberikan dalam bentuk: 

1. Penyerahan, yaitu seberapa baik produk tersebut diserahkan kepada 
konsumen yang meliputi ketepatan waktu pengantaran, kecepatan 
pelayanan pihak dealer, kelengkapan surat-surat servis berkala, 
kelengkapan surat-surat kendaraan. 

2. Jasa konsultasi, yaitu informasi dan saran yang diberikan oleh penjual 
terhadap konsumen yang meliputi informasi mengenai perawatan, 
informasi mengenai perbaikan, informasi mengenai produk. 

3. Jaminan, yaitu pernyataan formal pihak perusahaan mengenai kinerja 
produk yang diharapkan. Seperti keaslian produk, ketersediaan suku 
cadang, keaslian suku cadang dan aksesoris, pembelian dan 
pemasangan suku cadang. 

4. Perbaikan, yaitu mutu layanan terhadap perbaikan yang dapat 
diperoleh pembeli produk perusahaan seperti, pelayanan yang 
diberikan terhadap perbaikan, kualitas teknisi dan peralatan bengkel, 
kenyamanan ruang tunggu, layanan yang diberikan. 



5. Garansi, yaitu janji perusahaan untuk menyelenggarakan 
pemeliharaan dan perbaikan dalam waktu yang telah ditentukan. 
Seperti masa garansi, garansi suku cadang, garansi setelah perbaikan, 
garansi setelah pembelian dan pemasangan suku cadang. 

 

Manfaat yang dapat diperoleh produsen dengan adanya pelayanan 

purna jual yang diungkapkan oleh Swastha (2004:152) adalah : 

1. Ketersediannya sering menjadi faktor yang penting untuk 
memperoleh penjualan awal. 

2. Jika diberikan secara wajar dapat mempertahankan konsumen. 
3. Memberikan peluang bagi perusahaan untuk memelihara hubungan 

baik dengan konsumennya yang dapat meningkatkan penjualan. 
4. Menjadi syarat penting diterimanya produk baru oleh konsumen. 
5. Pelayanan purna jual dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

penyempurnaan produk dan perancang ulang. 
 

Dalam melayani konsumen semua pihak yang terlibat harus 

menyadari bahwa keberadaan  konsumen  yang loyal merupakan syarat 

mutlak bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, semua 

jaringan perusahaan harus menempatkan pelanggan sebagai aset yang 

berharga. 

Langkah yang dapat dilakukan perusahaan agar perusahaan selalu 

didekati dan diingat konsumen adalah dengan cara mengembangkan pola 

layanan terbaik, yaitu dengan : 

1. Memperhatikan perkembangan kebutuhan dan keinginan konsumen 

dari waktu ke waktu. 

2. Berupaya menyediakan kebutuhan konsumen sesuai dengan keinginan 

atau kelebihan dari yang diharapkannya. 

3. Memperlakukan konsumen dengan pelayanan yang terbaik. 



Layanan yang terbaik akan memberikan kepuasan kepada konsumen 

dan pelayanan terbaik hanya dapat dilakukan apabila pimpinan, staf 

dan segenap karyawan perusahaan telah memiliki visi tentang 

pelayanan. Dari waktu ke waktu, konsumen berupaya untuk 

meningkatkan kualitas kehidupannya. Sejalan dengan itu, kebutuhan 

dan keinginan konsumen terus berubah. Karenanya, strategi dalam 

melayani konsumen harus terus menerus dikembangkan ke arah yang 

lebih baik dibandingkan dari pelayanan sebelumnya. Berbagai program 

atau produk inovatif perlu dikembangkan sehingga konsumen dapat 

terus merasa mendapatkan kejutan terhadap produk atau jasa yang 

diberikan perusahaan. 

2.5. Kerangka Pikir 

Pelayanan purna jual sangat erat kaitannya dengan kepuasan konsumen. 

Konsumen akan merasa lebih puas apabila pelayanan purna jual yang diberikan 

dapat melebihi ekspetasinya. Selanjutnya dengan memperoleh kepuasan 

konsumen tersebut, diharapkan dapat meingkatkan penjualan di kemudian 

harinya. Dalam upayanya memberikan kepuasan konsumen dalam hal pelayanan 

purna jualnya perlu diperhatikan kinerja karyawan, karena dalam pelayanan 

purna jual kinerja karyawan merupakan ujung tombak dalam mewujudkannya, 

sehingga perlu diadakannya evaluasi-evaluasi terhadap layanan purna jual yang 

telah diberikan, agar perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya di 

masa yang akan datang. 
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2.6. Model Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas dapat 

dijabarkan dalam model hipotesis agar masing – masing variabel dapat 

diamati dan diukur. 

Bagan 2.2. 
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2.7. Hipotesis 

Menurut Arikunto (2006:64) hipotesis adalah “Suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti 

melalui data yang terkumpul”. Hipotesis sebagai langkah awal dari 

penelitian untuk membuktikan suatu kebenaran. Hipotesis  untuk 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Terdapat adanya pengaruh secara simultan antara variabel 

pelayanan purna jual, yang terdiri dari penyerahan ( X1), jasa 

konsultasi ( X2), jaminan (X3), perbaikan (X4), garansi (X5) 

terhadap keputusan membeli konsumen (Y).  

2. Terdapat adanya pengaruh secara parsial antara variabel 

pelayanan purna jual, yang terdiri dari penyerahan ( X1), jasa 

konsultasi (X2), jaminan (X3), perbaikan (X4), garansi (X5) 

terhadap keputusan membeli konsumen (Y).  

3. Diantara variabel layanan purna jual, yang terdiri dari 

penyerahan (X1), jasa konsultasi (X2), jaminan (X3), perbaikan 

(X4), dan garansi (X5), variabel garansi menjadi variabel yang 

dominan dalam mempengaruhi keputusan membeli konsumen 

(Y) 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam setiap penelitian, keberadaan metode penelitian merupakan suatu 

pedoman atau landasan mulai dari pengumpulan data sampai dilakukannya analisa 

data. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas dalam 

pembahasan hasil penelitian. Selanjutnya agar dapat memberikan arah diperlukan 

adanya uraian komponen penelitian sebagai berikut: 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan sebaiknya diberikan batasan-batasan 

dalam pembahasannya. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang didapat pada 

akhirnya tidak melenceng dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Penelitian ini dibatasi pada: 

1. Bidang pelayanan purna jual, yaitu pengaruh variabel layanan purna jual 

secara simultan maupun parsial terhadap keputusan konsumen dalam 

memilih mobil Toyota. 

2. Dari variabel-variabel layanan purna jual yang diketahui, akan diteliti 

lebih lanjut variabel apakah yang dominan berpengaruh terhadap 

keputusan pemilihan mobil Toyota.     

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survai, yaitu “ Penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai 

alat pengumpulan data yang pokok” (Singarimbun, 2006:3). 

“Penelitian survai ada beberapa tujuan antara lain penjajakan, deskriptif, 

evaluasi, prediksi, dan lain-lain. Namun dalam penelitian ini digunakan penelitian 



survai yang bersifat penjelasan (explanatory atau confirmatory), yakni penelitian 

yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui uji 

hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya” (Singarimbun, 2006:5). 

 

Dari penjelasan di atas, penelitian ini nantinya akan membicarakan tentang 

hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian (layanan purna jual) terhadap 

perilaku konsumen dalam membeli mobil Toyota dan menguji hipotesa yang telah 

dirumuskan.  

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung dan 

dilakukan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan 

sebagai penguat dan sebagai bukti nyata dalam penulisan. Lokasi pene litian 

ini juga merupakan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti guna 

untuk mendapatkan tambahan data yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah dealer AUTO 2000 

yang beralamat di Jalan Hasanuddin 2A Kediri. 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel sehingga dapat menentukan 

apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan atau diperlukan 

prosedur pengukuran yang baru. Variabel dalam penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut:  



1. Penyerahan ( X1 ) adalah seberapa baik produk tersebut 

diserahkan kepada konsumen, yang meliputi kemampuan sales 

menepati janji penyerahan kendaraan dan surat-surat 

kelengkapan kendaraan tepat waktu, item variabel ini adalah : 

a. Ketepatan waktu penyerahan kendaraan sesuai yang telah 

dijanjikan oleh sales ( X1.1). 

b. Kecepatan pelayanan pihak dealer dalam melayani konsumen 

(X1.2). 

c. Kelengkapan surat-surat servis berkala yang diserahkan sales 

ketika menyerahkan kendaraan (X1.3). 

d. Kelengkapan surat-surat kendaraan yang diserahkan sales 

ketika menyerahkan kendaraan (X1.4). 

2. Jasa konsultasi (X2), yaitu saran atau informasi yang diberikan 

oleh pihak AUTO 2000 kepada konsumen, yang meliputi 

informasi mengenai produk, informasi mengenai perbaikan 

kendaraan dan informasi mengenai perawatan mobil, item 

variabel ini adalah : 

a. Kelengkapan informasi mengenai produk yang diberikan oleh 

pihak AUTO 2000 (X2.1). 

b.  Informasi yang diberikan petugas bengkel AUTO 2000 

mengenai perbaikan kendaraan yang harus dilakukan ketika 

konsumen mengalami masalah dengan kendaraannya (X2.2). 



c. Informasi yang diberikan petugas bengkel AUTO 2000 

mengenai perawatan yang akan dilakukan pada kendaraan 

konsumen (X2.3). 

d. Informasi yang diberikan oleh pihak AUTO 2000 tentang 

pengingatan waktu servis berkala yang harus dilakukan pada 

kendaraannya (X2.4). 

3. Jaminan (X3), yaitu pernyataan formal dari pihak AUTO 2000 

mengenai kinerja produk yang diharapkan, yang meliputi keaslian 

produk, ketersediaan suku cadang, keaslian suku cadang dan 

aksesoris, pembelian dan pemasangan suku cadang, item variabel 

ini adalah : 

a. Adanya jaminan keaslian produk dan suku cadang yang 

disediakan oleh AUTO 2000 (X3.1). 

b. Adanya jaminan ketersediaan suku cadang yang disediakan 

oleh AUTO 2000 (X3.2). 

c. Adanya jaminan layanan servis gratis pada 1.000 km dan 

servis berkala merupakan syarat berlakunya garansi 3tahun / 

100.000 km (X3.3). 

d. Adanya jaminan ketrampilan petugas bengkel ketika 

melakukan perawatan maupun melakukan pemasangan suku 

cadang kendaraan (X3.4). 

4. Perbaikan (X4), yaitu mutu layanan terhadap perbaikan yang 

diberikan oleh AUTO 2000 kepada konsumen yang meliputi 

pelayanan yang diberikan terhadap perbaikan, kualitas teknisi dan 



peralatan bengkel, kenyamanan ruang tunggu, item variabel ini 

adalah : 

a. Ketepatan dan kecepatan waktu yang dilakukan oleh petugas 

bengkel ketika melakukan perawatan maupun perbaikan 

kendaraan konsumen (X4.1). 

b. Kebersihan dan kelengkapan fasilitas atau peralatan bengkel 

yang dimiliki oleh AUTO 2000 (X4.2). 

c. Kenyamanan ruang tunggu yang disediakan oleh AUTO 2000 

ketika konsumen melakukan perbaikan atau perawatan 

kendaraan yang dapat menjadikan konsumen nyaman (X4.3). 

5. Garansi (X5), yaitu janji yang diberikan oleh pihak AUTO 2000 

untuk menyelenggarakan perbaikan dan perwatan kendaraan 

dalam waktu yang telah ditentukan, item variabel ini adalah : 

a. Adanya garansi mesin selama 3 tahun yang diberikan kepada 

kendaraan yang dibeli konsumen (X5.1). 

b. Adanya garansi yang diberikan pada suku cadang tertentu 

(X5.2). 

c. Adanya garansi yang diberikan kepada konsumen setelah 

melakukan perbaikan kendaraan (X5.3).  

6. Y adalah variabel terikat ( dependent variable ) dalam penelitian 

ini adalah keputusan membeli konsumen pada AUTO 2000 

Kediri, item variabel ini adalah : 

a. Pembelian berulang pada produk Toyota ( Y1.1). 



b. Tertarik untuk menggunakan fasilitas layanan purna jual 

AUTO 2000 Kediri ( Y 1.2 ). 

Dalam penelitian ini, keseluruhan variabel yang ada dikelompokkan 

menjadi dua kategori, pertama variabel bebas atau independen ( independent 

variable) dan variabel terikat atau dependen (dependent variable). Dimana 

variabel bebas adalah tipe variabel yang secara langsung akan menjelaskan 

atau berpengaruh pada variabel lainnya sedangkan variabel terikat atau 

dependen adalah variabel yang keadaannya merupakan hasil dari pengaruh 

variabel-variabel independen yang ada. Untuk lebih jelasnya, berikut ini 

akan dijelaskan tentang variabel independen dan dependen beserta item-

item penyusunnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabel 3.1 

Variabel Bebas dan Variabel Terikat Beserta 

 

3.5 Pengukuran Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan pengukuran skala nominal. Skala nominal 

merupakan ukuran paling sederhana karena fungsinya hanya untuk membedakan 

atau memberi label satu objek atau kategori. Objek yang diteliti dikelompokkan 

menjadi beberapa kategori dan untuk masing-masing kategori diberi kode dengan 

No. Variabel  Item Variabel  

1. Penyerahan (X1)   Ketepatan waktu penyerahan. 

 Kecepatan pelayanan pihak dealer. 

 Kelengkapan surat-surat service berkala. 

 Kelengkapan surat-surat kendaraan. 

2. Jasa Konsultasi (X2) 

 

 Informasi mengenai produk Toyota. 

 Informasi mengenai perbaikan mobil Toyota. 

 Informasi mengenai perawatan mobil Toyota. 

 Informasi mengenai tahapan pemeliharaan mobil Toyota 

3. Jaminan (X3)  Keaslian suku cadang mobil Toyota. 

 Tersedianya suku cadang mobil Toyota. 

 Adanya pelayanan service gratis. 

 Keahlian teknisi dalam pemasangan suku cadang. 

4. Perbaikan (X4)  Kecepatan pelayanan yang diberikan terhadap perbaikan. 

 Kelengkapan peralatan bengkel. 

 Kenyamanan ruang tunggu pada saat perbaikan. 

 

5. Garansi  (X5)  Garansi mesin. 

 Garansi suku cadang. 

 Garansi setelah perbaikan. 

6. Keputusan pembelian 

konsumen (Y) 

 Keputusan konsumen memilih mobil Toyota. 

 Tertarik untuk tetap menggunakan layanan purna jual 

AUTO2000 Kediri. 



angka semaunya, namun tidak boleh sama atau tumpang tindih (Danim, 2000: 

101). 

Selanjutnya, agar jawaban dari responden dapat diukur, maka jawaban 

responden diberi skor. Pemberian skor ini menggunakan skala Likert yaitu skala 

yang dapat memperlihatkan tanggapan konsumen terhadap karakteristik sebuah 

produk. Informasi yang diperoleh dengan skala Likert berupa skala pengukuran 

ordinal, oleh karenanya terhadap hasilnya hanya dapat dibuat ranking tanpa 

dapat diketahui berapa besarnya selisih antara satu tanggapan ke tanggapan 

lainnya (Durianto, 2004:42). 

Tahapan penggunaan Skala Likert adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti mengumpulkan karakteristik produk yang relevan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. 

2. Terhadap karakteristik tersebut dimintakan tanggapan dari sekelompok 

responden yang cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti. 

3. Tanggapan tersebut dikumpulkan dan jawaban dikonversikan ke skala nilai 

yang terkait dengan bobot tanggapan. 

Skala Likert terdiri atas lima alternatif jawaban yang mengandung variasi nilai 

yang bertingkat dari obyek penelitian melalui jawaban pernyataan yang diberi 

nilai 1 sampai 5, yaitu: 

 

 

 

 



Tabel 3.2 

Keterangan Skor Jawaban Skala Likert 

 

No. Pilihan Jawaban Skor Jawaban 

1 Sangat setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Ragu 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat Tidak Setuju 1 

 

3.6 Jenis Data 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan 

kedalam dua jenis yaitu : 

1. Data berdasarkan sumbernya : 

a. Data Primer 

Menurut Sekaran (2006:60) menjelaskan bahwa data primer 

mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh 

peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik 

studi.  

b. Data Sekunder 

Menurut Sekaran (2006:65) data sekunder mengacu pada informasi 

yang dikumpulkan oleh seseorang, dan bukan peneliti yang 

melakukan studi mutakhir.  



2. Data berdasarkan sifatnya. 

a. Data Kuantitatif, yaitu data-data yang berupa angka-angka numerik 

seperti jumlah tenaga kerja dan sebagainya.  

b. Data Kualitatif, yaitu data-data yang berupa informasi non angka 

atau bersifat kalimat seperti teori yang mendukung, data-data seperti 

kebijakan manajemen, dan lain sebagainya.  

3.7 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Sekaran (2006:121) mendefinisikan “Populasi sebagai sekelompok 

orang secara keseluruhan, peristiwa, atau berbagi hal yang diselidiki oleh 

peneliti”. Menurut Sugiyono (2008:115) “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek-obyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya”.  

Berdasarkan pengertian diatas dan berdasar pertimbangan 

mengenai populasi yang diantaranya adalah keterbatasan data yang 

mampu dikeluarkan oleh perusahaan dan pertimbangan bahwa selama 

satu bulan kebelakang, konsumen masih mengingat pelayanan purna 

jual yang telah diberikan oleh AUTO 2000 Kediri, dan berdasar 

pertimbangan mengenai populasi, maka populasi dalam penelitian ini 

diambil dari data jumlah konsumen yang membeli dan merasakan 

layanan purna jual yang diberikan oleh AUTO 2000 Kediri (mulai bulan 

Agustus  sampai Oktober). Sedangkan penelitian ini sendiri dimulai 

pada tanggal 8 November  hingga 13 November 2010. Adapun jumlah 



populasi yang terkumpul dan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 378 konsumen. Yang didapat dari konsumen yang 

membeli mobil di AUTO 2000 selama periode bulan Agustus (89 unit), 

September (153 unit) dan Oktober (136 unit). 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2008:116) “Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel adalah 

subkelompok atau sebagian dari populasi ( Sekaran, 2006:123) 

Umar (2007:78) menjelaskan bahwa “Untuk menentukan jumlah 

sampel dapat menggunakan rumus Slovin yang memasukan unsur 

ketidaktelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel yang masih 

dapat ditolelir. Nilai toleransi ini dinyatakan dalam presentase mulai 

dari 1 persen sampai dengan 10 persen”. Rumus yang akan digunakan 

adalah sebagai berikut:  

n           N      

     1+ Ne²  

    378 
  n     = ------------------------- = 79 

   1 + 378( 0,10 ) 
2  

 

Keterangan : 

n  = Jumlah sampel  

N = Jumlah populasi  

e = persen kelongggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau dinginkan (10%).  

Jadi besaran sampel dalam penelitian ini sebanyak 79 konsumen.  



c. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

Probability Sampling. Menurut Sugiyono (2008:118). Probability 

Sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota 

populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota 

sampel. Bagian dari Probability Sampling adalah Simple Random 

Sampling. Pada teknik Simple Random Sampling ada tiga cara 

pengambilan sampel dengan cara ini, yaitu : 

a. Cara undian, yaitu dengan memberi nomor-nomor pada seluruh 

anggota populasi, lalu secara acak dipilih nomor-nomor sesuai 

dengan banyaknya jumlah sampel yang dibutuhkan.  

b. Cara tabel bilangan random, yaitu dengan memberi nomor pada 

setiap anggota populasi, lalu gunakan jumlah digit pada tabel acak 

dengan digit populasi. 

c. Cara sistematis / ordinal, yaitu teknij untuk memili anggota sampel 

melalui peluang dan sistem tertentu di mana pemilihan anggota 

sampel setelah dimulai dengan pemilihan secara acak data pertama 

dan berikutnya setiap interval tertentu.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dalam pengambilan sampel 

menggunakan cara undian yaitu dengan mengundi anggota populasi 

sejumlah 79 untuk dijadikan sampel.  

 

 

 



3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data relevan yang menunjang tercapainya 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pelaksanaan penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Yaitu melakukan tanya jawab langsung pada pihak-pihak yang 

bersangkutan untuk mendapatkan data dan juga keterangan yang 

mendukung pelaksanaan penelitian ini.   

b. Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab (Sugiyono, 2008:142). Menurut Sekaran 

(2006:84) ”Kuisioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah 

dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam 

alternatif yang didefinisikan dengan jelas”. Kuisioner dapat diberikan 

secara pribadi, disuratkan kepada responden atau disebarkan secara 

elektronik. Dengan kuisioner peneliti dapat mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan informasi atau data yang relevan 

dengan tujuan penelitian.  

c. Studi Pustaka 

Yaitu pengumpulan data dengan cara penggalian teori-teori baik dari 

literature maupun karangan ilmiah yang berhubungan dengan pokok 

bahasan. 

 



d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

koran, internet, buku, majalah yang relevan dengan tujuan penelitian 

(Sekaran, 2006:67). Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian yang 

akan dilakukan adalah gambaran umum dan macam-macam layanan 

purna jual pada AUTO 2000 Kediri.  

3.9 Pengujian Instrumen 

Menurut Ghozali (2005:45) “Instrumen data yang baik harus 
memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. Uji validitas 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu  
kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.” 
 

3.9.1 Uji Validitas  

Menurut Arikunto (2006:170) “Validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukan tingkat-tingkat kesahhan suatu instrument”. 

Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. 

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid atau sah berarti memiliki 

validitas rendah. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang ingin diukur atau dapat mengungkapkan data 

dan variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas 

instrumen menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.  

Cara menguji validitas adalah dengan menghitung korelasi 

antara masing-masing pernyataan dengan skor total dengan 

menggunakan rumus teknik korelasi ‘product moment pearson ’, 

yang rumusnya sebagai berikut (Arikunto, 2006:146):  



rxy  = 
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Keterangan : 

r   = koefisien korelasi 

n = banyaknya sampel 

X = skor item X 

Y = skor item Y 

Uji validitas dapat dicapai apabila terdapat kesesuaian antara 

bagian-bagian instrumen dengan bagian instrumen secara keseluruhan. 

Bila probabilitas koefisien korelasinya < 0,05 maka alat ukur 

(instrumen) tersebut dinyatakan valid dan jika sebaliknya dinyatakan 

tidak valid.  

Perhitungan validitas akan dihitung dengan komputer 

menggunakan program SPSS 15.0. Berikut ini langkah- langkah dalam 

pengukuran validitas menggunakan program SPSS 15.0 antara lain: 

1. Buka file jawaban responden 

2. Dari menu utama utama SPSS, pilih menu Analyze kemudian pilih 

sub menu Correlate, dan pilih Bivariat 

3. Setelah tampak layar kotak Brivariat Correlation, lakukan 

pengisian yaitu: 

a. Masukkan skor item-item dan skor dari masing-masing variabel. 

b. Correlation Coefficient atau alat hitung koefisien korelasi. Pilih 

Pearson. 

c. Test of Significance, pilih Two Tailed untuk uji dua sisi. 



d. Flag Significant Correlations, aktifkan pilihan ini. 

4. Kemudian klik tombol Option hingga tampak layar tampilan 

gambar dan lakukan pengisian yaitu : pada pilihan Statistic 

diabaikan, biarkan pilihan Exclude cases pairwise aktif. 

5. Tekan OK untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis. 

Selanjutnya SPSS melakukan pekerjaan analisis dan terlihat output 

SPSS. 

3.9.2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen itu sudah baik (Arikunto, 2006:178). Instrumen yang baik 

tidak akan tendensius mengarahkan responden untuk memilih 

jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, 

yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.  

Untuk menguji tingkat reliabilitas maka menggunakan rumus 

Alpha Cronbach (α) sebagai berikut (Arikunto, 2006:196): 

r11=
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Dimana : 

   r11 = reliabilitas instrumen 

   k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

   b
2 = jumlah varians butir 

  t
2 = varians total 



Uji reliabilitas dilakukan bersama-sama terhadap seluruh butir 

pertanyaan. Instrumen dapat dikatakan andal atau fleksibel bila 

memiliki koefisien keandalan reliabilitas 0,60 atau lebih (Arikunto, 

2006). 

Reliabilitas dari instrumen akan dihitung dengan 

menggunakan SPSS 15.0. Berikut ini langkah- langkah dalam 

pengukuran reliabilitas menggunakan program SPSS 15.0 antara lain: 

1. Buka file jawaban responden 

2. Dari menu Analyze pilih sub menu Scale kemudian Reliability 

Analyze. 

3. Tampak dilayar tampilan kotak dialog Reliability Analysis dan 

kemudian lakukan pengisian sebagai berikut : 

a. Masukkan semua hasil jawaban dari masing-masing variabel ke 

dalam kotak item sebelah kanan. 

b. Pada bagian model, biarkan pilihan pada Alpha. 

c. Abaikan kotak pilihan List Item Models. 

4. Klik tombol Statistic untuk menampilkan kotak dialog Reliability 

Analysis : Statistic  

5. Pada pilihan ANOVA table pilih None. 

6. Abaikan bagian lainnya, dan tekan tombol Continue untuk kembali 

ke menu utama. 

7. Tekan OK untuk proses data. 

 

 



3.9.3. Analisa Regresi Linear berganda 

       Menurut Sugiyono (2008:277) analisis regresi berganda 

digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana 

keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih 

variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (naik turun 

nilainya). Jadi, analisis ini digunakan apabila jumlah variabel 

independennya minimal 2.  

Dalam penelitian yang akan dilakukan, regresi berganda digunakan 

untuk mengetahui pengaruh Pelayanan purna jual, yang terdiri dari : 

penyerahan, jasa konsultasi, jaminan, perbaikan dan garansi terhadap 

keputusan konsumen memilih mobil Toyota pada dealer AUTO 2000 

Kediri. Adapun persamaan regresinya sebagai berikut:  

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

Analisis regresi berganda pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 15.0. Berikut ini langkah-langkah dalam 

pengujian Analisis regresi berganda menggunakan program SPSS 15.0 

antara lain:  

1. Buka file jawaban responden. 

2. Dari menu utama utama SPSS, pilih menu Analyze kemudian pilih sub 

menu Regression, dan pilih Linier, muncul dialog linier regression. 

3. Box dependent isikan variabel terikatnya. 

4. Box independent isikan variabel bebasnya. 

5. Statistics :  

a. Centang colinearity diagnostics. 



b. Centang durbin Watson. 

6. Klik plots, centang histogram dan normal probability plot dan isikan : 

a. Variabel SRESID di sumbu Y. 

b. Variabel ZPRED di sumbu X. 

7. Klik Continue. 

8. Klik OK, maka akan muncul output SPSS. 

3.9.4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis secara statistik yang digunakan adalah dengan 

pendekatan uji signifikansi untuk memeriksa apakah suatu hipotesa nol 

(H0) diterima. Keputusan untuk menerima H0 dibuat atas dasar nilai 

statistik (uji t dan uji F) yang diperoleh dari hasil perhitungan, kemudian 

dibandingkan dengan nilai tabel dan pada derajat bebas tertentu.  

Pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap parameter adalah 

sebagai berikut : 

a. Uji Hipotesis I 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah 

semua variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

nyata atau tidak terhadap variabel dependen.  

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh nyata secara individu antara variabel dependen 

dengan variabel independen. 

Uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t) pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 15.0. Berikut ini 



langkah-langkah dalam pengujian Uji simultan (uji F) dan uji parsial 

(uji t) menggunakan program SPSS 15.0 antara lain:  

1. Buka file jawaban responden. 

2. Dari menu utama utama SPSS, pilih menu Analyze kemudian pilih 

sub menu Regression, dan pilih Linier, muncul dialog linier 

regression. 

3. Box dependent isikan variabel terikatnya. 

4. Box independent isikan variabel bebasnya. 

5. Statistics :  

a. Centang colinearity diagnostics. 

b. Centang durbin Watson. 

6. Klik plots, centang histogram dan normal probability plot dan 

isikan: 

a. Variabel SRESID di sumbu Y. 

b. Variabel ZPRED di sumbu X. 

7. Klik Continue. 

8. Klik OK, maka akan muncul output SPSS. 

b. Uji Hipotesis II 

Uji hipotesis II ini digunakan untuk menguji variabel yang 

dominan, hal ini dapat dilihat dari besarnya coefficients beta dan t. 

Besarnya koefisien regresi tidak dapat digunakan untuk 

membandingkan variabel mana yang memberikan pengaruh dominan 

digunakan koefisien regresi yang distandardisasi (beta).  



Koefisien standardized (Beta) variabel dependen yang memiliki 

nilai tertinggi merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap 

variabel terikat. 

Untuk mendapatkan data variabel independen yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pemilihan pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 15.0. Berikut ini 

langkah-langkahnya, antara lain :  

1. Buka file jawaban responden. 

2. Dari menu utama utama SPSS, pilih menu Analyze kemudian pilih 

sub menu Regression, dan pilih Linier, muncul dialog linier 

regression. 

3. Box dependent isikan variabel terikatnya. 

4. Box independent isikan variabel bebasnya. 

5. Statistics :  

c. Centang colinearity diagnostics. 

d. Centang durbin Watson. 

6. Klik plots, centang histogram dan normal probability plot dan isikan: 

c. Variabel SRESID di sumbu Y. 

d. Variabel ZPRED di sumbu X. 

7. Klik Continue. 

8. Klik OK, maka akan muncul output SPSS. 

3.9.6. Uji Dominan  

Menurut Gujarati dalam Ghozali (2006:88) berdasarkan nilai 

koofesien regresi standardized tertinggi, uj dominan dapat dengan melihat 



nilai koofesien regresi dari masing-masing variabel, di mana variabel yang 

memiliki koofesien regresi standardized atau terbesar merupakan variabel 

dominan yang mempengaruhi variabel terikat.  

Untuk mendapatkan data variabel independen yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pemilihan pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 15.0. Berikut ini langkah- langkahnya, 

antara lain :  

1. Buka file jawaban responden. 

2.Dari menu utama utama SPSS, pilih menu Analyze kemudian pilih sub 

menu Regression, dan pilih Linier, muncul dialog linier regression. 

3. Box dependent isikan variabel terikatnya. 

4. Box independent isikan variabel bebasnya. 

5. Statistics :  

a. Centang colinearity diagnostics. 

b. Centang durbin Watson. 

6. Klik plots, centang histogram dan normal probability plot dan isikan: 

a. Variabel SRESID di sumbu Y. 

b. Variabel ZPRED di sumbu X. 

7. Klik Continue. 

8. Klik OK, maka akan muncul output SPSS. 

3.9.7. Uji Asumsi Klasik 

   Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah ada 

penyimpangan terhadap variabel yang ada dalam model dan untuk mendapatkan 



kesimpulan statistik yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam regresi berganda ada 

beberapa uji asumsi yang harus dapat dipenuhi, yaitu : 

a.  Uji Asumsi Multikolinieritas 

 Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang pasti di 

antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi 

(Sulaiman, 2004:89).   

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, jika terjadi 

korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.  

Untuk menditeksi ada atau tidaknya problem multikolinieritas, dapat dilihat 

dari Value Inflation Factor (VIF). Dasar pengambilan keputusan dalam 

mendeteksi ada atau tidaknya problem multikolinieritas dengan cara:  

1. Apabila nilai VIF > 10, ketika R2 melebihi 0,90 maka terjadi 

Multikolinieritas 

2. Apabila nilai VIF < 10, ketika R2 melebihi 0,90 maka tidak terjadi 

Multikolinieritas.  

Uji Multikolinieritas dari data akan dihitung dengan menggunakan 

SPSS 15.0. Berikut ini langkah- langkah dalam pengujian Multikolinieritas 

menggunakan program SPSS 15.0 antara lain: 

1. Buka file jawaban responden. 

2. Dari menu utama utama SPSS, pilih menu Analyze kemudian pilih 

sub menu Regression, dan pilih Linier. 

3. Box dependent isikan variabel terikatnya. 



4. Box independent isikan variabel bebasnya. 

5. Klik Method, pilih Enter. 

6. Klik tombol statistic, akan muncul linier regression statistic 

a. Nonaktifkan estimates dan model fit. 

b. Aktifkan covariance matrix dan collinieritas diagnosis. 

7. Klik continue. 

8. Klik OK, maka akan muncul output SPSS. 

 b.  Uji Asumsi Heteroskedastisitas  

 Tujuan dari asumsi heteroskedastisitas adalah untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians berbeda, disebut 

Heteroskedastisitas, jika sama disebut Homokedastisitas (Ghozali, 2006: 

105). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau 

terjadi homokedastisitas.  

Akan digunakan grafik scatterplot dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik. Untuk menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas 

dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik, yaitu:  

1. Apabila terdapat titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, atau menyempit) maka mengindikasikan 

telah terjadi Heteroskedastisitas.  

2. Apabila titik-titik tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, maka 

mengindikasikan tidak terjadi Heteroskedastisitas atau terjadi 

Homokedastisitas.  



Uji Heterokedastisitas dari data akan dihitung dengan 

menggunakan SPSS 15.0. Berikut ini langkah- langkah dalam pengujian 

Heterokedastisitas menggunakan program SPSS 15.0 antara lain: 

1. Buka file jawaban responden. 

2. Dari menu utama utama SPSS, pilih menu Analyze kemudian pilih 

sub menu Regression, dan pilih Linier, muncul dialog linier 

regression. 

3. Box dependent isikan variabel terikatnya. 

4. Box independent isikan variabel bebasnya. 

5. Klik plots, muncul linier regression plots dan isikan : 

a. Variabel SRESID di sumbu Y. 

b. Variabel ZPRED di sumbu X. 

6. Klik Continue. 

7. Klik OK, maka akan muncul output SPSS. 

c.  Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2006:112) normalitas dapat didektesi dengan 

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

melihat histogram dari residualnya, dengan dasar pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas.  



2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau grafik histogram tidak 

menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

Uji normalitas dari data akan dihitung dengan menggunakan SPSS 

15.0. Berikut ini langkah- langkah dalam pengujian normalitas menggunakan 

program SPSS 15.0 antara lain: 

1. Buka file jawaban responden. 

2. Dari menu utama utama SPSS, pilih menu statistic/analyze kemudian 

pilih sub menu deskriptive statistic. 

3. Klik frequencies. 

4. Kemudian masukkan data variabel (satu variabel). 

5. Klik tombol statistic, tandai Ö pada skewness dan kurtosis. 

6. Tekan continue, kemudian OK. 

7. Muncul output SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan analisis hasil penelitian. Hasil penelitian 

memberikan deskripsi tentang karakteristik responden yang diteliti. Sementara analisis 

hasil penelitian menyajikan analisis data sesuai dengan tujuan penelitian. 

4.1. Gambaran Umum PT. Astra Internasional 

PT. Astra Internasional atau lebih dikenal dengan Astra Group 

adalah salah satu kelompok bisnis terbesar di Indonesia, yang didirikan pada 

tanggal 20 Februari 1957, Astra pada mulanya merupakan bisnis perdagangan 

sederhana yang dijalankan oleh Tjia Kian Tie dan William Soerydadjaya 

bersaudara. Keluarga tersebut telah memulai aktivitas perdagangan ini sejak 

tahun 1940-an, pada awalnya beroperasi sebagai distributor sari buah-buahan 

dan agrikultur lainnya, serta bahan-bahan makanan atau pangan, sebelum 

berkembang menjadi bisnis ekspor kecil.  

Setelah beberapa tahun, PT. Astra International berkembang pesat 

menjadi distributor dan produsen otomotif terbesar di Indonesia yang 

bekerjasama dengan banyak perusahaan besar di dunia terutama perusahaan 

Jepang seperti: Toyota, Daihatsu, dan Isuzu. Beberapa perkembangan yang 

terlihat dari tahun ketahun adalah sebagai berikut : 

1. Pada tahun 1965, PT. Astra mulai mengimpor alat berat dan 

mobil dari Amerika Serikat. 

2. Pada tahun 1969, Astra menjadi distributor tunggal mobil 

Toyota di Indonesia. 



3. Tahun 1970, Astra ditunjuk sebagai ditributor tunggal Motor 

Honda dan mesin fotocopy Xerox di Indonesia. 

4. Tahun 1971  

- Dibentuk PT. Toyota Astra Motor, sebagai distributor tunggal 

untuk Toyota. 

- Dibentuk PT. Federal Motor, sebagai distributor tunggal untuk 

sepeda motor merk Honda. 

5. Tahun 1972, dibentuk PT. United Traktor, dikhususkan dalam 

bisnis benda-benda berat. 

6. Tahun 1973 

- Ditetapkan sebagai distributor tunggal untuk Daihatsu.  

- Memulai PT. Multi Agro Corporation untuk urusan divisi agro 

bisnis Astra. 

7. Tahun 1978, PT. Daihatsu Indonesia didirikan.  

8. Tahun 1980, dibentuk Dharma Bakti Astra Foundation (YDBA) 

untuk melengkapi bantuan untuk SMEs. 

9. Tahun 1982, bisnis ini diasumsikan dalam jasa keuangan oleh 

PT. Raharja Sedaya. 

10. Tahun 1985, membangun PT. Menara Alam Tehnik sebagai 

permulaan bagian-bagian pelengkap bisnis. 

11. Tahun 1989 

- IFC yang diperoleh 6,6% dari peningkatan saham Astra.  

- PT united traktor dan astra graphia masuk dalam daftar 

bursa saham Jakarta. 



12. Tahun 1990, Astra International terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

dan Bursa Efek Surabaya. 

13. Tahun 1997, Astra Agro Lestari terdaftar dalam Bursa Efek 

Jakarta. 

14. Tahun 1998, giliran PT. Astra Otopart yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Jakarta. 

15. Tahun 1999, PT. Astra Internasional manandatangani program 

restrukturisasi hutang tahap pertama.  

16. Tahun 2000 

- Diatur kembali bisnis sepeda motor.  

- 40% saham PT. Astra International dikuasai oleh 

Konsorsium Jardine Cyble & Carriage.  

17. Tahun 2002 

- PT. Astra International menandatangani program 

restrukturisasi hutang tahap ke dua.  

- Pengaturan kembali bisnis Daihatsu 

18. Tahun 2003 

- Pengaturan kembali bisnis Toyota.  

- Toyota dan Daihatsu mengkolaborasikan peluncuran produk 

mereka, yaitu; Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia.  

19. Tahun 2004, PT. Astra International mempercepat pembayaran 

restrukturisasi hutang. 

20. Tahun 2005, Toyota Astra Finance didirikan untuk mendukung 

pembiayaan merk Toyota. 



21. Tahun 2006, Surya Artha Nusantara Finance didirikan untuk 

pembiayaan alat berat khususnya produk United Traktors (UT). 

Divisi Usaha dan Anak Perusahaan PT. Astra International 

 Otomotif  

 PT. Toyota  Astra Motor sebagai Agen Tunggal Pemegang 

Merk Toyota di Indonesia  

 AUTO 2000 sebagai salah satu Dealer Utama Toyota di 

Indonesia  

 PT Astra Daihatsu Motor sebagai ATPM Daihatsu di Indonesia  

 PT Pantja Motor sebagai ATPM Isuzu di Indonesia  

 PT Astra Nissan Diesel Indonesia sebagai ATPM Truk Nissan 

Diesel di Indonesia  

 PT Tjahja Sakti Motor sebagai ATPM BMW dan Peugeot di 

Indonesia  

 PT Serasi Autoraya atau biasa dikenal dengan TRAC  

 Mobil 88  

 PT Astra Honda Motor sebagai ATPM motor bermerk Honda  

 PT Astra Otoparts Tbk  

 Agro industri  

 PT Astra Agro Lestari Tbk  

 Pelayanan Financial  

 PT Astra Credit Company atau biasa dikenal dengan ACC  

 PT Toyota Astra Financial Services  

 PT Asuransi Astra Buana dengan salah satu produk 
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terkenalnya adalah Garda Oto  

 PT Federal International Finance  

 PT Bank Permata Tbk  

 PT Surya Artha Nusantara Finance  

 Alat-alat Berat  

 PT United Tractors Tbk  

 PT Traktor Nusantara  

 PT Pamapersada Nusantara  

 Teknologi Informasi  

 PT Astragraphia Tbk  

 PT SCS Astragraphia Technologies  

 Infrastruktur  

 PT Astratel Nusantara  

 PT Intertel Nusaperdana 

4.2. Gambaran Umum AUTO 2000 Kediri 

 4.2.1. Sejarah Umum AUTO 2000 Kediri 

Sedangkan sejarah berdirinya AUTO 2000 Kediri pada bulan 

Oktober tahun 2004. Pada awal pertama berdirinya perusahaan ini hanya 

memiliki dua departmen saja, yaitu: 

1. Sales Department yang berfungsi dan tugas menjual unit kendaraan 

Toyota. 

2. Administrasi Departement yang berfungsi mengatur urusan 

adminstrasi kendaraan dan kantor.  
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Dengan berkembangnya pasar otomotif di Kediri menjadikan AUTO 

adanya pemekaran secara struktural yang menyebabkan munculnya 

departemen-departemen baru di dalam tubuh perusahaan ini. Adapun 

departemen-departemen baru tersebut, antara lain : 

1. Sales Department, 

2. Part Department, 

3. Service Department, dan 

4. Administrasi Department. 

Pada tahun 2006, baru memiliki tempat sendiri yang berlokasi di Jalan 

Hasanuddin 2A Kediri sampai dengan sekarang, bergabung ke dalam induk 

perusahaan, yaitu; PT. Astra International Toyota Sales Operation, Jakarta 

dengan status cabang dan berubah menjadi AUTO 2000. 

4.2.2. Lokasi AUTO 2000 Kediri 

Lokasi sebuah perusahaan sangat menentukan maju tidaknya 

perusahaan tersebut dalam melaksanakan aktivitasnya, dimana hal ini 

berkaitan dengan sarana kemudahan transportasi. Didalam pemilihan lokasi 

tempat perusahaan harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan 

perhitungan-perhitungan yang teliti dan terarah, atas faktor yang memiliki 

peranan dan hubungan yang penting dalam perusahaan yang didirikan.  

Lokasi PT. Astra Internasional,Tbk (AUTO 2000) Kediri ini 

terletak di Jalan Hasanuddin 2A Kediri. Letak perusahaan ini bila ditinjau 

dari segi aktivitas perusahaan berada di lokasi jalan raya yang sangat strategis 

karena, mudah dijangkau dari segala jurusan, dan dekat dengan salah satu 

pusat keramaian di kota Kediri. 



4.2.3. Visi dan Misi AUTO 2000 Kediri 

MOTTO      : “Urusan Toyota jadi mudah” 

VISI              : Menjadi Dealer otomotif terbaik di Indonesia dengan 

proses dan pelayanan kelas dunia.  

MISI        :  

1. Memberikan Pelayanan terbaik bagi pelanggan.  

2. Mencapai pangsa pasar no.1 untuk Toyota.  

3. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan 

nyaman bagi karyawan. 

4. Menciptakan nilai tambah ekonomis bagi pemegang 

saham. 

4.2.4. Nama dan Filosofi PT. Astra Internasional, Tbk (AUTO 2000) Kediri 

 Kata AUTO 2000 mempunyai makna antara lain adalah “Pola 

berpikir yang jauh hingga tahun dua ribuan” mendatang. Sedangkan kata 

Auto mempunyai arti “otomotif”, hal itu karena AUTO 2000 bergerak 

dalam bidang otomotif (Bengkel & penjualan mobil Toyota). Logo AUTO 

2000 juga yang memberikan semangat bagi karyawan AUTO 2000 untuk 

selalu memberikan ide- ide baru bagi perusahaan. Dengan kata lain, 

karyawan AUTO 2000 selalu berusaha untuk tampil inovatif.  

Filosofi Perusahaan 

 Mudah  

AUTO 2000 memberikan berbagai kemudahan kepada konsumen: 



1. Kemudahan mendapatkan informasi, dengan menyediakan 

berbagai sumber, mulai dari kantor cabang, pameran,  situs, web, 

telepon, hingga call centre dan lain- lain. 

2. Kemudahan pembelian dengan menyediakan berbagai fasilitas 

termasuk tukar tambah, proses kredit dan asuransi.  

3. Kemudahan layanan purna jual dengan memberikan servis 

bengkel yang lengkap dan terpadu. 

 Personal 

AUTO 2000 melayani pelanggan secara personal. Dengan 

membangun database pelanggan secara komprehensif, AUTO 

2000 memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Konsumen tidak perlu dipusingkan masalah perawatan mobil dan 

lainnya karena AUTO 2000 akan memberitahu konsumen secara 

personal, misalnya kapan saat perawatan berkala mesti dilakukan, 

kapan masa kredit berakhir, dan lainnya.  

 Handal  

AUTO 2000 didukung oleh tim dan sistem yang handal: 

1. Wiraniaga profesional. 

2. Teknisi yang memiliki sertifikasi Toyota Internasional. 

3. Sistem Teknologi Informasi yang handal, yang mencatat 

historis kendaraan, dan dapat diakses secara online oleh 

bengkel-bengkel AUTO 2000 di seluruh Indonesia. 

4. Garansi atas perbaikan yang dilakukan.  

 



4.2.5. Struktur Organisasi AUTO 2000 Kediri 

1. Kepala Cabang 

 Sebagai pimpinan utama para staf PT. Astra Internasional, Tbk 

(AUTO 2000) Kediri 

 Bertanggungjawab atas kemajuan perusahaan PT. Astra 

Internasional, Tbk (AUTO 2000) Kediri. 

 Bertanggung jawab atas kelancaran jalannya operational PT. Astra 

Internasional, Tbk (AUTO 2000) Kediri. 

2. Supervisor Unit 

 Bertanggung jawab kepada Kepala cabang.  

 Bertanggung jawab terhadap penjualan hasil produk.  

 Bertanggung jawab atas bentuk promosi yang dilakukan.  

 Merencanakan kegiatan promosi.  

 Menetapkan program-program khusus. 

 Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. 

3. CRC 

 Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.  

 Bertanggung jawab atas kelancaran penjualan kendaraan.  

 Bertanggung jawab atas semua peralatan kantor.  

 Bertanggung jawab atas semua kelancaran pemasaran. 

4. Kepala Bengkel 

 Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.  



 Bertanggung jawab atas semua proses perbaikan, servis mobil 

yang masuk maupun yang telah selesai di perbaiki dan 

penggantian alat-alat spare part kendaraan. 

 Bertanggung jawab memberitahukan kepada konsumen apa saja 

yang akan dilakukan dalam proses perbaikan kendaraan seperti; 

penggantian spare part dan kerusakan apa saja yang terjadi pada 

kendaraan tersebut. 

5. Kepala Spare Part 

 Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.  

 Bertanggung jawab atas semua spare part yang ada di gudang. 

 Bertanggung jawab atas pengeluaran spare part. 

Divisi SSC ( Sales Service Center) 

1. SSC Head 

 Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.  

 Bertanggung jawab atas semua kelancaran pembuatan BPKB dan 

STNK kendaraan (mobil) Toyota.  

2. Sales Supervisor SSC 

 Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang dan Kepala SSC. 

 Bertanggung jawab atas semua kelancaran pembuatan BPKB dan 

STNK kendaraan (mobil).  

 Bertanggung jawab atas semua penyetujuan pembuatan BPKB dan 

STNK kendaraan ( mobil).  

3. Kasir 

 Bertanggung jawab kepada sales supervisor dan SSC Head. 



 Bertanggung jawab terhadap setiap pembayaran, pembelian mobil.  

4. Admin Fakpol TSO 

 Bertanggung jawab kepada SSC head. 

 Bertanggung jawab atas pengajuan pembuatan STNK dan BPKB 

mobil Toyota (TSO). 

5. Admin Fakpol DSO-ISO 

 Bertanggung jawab kepada SSC head. 

 Bertanggung jawab atas pengajuan pembuatan STNK dan BPKB 

mobil. 

6. Admin Unit TSO 

 Bertanggung jawab kepada SSC head. 

 Bertanggung jawab atas masuknya order pembelian mobil Toyota 

(TSO). 

7. Admin Service 

 Bertanggung jawab kepada SSC head. 

 Bertanggung jawab terhadap masuknya mobil-mobil yang di 

servis. 

8. Admin Bahan 

 Bertanggung jawab kepada SSC head. 

 Bertanggung jawab terhadap bahan-bahan. 

9. Admin Part Indirect 

 Bertanggung jawab kepada SSC head. 

 Bertanggung jawab terhadap semua kelengkapan spare part. 

 



10. Admin Gudang Unit 

 Bertanggung jawab kepada SSC head. 

 Bertanggung jawab terhadap barang-barang dan bahan-bahan yang 

ada di gudang penyimpanan. 

Gambaran struktur organisasi PT. Astra Internasional, Tbk (AUTO 

2000) Kediri dapat dilihat sebagai berikut : 
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Sumber PT. Astra Internasional, Tbk (AUTO 2000) Kediri 2010 

4.3. Gambaran Umum Responden 

 Berdasarkan hasil penelitian dari 79 responden yang merupakan pembeli 

mobil Toyota di AUTO 2000 Kediri selama bulan Agustus – Oktober, maka 

diperoleh gambaran umum mengenai identitas responden berdasarkan jenis 

kelamin, usia, pekerjaan,pendapatan yang diterima per bulan dan b erapa kali 

responden pernah menggunakan layanan purna jual di AUTO 2000 Kediri.  
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4.3.1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Gambaran mengenai jenis kelamin responden dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1. 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

(orang) Prosentase 

Laki - laki 54 68,35% 

Perempuan 25 31,65% 

TOTAL 79 100% 

Sumber data primer diolah 2010 

 Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis 

kelamin laki- laki sebanyak  68,35% dari jumlah responden, sedangkan 

jumlah responden yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 31,65%. Dari 

data yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat diketahui pembeli mobil 

Toyota di AUTO 2000 Kediri pada saat penelitian dilakukan didominasi 

oleh kaum laki- laki daripada perempuan atau bisa dikatakan pembeli mobil 

Toyota di AUTO 2000 Kediri mayoritas adalah pria. Hal tersebut 

dikarenakan kaum laki- laki lebih memahami atau mengerti tentang 

spesifikasi-spesifikasi mobil yang akan dibeli selain itu kaum laki- laki 

sebagai pengambil keputusan dalam satu keluarga, maka pembelian mobil 

banyak didominasi oleh kaum laki- laki.  

 

 

 

 



4.3.2 Berdasarkan Usia 

Gambaran usia responden dapat dilihat dari Tabel 4.2 berikut ini : 

Tabel 4.2 

Gambaran Responden Berdasarkan Usia 

No. USIA (tahun) JUMLAH Prosentase 

1 < 20 0 0% 

2 21 – 30 20 25,32% 

3 31 – 40 28 35,44% 

4 41 – 50 16 20,25% 

5 > 50 15 18,99% 

TOTAL 79 100% 

         Sumber data primer diolah 2010 

Faktor usia responden merupakan faktor yang perlu diperhatikan 

karena setiap jenjang usia memiliki perilaku yang berbeda. Komposisi usia 

yang beragam membawa dampak pada keanekaragaman perilaku masing-

masing individu. Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden berusia 31- 40 tahun sebanyak 35,44%. Dapat dikatakan 

mayoritas responden pada AUTO 2000 Kediri berada pada usia 31-40 tahun 

karena pada usia tersebut responden cenderung sudah memiliki penghasilan 

yang cukup untuk melakukan pembelian mobil dan pada usia tersebut 

responden juga cenderung mempunyai mobilitas yang tinggi sehingga 

responden merasa perlu memiliki mobil untuk menunjang aktivitas 

responden. Responden dengan jumlah paling kecil adalah berusia < 20 tahun 

sebanyak 0% dan diikuti dengan responden berusia >50 tahun sebanyak 

18,99%. 

 



4.3.3 Berdasarkan Pekerjaan 

 Gambaran umum responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat 

dari Tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.3 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No. KETERANGAN 

JUMLAH 

(orang) Prosentase 

1 

PELAJAR / 

MAHASISWA 2 2,53% 

2 PNS 16 20,25% 

3 WIRASWASTA 18 22,78% 

4 TNI/POLRI 4 5,06% 

5 SWASTA 28 35,44% 

6 PENSIUNAN 3 3,80% 

7 PETANI 8 10,14% 

TOTAL 79 100% 

       Sumber data primer diolah 2010 

 Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa komposisi responden 

berdasarkan jenis pekerjaan didominasi oleh pegawai swasta sebanyak 

35,44% dari keseluruhan responden. Diikuti dengan komposisi responden 

secara berturut-turut wiraswasta 22,78%, pegawai negeri sipil (PNS) 

20,25%, petani 10,14%, TNI /POLRI 5,06%, pensiunan 3,80% dan pelajar 

atau mahasiswa 2,53% dari keseluruhan responden yang ada. Hal ini berarti 

yang paling banyak menjadi responden di AUTO 2000 Kediri adalah 

responden yang pekerjaannya swasta yaitu sebanyak 35,44%. 

 Dapat dikatakan mayoritas responden yang membeli mobil Toyota 

pada AUTO 2000 Kediri adalah pegawai swasta. Hal tersebut cenderung 



disebabkan adanya kemudahan-kemudahan yang di dapat oleh pegawai 

swasta dalam mengajukan kredit mobil. Pegawai swasta mendapat 

kemudahan dari perusahaan untuk melakukan pembelian mobil di AUTO 

2000 Kediri, sehingga banyak pegawai swasta yang melakukan 

pembelian.sedangkan responden yang jumlahnya paling kecil adalah 

pelajar/mahsiswa sebesar 2,53%. 

4.3.4 Berdasarkan Tingkat Pendapatan Per Bulan 

 Gambaran umum responden berdasarkan tingkat pendapatan per 

bulan dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4 

Gambaran Umum Responden berdasarkan Tingkat Pendapatan 

No. KETERANGAN 

JUMLAH 

(orang) Prosentase 

1 < Rp 1.000.000 0 0% 

2 Rp 1.000.000-Rp 2.000.000 2 2,53% 

3 Rp 2.000.000- Rp 3.000.000 27 34,18% 

4 Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 33 41,77% 

5 > Rp 4.000.000 17 21,52% 

TOTAL 79 100% 

         Sumber Data Primer diolah 2010 

 Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

memiliki pendapatan per bulan sebesar Rp 3.000.000-Rp 4.000.000 

sebanyak 35,44%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan responden yang 

membeli mobil Toyota di AUTO 2000 Kediri melebihi batas UMK Kota 

Kediri, dimana sebagian besar responden adalah pegawai swasta yang 

ditunjukkan oleh Tabel 4.3 dengan pendapatan per bulan Rp3.000.000-

Rp4.000.000. Sedangkan responden dengan jumlah paling kecil adalah 



responden dengan pendapatan per bulan < Rp 1.000.000 sebesar 0% diikuti 

dengan responden dengan pendapatan per bulan Rp 1.000.000- Rp 

2.000.000 sebesar 2,53% dari keseluruhan responden yang ada.  

4.3.5 Penggunaan Layanan Purna Jual 

 Gambaran umum responden tentang berapa kali menggunakan 

layanan purna jual yang disediakan oleh AUTO 2000 Kediri dapat dilihat 

pada Tabel 4.5 sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Gambaran Umum  

Responden Tentang Penggunaan Layanan Purna Jual 

  

 

 

 

 

 

               Sumber Data Primer Diolah 2010 

 Dari Tabel 4.5 dapat diketahui seberapa sering responden 

menggunakan layanan purna jual dari AUTO 2000 Kediri, kebanyakan 

responden yang pernah menggunakan layanan purna jual selama 6 bulan 

sebanyak 1-2 kali sebesar 79,75%. Hal ini berarti pada umumnya 

menggunakan layanan purna jual berupa jasa penyerahan dan servis gratis 

dari AUTO 2000 Kediri pada awal pembelian mobil. Sedangkan responden 

yang paling kecil atau yang paling jarang menggunakan layanan purna jual 

selama 6 bulan sebanyak >4kali sebanyak 3,80%. 

 

 

No. KETERANGAN JUMLAH Prosentase 

1 1 - 2 kali 63 79,75% 

2 3-4 kali 13 16,45% 

3 > 4 kali 3 3,80% 

TOTAL 79 100% 



4.4. Gambaran Variabel yang Diteliti 

4.4.1 Distribusi Frekuensi Variabel Penyerahan 

 Dalam variabel penyerahan terdapat 4 pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

Tabel 4.6 berikut : 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi 

Item-item yang berkaitan dengan Variabel Penyerahan 

        Sumber Data Primer diolah 2010  

 Berdasarkan pada Tabel 4.6 diatas, menunjukkan bahwa variabel 

penyerahan (X1) mempunyai mean 2,5 yang terdiri dari empat item variabel, 

yaitu : ketepatan waktu penyerahan (X1.1) mean 2,43, ketepatan harga (X1.2) 

mean 2,58, kelengkapan dan kecakapan sales dalam menjelaskan surat 

servis berkala (X1.3) mean 2,66 dan kecepatan waktu dalam penyelesaian 

proses administrasi (X1.4) mean 2,32. Mean terbesar ditunjukkan oleh 

indikator  kelengkapan dan kecakapan sales dalam menjelaskan surat servis 

berkala (X1.3). 

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa mean terbesar terdapat pada 

item variabel kelengkapan dan kecakapan sales dalam menjelaskan surat 

servis berkala dengan mean sebesar 2,66. Hal ini membuktikan bahwa 

responden yaitu konsumen pada dealer AUTO 2000 Kediri sangat 

Item 

skala Jawaban 

mean 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % F % 

X 1.1 9 11,14 46 58,2 10 12,7 9 11,4 5 6,3 2,43 

X 1.2 7 8,9 49 62 5 6,3 6 7,6 12 15,2 2,58 

X 1.3 9 11,4 34 43 17 21,5 13 16,5 6 7,6 2,66 

X 1.4 12 15,2 44 55,7 11 13,9 10 12,7 2 2,5 2,32 

Mean total 2,5 



memahami bahwa kelengkapan dan kecakapan sales dalam menjelaskan 

surat servis berkala mempengaruhi keputusan responden untuk membeli 

mobil Toyota. Sedangkan nilai mean terkecil adalah indikator kecepatan 

waktu dalam penyelesaian proses administrasi dengan nilai mean 2,32, hal 

ini menunjukkan bahwa responden tidak terlalu mempedulikan kecepatan 

waktu dalam proses penyelesaian administrasi.   

4.4.2. Variabel Jasa Konsultasi 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi 

Item-item yang berkaitan dengan variabel Jasa Konsultasi 

Item 

skala Jawaban 

mean 

1 2 3 4 5 

f % f % f % F % f % 
X 2.1 0 0 0 0 18 22,8 47 59,5 14 17,7 3,95 

X 2.2 0 0 0 0 14 17,7 51 64,6 14 17,7 4,00 
X 2.3 0 0 0 0 13 16,5 49 62 17 21,5 4,05 

X 2.4 0 0 0 0 11 13,9 57 72,2 11 13,9 4,00 
Mean total 4,00 

 Sumber Data Primer Diolah 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel Jasa 

Konsultasi (X2) mempunyai mean 4,00 yang terdiri dari empat item 

variabel, yaitu : informasi mengenai produk Toyota (X2.1) mean 3,95, 

informasi mengenai perbaikan mobil Toyota (X2.2) mean 4,00 , informasi 

mengenai perawatan mobil Toyota (X2.3) mean 4,05, informasi mengenai 

tahapan perawatan mobil Toyota (X2.4) mean 4,00. Dari empat item variabel 

tersebut yang mempunyai nilai mean terbesar adalah item variabel informasi 

mengenai perawatan mobil Toyota (X2.3) dengan mean sebesar 4,05. Ini 

berarti responden sangat menginginkan atau tertarik dengan informasi 

mengenai perawatan mobil Toyota di AUTO 2000 Kediri. 



Tabel 4.9 sebelumnya, menunjukkan bahwa item variabel 

informasi mengenai produk Toyota (X2.1) mempunyai mean sebesar 3,95 

membuktikan bahwa AUTO 2000 Kediri memberikan informasi mengenai 

produk Toyota melalui sales dengan baik.  

Tabel 4.9 sebelumya, menunjukkan bahwa item variabel informasi 

mengenai perbaikan mobil Toyota (X2.2) mempunyai mean sebesar 4,00 

membuktikan bahwa AUTO 2000 Kediri memberikan informasi secara baik 

mengenai perbaikan mobil Toyota.  

Tabel 4.9 sebelumnya, menunjukkan bahwa item variabel 

informasi mengenai tahapan perawatan mobil Toyota (X2.3) mempunyai 

mean sebesar 4,00 membuktikan bahwa AUTO 2000 Kediri memberikan 

pelayanan yang baik mengenai informasi tahapan perawatan mobil Toyota.  

4.4.3. Variabel Jaminan 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi 

Item-item yang Berkaitan dengan Variabel Jaminan 

Item 

skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

f % f % f % F % f % 

X 3.1 1 1,3 0 0 10 12,7 28 35,4 40 50,6 4,34 

X 3.2 0 0 0 0 17 21,5 36 45,6 26 32,9 4,11 

X 3.3 0 0 2 2,5 13 16,5 39 49,4 25 31,6 4,1 

X 3.4 1 1,3 1 1,3 13 16,5 55 69,6 9 11,4 3,89 

Mean total 4,11 

   Sumber Data Primer Diolah 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa variabel Jaminan 

(X3) mempunyai mean 16,44 terdiri dari empat item variabel, yaitu : 

keaslian suku cadang mobil Toyota (X3.1) mean 4,34, tersedianya suku 

cadang mobil Toyota (X3.2) mean 4,11, adanya pelayanan servis gratis (X3.3) 



mean 4,10, keahlian teknisi dalam memasang suku cadang (X3.4) mean 3,89. 

Dari empat variabel tersebut yang mempunyai nilai mean terbesar adalah 

keaslian suku cadang mobil Toyota (X3.1) dengan mean sebesar 4,34. Ini 

berarti responden sangat menginginkan atau tertarik dengan keaslian suku 

cadang mobil Toyota yang ada di AUTO 2000 Kediri.  

Tabel 4.8 sebelumnya menunjukkan bahwa item variabel 

tersedianya suku cadang mobil Toyota (X3.2) mempunyai mean sebesar 4,11 

membuktikan bahwa AUTO 2000 Kediri memberikan pelayanan yang baik 

kepada responden berupa ketersediaan suku cadang mobil Toyota.  

Tabel 4.8 sebelumnya menunjukkan bahwa item variabel adanya 

pelayanan servis gratis (X3.3) mempunyai mean sebesar 4,10 membuktikan 

bahwa AUTO 2000 Kediri memberikan pelayanan yang baik kepada 

responden berupa adanya pelayanan servis gratis.  

Tabel 4.8 sebelumnya menunjukkan bahwa item variabel keahlian 

teknisi dalam memasang suku cadang (X3.4) mempunyai mean sebesar 3,89. 

Hal ini mebuktikan bahwa AUTO 2000 Kediri memberikan pelayanan yang 

baik berupa keahlian teknisi dalam memasang suku cadang maupun dalam 

melakukan perbaikan. 

 

 

 

 

 

 



4.4.4. Variabel Perbaikan 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi 

Item-item yang Berkaitan dengan Variabel Perbaikan 

Item 

skala Jawaban 

mean 

1 2 3 4 5 

f % F % f % f % f % 
X 4.1 0 0 2 2,5 18 22,8 32 40,5 27 34,2 4,06 

X 4.2 0 0 0 0 11 13,9 40 50,6 28 35,4 4,22 

X 4.3 0 0 1 1,3 7 8,9 35 44,3 36 45,6 4,34 
Mean total 4,21 

            Sumber Data Primer Diolah 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa variabel Perbaikan 

(X4) mempunyai mean 12,62 yang terdiri dari tiga item variabel, yaitu : 

kecepatan pelayanan yang diberikan terhadap perbaikan (X4.1) mean 4,06, 

kelengkapan peralatan bengkel (X4.2) mean 4,22, kenyamanan ruang tunggu 

pada saat perbaikan (X4.3) mean 4,34. Dari ketiga item variabel tersebut 

yang mempunyai nilai mean terbesar adalah item variabel kenyamanan 

ruang tunggu pada saat perbaikan (X4.3) dengan mean sebesar 4,34. Ini 

berarti responden sangat menginginkan atau tertarik dengan kenyamanan 

ruang tunggu yang diberikan oleh AUTO 2000 Kediri.  

Tabel 4.9 sebelumnya menunjukkan bahwa item variabel kecepatan 

pelayanan yang diberikan ketika perbaikan (X4.1) mempunyai mean sebesar 

4,06, membuktikan bahwa bengkel AUTO 2000 Kediri memberikan 

pelayanan yang baik mengenai kecapatan pelayanan yang diberikan ketika 

perbaikan.  

Tabel 4.9 sebelumnya menunjukkan bahwa item variabel 

kelengkapan peralatan bengkel (X4.2) mempunyai mean sebesar 4,22, 



membuktikan bahwa bengkel AUTO 2000 Kediri mempunyai peralatan 

bengkel yang lengkap.  

4.4.5. Variabel Garansi 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi 

Item-item yang Berkaitan dengan Variabel Garansi 

Item 

skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

X 5.1 1 1,3 3 3,8 15 19 40 50,6 20 25,3 3,95 

X 5.2 0 0 3 3,8 23 29,1 36 45,6 17 21,5 3,85 

X 5.3 4 5,1 3 3,8 16 20,3 39 49,4 17 21,5 3,78 

Mean total 3,86 

        Sumber Data Primer Diolah 2010 

 Pada Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa variabel garansi (X5) 

mempunyai mean sebesar 11,58 yang terdiri dari tiga item variabel yaitu : 

garansi mesin (X5.1) mean 3,95, garansi suku cadang (X5.2) mean 3,85, 

garansi setelah perbaikan (X5.3) mean 3,78. Dri ketiga item variabel tersebut 

yang mempunyai nilai mean terbesar adalah item variabel garansi mesin 

(X5.1) dengan mean sebesar 3,95. Ini berarti responden sangat menginginkan 

atau tertarik dengan garansi mesin yang diberikan oleh AUTO 2000 Kediri.  

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa item variabel garansi suku cadang 

(X5.2) mempunyai mean sebesar 3,85 membuktikan bahwa AUTO 2000 

Kediri memberikan pelayanan berupa garansi suku cadang kepada 

responden.  

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa item variabel garansi setelah 

perbaikan (X5.3) mempunyai mean sebesar 3,78 membuktikan bahwa AUTO 



2000 Kediri memberikan pelayanan yang baik berupa garansi setelah 

perbaikan kepada responden.  

4.4.6. Variabel Keputusan Membeli 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi 

Item-item yang Berkaitan dengan Variabel Keputusan Membeli 

                

Sumber Data Primer Diolah 2010 

 Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa variabel keputusan 

membeli (Y) mempunyai mean sebesar 8,76 yang terdiri dari dua item 

variabel, yaitu : keputusan konsumen memilih mobil Toyota (Y1) mean 4,44 

dan tertarik untuk tetap menggunakan layanan purna jual AUTO 2000 

Kediri (Y2) mean 4,32. Dari kedua item variabel tersebut dapat diketahui 

bahwa nilai mean terbesar adalah item variabel keputusan konsumen 

memilih mobil Toyota dengan nilai mean sebesar 4,44.  

Dari Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa item variabel tertarik untuk 

tetap menggunakan layanan purna jual AUTO 2000 Kediri (Y2) mempunyai 

nilai mean sebesar 4,32. Hal ini menunjukkan bahwa responden akan tetap 

menggunakan layanan purna jual yang disediakan oleh AUTO 2000 Kediri. 

Hal ini dikarenakan responden puas terhadapan layanan purna jual yang 

diberikan oleh AUTO 2000 Kediri.  

 

 

Item 

skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

f % F % f % F % f % 

Y 1.1 0 0 0 0 11 13,9 22 27,8 46 58,2 4,44 

Y 1.2 0 0 0 0 14 17,7 26 32,9 39 49,4 4,32 

Mean total 4,38 



4.5 Uji Instrumen Penelitian 

4.5.1 Uji Validitas 

 Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang 

akurat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid (sah) jika pertanyaan 

pada instrumen tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh peneliti (Singgih Santoso, 2006:126). Dengan kata lain 

instrumen dapat mengukur sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Dalam 

penelitian ini yang menjadi alat pengukur adalah kuesioner yang diberikan 

kepada konsumen yang membeli mobil di AUTO 2000 Kediri.  

 Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut secara tepat. Untuk menguji tingkat validitas dapat menggunakan 

product moment pearson (Arikunto, 2006:146) sebagai berikut : 

rxy  = 
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Keterangan : 

r   = koefisien korelasi 

n = banyaknya sampel 

X = skor item X 

Y = skor item Y 

Tingkat validitas diperoleh dengan membandingkan probabilitas 

nilai r hitung dengan alpha-nya. Apabila probabilitas ≤ 0,05 maka alat ukur 

tersebut dikatakan valid. 



Pada pengujian validitas suatu instrumen dikatakn valid jika 

instrumen tersebut mengukur sesuai dengan harapan peneliti dan tujuan 

penelitiannya. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item hitungr
 

Signifikan Keterangan 

X1 

(Faktor 

Penyerahan) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

0,623 0,000 Valid 

0,763 0,000 Valid 

0,629 0,000 Valid 

0,712 0,000 Valid 

X2 

(Faktor Jasa 

Konsultasi) 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

0,721 0,000 Valid 

0,781 0,000 Valid 

0,608 0,000 Valid 

0,693 0,000 Valid 

X3 

(Faktor 

Jaminan) 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

0,809 0,000 Valid 

0,742 0,000 Valid 

0,727 0,000 Valid 

0,586 0,000 Valid 

X4 

(Faktor 

Perbaikan) 

X4.1 

X4.2 

X4.3 

0,739 0,000 Valid 

0,800 0,000 Valid 

0,866 0,000 Valid 

X5 

(Faktor 

Garansi) 

 

X5.1 

X5.2 

X5.3 

0,637 0,000 Valid 

0,871 0,000 Valid 

0,820 0,000 Valid 

Y 

(Keputusan 

Konsumen 

Untuk 

Membeli) 

Y1.1 

Y1.2 

0,876 0,000 Valid 

0,886 0,000 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah 2010 



Berdasarkan Tabel 4.12 tersebut dapat diketahui bahwa semua item 

pertanyaan memiliki: 

1. nilai r hitung > r tabel (0,227), r tabel sebesar 0,227 (df = 79 – 2 

=77 dengan tingkat signifikansi 5%, didapat angka 0,227).  

2. nilai signifikansi semua item < 0,05. 

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa item pernyataan untuk 

variabel penyerahan, jasa konsultasi, jaminan, perbaikan, garansi dan 

keputusan membeli konsumen dinyatakan valid untuk pengujian 

selanjutnya.   

4.5.2 Uji Reliabilitas 

 Menurut Singarimbun (2006:140) reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Dengan kata lain reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat 

pengukur di dalam mengukur gejala yang sama.  

 Pengujian yang lazim diapakai untuk mengukur konsistensi 

instrumen penelitian dapat menggunakan coefficient alpha atau Cronbach’s 

alpha. Jika nilai Cronbach’s alpha > 0,6 maka menunjukkan bahwa 

instrumen yang digunakan adalah reliabel (Malhotra 2002:293) 
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Di mana : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 



 b
2 = jumlah varians butir 

t
2 = varians total 

Instrumen pertanyaan dapat dikatakan handal (reliabel) bila 

memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Kriteria 

indek reliabilitas adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.13 

Tingkat Reliabilitas berdasarkan Nilai Alpha 

No. Interval Kriteria  

1. <0,200 sangat rendah 

2. 0,200-0,399 Rendah 

3. 0,400-0,599 Cukup 

4. 0,600-0,799 Tinggi 

5. 0,800-1,00 sangat tinggi 

                         Sumber data primer diolah 2010 

Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. 

Bila alpha lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya 

dinyatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel 

ditunjukkan tabel di berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.14 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Koefisien Alpha 

Cronbach 
Keterangan 

X1 0,615 Reliabel 

X2 0,651 Reliabel 

X3 0,688 Reliabel 

X4 0,709 Reliabel 

X5 0,655 Reliabel 

Y 0,712 Reliabel 

Sumber data primer diolah 2010 

Berdasarkan Tabel 4.14 tersebut dapat diketahui bahwa semua 

variabel tersebut memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 

0,6 sehingga dapat dikatakan instrumen pertanyaan yang digunakan dalam 

penelitian ini sudah reliabel atau dapat dihandalkan. 

4.6 Uji Asumsi Klasik 

4.6.1 Uji Normalitas Data 

 Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel 

random yang kontinyu ( Anto Dajan,2008:172). Dengan distribusi normal, 

penyajian data lebih bermakna daripada hanya menggunakan penyajian 

kelompok saja. Dengan normalitas data, maka data dapat dilanjutkan 

penyajiannya dalam bentuk membedakan, mencari hubungannya dan 

meramalkannya. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis 

distribusi normal maka digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodnes 

of Fit Test terhadap masing-masing variabel. Apabila probabilitasnya >0,05 

maka data dalam penelitian tersebut memiliki distribusi yang normal.  

 



Tabel 4.15 

Uji Asumsi Normalitas  

Statistik Uji Nilai Keterangan 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,622 
Menyebar Normal 

Signifikan 0,833 

               Sumber data primer diolah 2010 

Berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov di atas, didapatkan 

nilai signifikan sebesar 0,833, dimana nilai tersebut lebih besar daripada α = 

0,05. Karena nilai signifikansi lebih besar daripada α = 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual telah terpenuhi 

Jika nilai standardized residual atau nilai residual dituangkan 

dalam sebuah grafik P-P Plot, maka terlihat bahwa plot dari residual 

tersebut membentuk suatu pola yang mendekati garis lurus seperti pada 

Gambar 1. Pola seperti pada Gambar 1 tersebut menunjukkan bahwa 

residual memiliki distribusi normal karena plot dari residual tersebut 

membentuk pola garis lurus.  
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Gambar 1. Grafik P-P Plot Uji Asumsi Normalitas 

Apabila nilai residual dikelompokkan dalam sebuah histogram, 

maka residual- residual tersebut akan membentuk suatu pola kurva distribusi 

normal, yakni residual tersebut mengelompok pada bagian tengah dengan 

titik puncaknya berada pada rata-rata sama dengan 0,000 seperti pada 

gambar 2 berikut : 

Regression Standardized Residual

420-2

F
re

q
u

e
n

c
y

20

15

10

5

0

Histogram

Dependent Variable: Pernyataan tentang Keputusan Pembelian Konsumen

Mean =-1.5E-15

Std. Dev. =0.967


N =79

 

Gambar 2. Histogram Uji Asumsi Normalitas 



4.6.2 Uji Multikolinieritas  

Menurut Sulaiman (2002:139) multikolinieritas adalah hubungan 

linier yang pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan 

dari model regresi. Tidak adanya multikolinieritas menunjukkan tidak 

adanya hubungan linier sempurna atau pasti diantara atau semua variabel 

bebas. 

Dalam Wahana komputer (2003:110) salah satu cara untuk 

mendeteksi gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat 

persamaan varian inflasi, jika varian inflasi memiliki nilai yang semakin 

besar maka menunjukkan multikolinieritasnya akan semakin sederhana.  

Mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut ( Santoso 2002:206) : 

3. Apabila nilai VIF > 10, maka terjadi Multikolinieritas.  

4. Apabila nilai VIF < 10, maka tidak terjadi Multikolinieritas. 

Multikolinieritas diuji dengan menghitung nilai VIF (Variance 

Inflating Factor) dan nilai tolerance. Hasil pengujian ditunjukkan tabel 

berikut : 

Tabel 4.16 

Uji Asumsi Multikolinieritas  

Variabel Independen VIF Keterangan 

X1 1,154 Non Multikolinier 

X2 1,159 Non Multikolinier 

X3 1,212 Non Multikolinier 

X4 1,008 Non Multikolinier 

X5 1,158 Non Multikolinier 

Sumber data primer diolah 2010  



Dari hasil perhitungan yang ada di Tabel 4.16 tersebut dapat 

diketahui bahwa masing-masing variabel bebas menunjukkan nilai VIF 

yang tidak lebih dari nilai 10, maka asumsi tidak terjadi multikolinieritas 

telah terpenuhi. 

4.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2005:91) tujuan dari asumsi klasik regresi 

berganda heteroskesdatisitas ini adalah menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terdapat ketidak samaan variasi dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas akan mengakibatkan penafsiran 

koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Heteroskedastisitas 

bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier, yaitu bahwa 

variasi residual sama untuk semua pengamatan atau disebut 

homokedastisitas. 

Salah satu cara mendeteksi Heteroskedastisitas dapat dilihat dari 

scatterplot dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana 

sumbu X adalah Y yang diprediksi, dan sumbu Y adalah residual (Y 

prediksi-Y sesungguhnya). Jika ada pola tertentu seperti titik yang tersebar 

membentuk pola teratur (bergelombang,melebar kemudian menyempit) 

maka terjadi Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik 

menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka 

tidak terdapat Heteroskedastisitas.  

 



Gambar 3. Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas 
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Berdasarkan grafik scatterplot tersebut terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi.  

 

4.7 Metode Analisis Data 

4.7.1 Regresi Berganda 

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linier 

dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen, melalui pengaruh variabel penyerahan 

(X1), variabel jasa konsultasi (X2), variabel jaminan (X3), variabel perbakan 

(X4), dan variabel garansi (X5) terhadap keputusan pembelian (Y). Hasil 

regresi dapat dilihat dalam Tabel berikut: 

 



Tabel 4.17  

Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel 
Koefisien  

βeta 
thitung signifikan Keterangan 

Constant     

X1 0,188 2,212 0,030 Signifikan 

X2 0,418 4,911 0,000 Signifikan 

X3 0,177 2,030 0,046 Signifikan 

X4 0,286 3,606 0,001 Signifikan 

X5 0,176 2,069 0,042 Signifikan 

Α =  0,05    

R = 0,737    

Koefisien Determinasi (R
2
) = 0,54317    

Adjusted R Square     =0,512 

F-Hitung =,379   
 

F-Tabel = 2,33    

Signifikan = 0,000    

t-tabel = 1,667    

 

Model regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 4.17 adalah sebagai 

berikut: 

Y =  0,188X1 + 0,418X2 + 0,177X3 +0,286X4 + 0,176X5  

dimana : 

Y : Keputusan Konsumen Untuk Membeli  

X1 : Faktor Penyerahan 

X2 : Faktor Jasa Konsultasi 

X3 : Faktor Jaminan  

X4 : Faktor Perbaikan 

X5 : Faktor Garansi 

Interpretasi model regresi pada Tabel 6 adalah sebagai berikut :  



1. β1 =  0,188 

Variabel penyerahan dengan koefisien β1 =  0,188, tanda positif 

mengandung arti apabila nilai koefisien regresi 4 variabel lainnya tetap 

atau dalam keadaan ceteris paribus, maka perubahan variabel penyerahan 

akan memberikan pengaruh yang searah terhadap keputusan pembelian. 

Sehingga dapat digambarkan bahwa dengan adanya peningkatan motivasi 

konsumen, maka peluang konsumen akan melakukan pembelian semakin 

besar.  

2. β2 = 0,418 

Variabel jasa konsultasi dengan koefisien β1 =  0,418, tanda positif 

mengandung arti apabila nilai koefisien regresi 4 variabel lainnya tetap 

atau dalam keadaan ceteris paribus, maka perubahan variabel jasa 

konsultasi akan memberikan pengaruh yang searah terhadap keputusan 

pembelian. Sehingga dapat digambarkan bahwa dengan adanya 

peningkatan motivasi konsumen, maka peluang konsumen akan 

melakukan pembelian semakin besar.  

3. β 3 = 0,177 

Variabel jaminan dengan koefisien β1 =  0,177, tanda positif mengandung 

arti apabila nilai koefisien regresi 4 variabel lainnya tetap atau dalam 

keadaan ceteris paribus, maka perubahan variabel jaminan akan 

memberikan pengaruh yang searah terhadap keputusan pembelian. 

Sehingga dapat digambarkan bahwa dengan adanya peningkatan motivasi 

konsumen, maka peluang konsumen akan melakukan pembelian semakin 

besar.  



4. β 4 = 0,286 

Variabel perbaikan dengan koefisien β1 =  0,286, tanda positif 

mengandung arti apabila nilai koefisien regresi 4 variabel lainnya tetap 

atau dalam keadaan ceteris paribus, maka perubahan variabel perbaikan 

akan memberikan pengaruh yang searah terhadap keputusan pembelian. 

Sehingga dapat digambarkan bahwa dengan adanya peningkatan motivasi 

konsumen, maka peluang konsumen akan melakukan pembelian semakin 

besar.  

5. β 5 = 0,176 

Variabel garansi dengan koefisien β1 =  0,176, tanda positif mengandung 

arti apabila nilai koefisien regresi 4 variabel lainnya tetap atau dalam 

keadaan ceteris paribus, maka perubahan variabel garansi akan 

memberikan pengaruh yang searah terhadap keputusan pembelian. 

Sehingga dapat digambarkan bahwa dengan adanya peningkatan motivasi 

konsumen, maka peluang konsumen akan melakukan pembelian semakin 

besar.  

Berdasarkan pada nilai koefisien regresi standardized (β), dapat 

diketahui bahwa β2 > β1,3,4,5. Artinya bahwa variabel bebas yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian (Y) adalah variabel jasa 

konsultasi (X2) karena variabel jasa konsultasi (X2) mempunyai nilai 

koefisien regresi standardized (β ) terbesar dibandingkan dengan 3 variabel 

lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa ketiga dalam 

penelitian ini ditolak. 

 



4.7.2 Koefisien Determinasi 

Berdasarkan pada Tabel 4.17 model regresi tersebut memiliki 

adjusted R Square sebesar 0,512. Hal ini berarti bahwa model regresi yang 

didapatkan mampu menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel X 

terhadap variabel Y sebesar 51,2% dan sisanya sebesar 48,8% dijelaskan 

oleh faktor lain yang tidak terdeteksi seperti undian berhadiah yang 

diberikan ketika membeli mobil. 

 

4.8. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.8.1 Uji F Simultan 

 Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah 

semua variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Y. Semua variabel tersebut diuji secara serentak 

dengan menggunakan uji F atau ANOVA, Dengan menggunakan bantuan 

software SPSS, didapatkan hasil uji F sebagai berikut : 

Tabel 4.18  

Uji Model Regresi Secara Simultan 

ANOVAb

73.055 5 14.611 17.379 .000a

61.375 73 .841

134.430 78

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Faktor Garansi,  Faktor Perbaikan, FaktorPenyerahan, Faktor

Jasa Konsultasi, Faktor Jaminan

a. 

Dependent Variable: Perny ataan tentang Keputusan Pembelian Konsumenb. 

 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi 

secara simultan disajikan dalam Tabel 4.19 berikut : 

 



Tabel 4.19 

Uji Hipotesis Model Regresi Secara Simultan 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel X1 s.d. X5 terhadap variabel Y) 

Ha : βi ≠ 0 (terdapat pengaruh antara variabel X1 s.d. 

X5 terhadap variabel Y), α = 0,05 

F = 17,379 

sig = 0,000 

Ftabel = 2,33 

 

Tolak H0 

Berdasarkan Tabel 4.19, pengujian hipotesis model regresi secara simultan 

atau secara serentak menggunakan uji F. Di dalam tabel distribusi F, didapatkan 

nilai Ftabel dengan degrees of freedom (df) n1 = 5 dan n2 = 73 adalah sebesar 2,33. 

Jika nilai F hasil penghitungan pada Tabel 4.19 dibandingkan dengan Ftabel, maka 

Fhitung hasil penghitungan lebih besar daripada Ftabel (17,379 < 2,33). Selain itu, 

pada Tabel 4.19 juga didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000. Jika signifikan 

dibandingkan dengan α = 0,05 maka signifikan lebih kecil dari α = 0,05. Dari 

kedua perbandingan tersebut dapat diambil keputusan H0 ditolak pada taraf α = 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara 

variabel X1 s.d. X5 terhadap variabel Y. 

4.8.2 Uji t (Parsial) 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara 

individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen untuk 

membeli mobil Toyota atau tidak. Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan 

uji t, yakni dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Variabel independen 

pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika thitung > ttabel atau 



signifikan < α = 005. Pengujian model regresi secara parsial adalah sebagai 

berikut : 

a. Variabel X1 (Faktor Penyerahan) 

Berdasarkan Tabel 4.17, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

X1 dapat dituliskan dalam Tabel 4.20: 

Tabel 4.20 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X1 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 = 0 (variabel X1 tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y) 

Ha : β1 ≠ 0 (variabel X1 berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y) 

α = 0,05 

t = 2,212 

sig = 0,030 

ttabel = 1,667 

 

Tolak H0 

Variabel X1 memiliki koefisien regresi sebesar 0,188. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan statistik uji t sebesar 2,212 

dengan signifikan sebesar 0,030. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih besar 

daripada ttabel (2,212 > 1,667) dan signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.  

b. Variabel X2 (Faktor Jasa Konsultasi) 

Berdasarkan Tabel 4.17, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

X2 dapat dituliskan dalam Tabel 4.21: 

 

 

 



Tabel 4.21 

 Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X2 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β2 = 0 (variabel X2 tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y) 

Ha : β2 ≠ 0 (variabel X2 berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y) 

α = 0,05 

t =  4,911 

sig = 0,000 

ttabel = 1,667 

 

Tolak H0 

Variabel X2 memiliki koefisien regresi sebesar 0,418. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan statistik uji t sebesar 4,911 

dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih besar 

daripada ttabel (4,911 > 1,667) dan juga signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.  

c. Variabel X3 (Faktor Jaminan) 

Berdasarkan Tabel 4.17, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel X3 

dapat dituliskan dalam Tabel 4.22: 

Tabel 4.22 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X3 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β3 = 0 (variabel X3 tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y) 

Ha : β3 ≠ 0 (variabel X3 berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y) 

α = 0,05 

t = 2,030 

sig = 0,046 

ttabel = 1,667 

 

Tolak H0 



Variabel X3 memiliki koefisien regresi sebesar 0,177. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan statisitik uji t sebesar 2,030 

dengan signifikan sebesar 0,046. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih besar 

daripada ttabel (2,030 > 1,667) dan signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.  

d. Variabel X4 (Faktor Perbaikan) 

Berdasarkan Tabel 4.17, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel X4 

dapat dituliskan dalam Tabel 4.23: 

Tabel 4.23 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X4 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β4 = 0 (variabel X4 tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y) 

Ha : β4 ≠ 0 (variabel X4 berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y) 

α = 0,05 

t = 3,606 

sig = 0,001 

ttabel = 1,667 

 

Tolak H0 

 

Variabel X4 memiliki koefisien regresi sebesar 0,286. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan statisitik uji t sebesar 3,606 

dengan signifikan sebesar 0,001. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih besar 

daripada ttabel (3,606 > 1,667) dan juga signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel X4 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.  

 



e. Variabel X5 (Faktor Garansi) 

Berdasarkan Tabel 4.17, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel X5 

dapat dituliskan dalam Tabel 4.24: 

Tabel 4.24 

 Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X5 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β5 = 0 (variabel X5 tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y) 

Ha : β5 ≠ 0 (variabel X5 berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y) 

α = 0,05 

t = 2,609 

sig = 0,042 

ttabel = 1,667 

 

Tolak H0 

Variabel X5 memiliki koefisien regresi sebesar 0,176. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan statisitik uji t sebesar 2,069 

dengan signifikan sebesar 0,042. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih besar 

daripada ttabel (2,609 > 1,667) dan juga signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel X5 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.  

4.8.3 Uji Dominan 

Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap 

variabel Y (Keputusan Konsumen Untuk Membeli Mobil Toyota), dapat 

dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (β) antara variabel yang satu 

dengan yang lain. Variabel independen yang dominan pengaruhnya terhadap 

variabel Y  adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. 

Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel 

independen, disajikan tabel peringkat sebagai berikut : 



Tabel 4.25 

Ringkasan Hasil Analisis Regresi  

Sumber : Analisis SPSS 

 Berdasarkan pada Tabel 4.25 tersebut, variabel X2 adalah variabel yang 

memiliki koefisien regresi yang paling besar. Artinya, variabel Y (Keputusan 

Konsumen Untuk Membeli Mobil Toyota) lebih banyak dipengaruhi oleh faktor 

X2 (Faktor Jasa Konsultasi) daripada faktor- faktor lainnya (X1, X3, X4 dan X5). 

Koefisien yang dimiliki oleh variabel X2 bertanda positif, hal ini yang berarti 

semakin tinggi nilai X2 maka semakin meningkatkan nilai variabel Y dan 

hipotesa ketiga dalam penelitian ini ditolak.  

4.9 Pembahasan dan Implikasi Penelitian 

 Jika melihat kembali pada teori yang telah diajukan pada landasan teori, 

bahwa perilaku konsumen merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

konsumen baik individu maupun kelompok organisasi untuk mendapatkan dan 

mempergunakan barang dan jasa termasuk di dalamnya pengambilan keputusan. 

Berdasarkan pendapat tersebut, pihak perusahaan perlu untuk mempelajari, 

mengenal dan merumuskan perilaku konsumen memberikan tanggapan terhadap 

berbagai rangsangan pemasaran yang diberikan perusahaan. Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi seseorang atau individu di dalam membeli suatu produk 

Peringkat Variabel Koefisien βeta Pengaruh 

1 X1 0,188 Signifikan 

2 X2 0,418 Signifikan 

3 X3 0,177 Signifikan 

4 X4 0,286 Signifikan 

5 X5 0,176 Signifikan 



tertentu untuk memenuhi dan keinginannya, salah satunya adalah layanan purna 

jual. 

Layanan purna jual salah satu faktor dari konsumen dalam memutuskan 

pembelian barang. Artinya layanan purna jual akan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Karena dengan adanya layanan purna jual konsumen tidak 

perlu khawatir akan penggunaan suatu produk. Pelayanan purna jual yang tepat 

dan memenuhi sasaran yang diharapkan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat 

kepuasan konsumen akan menyebabkan pelanggan merasa puas atas produk yang 

dikonsumsinya. Konsumen yang merasa puas akan mempertimbangkan untuk 

melakukan pembelian ulang di kemudian harinya. Proses atau tahap pengambilan 

keputusan pembelian secara berurutan dimulai dari pengenalan masalah yaitu 

dengan munculnya produk baru yang menimbulkan suatu reaksi dari konsumen 

berupa perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yang terdiri dari 

variabel kebudayaan, kelas sosial, kelompok preferensi, keluarga, produk, harga, 

promosi dan saluran distribusi. Faktor tersebut saling berhubungan secara kausal 

(saling mempengaruhi) dengan faktor internal yang terdiri dari variabel 

penyerahan, jasa konsultasi, jaminan, perbaikan dan garansi. Kedua faktor yang 

akan menciptakan suatu proses keputusan pembelian.  

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa nilai koefisien dari mas ing-

masing variabel layanan purna jual yang terdiri dari Penyerahan, Jasa 

Konsultasi, Jaminan, Perbaikan dan Garansi bertanda positif, artinya seluruh 

variabel layanan purna jual memiliki pengaruh yang berbanding lurus atau 

searah dengan keputusan konsumen membeli mobil Toyota.  

 



Berdasarkan pengujian hipotesis dinyatakan bahwa layanan purna jual yang 

terdiri dari penyerahan (X1), Jasa Konsultasi (X2), Jaminan (X3), Perbaikan (X4), 

Garansi (X5) memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan maupun parsial 

terhadap keputusan konsumen membeli mobil Toyota pada dealer AUTO 2000 

Kediri. 

Variabel penyerahan (X1) memiliki pengaruh yang positif dan secara 

parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen membeli 

mobil Toyota pada dealer AUTO 2000 Kediri dengan nilai koefisien besar 0,188 

dan |thitung| lebih besar daripada ttabel (2,212 > 1,667) dengan signifikan lebih kecil 

daripada α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dari hasil 

penelitian sebagian besar responden menilai bahwa selama ini karyawan AUTO 

2000 Kediri telah melaksanakan segala ketentuan yang berkaitan dengan standar 

pelayanan ketika menyerahkan mobil kepada konsumen yang tediri dari 

menerangkan pengoperasian kendaraan, menyampaikan waktu-waktu untuk 

melakukan perawatan mobil dan menyerahkan surat-surat kendaraan yang telah 

diurus oleh pihak dealer. Selain itu pihak dealer maupun sales juga harus bisa 

menanyakan waktu-waktu dimana konsumen berada di rumah ketika penyerahan 

kendaraan, sehingga sales dapat menyerahkan dan menjelaskan tentang kendaraan 

baru kepada konsumen, hal ini ditujukan agar konsumen lebih paham tentang 

kendaraan yang telah dibelinya dan dapat menambah keakraban antara sales 

dengan konsumennya. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Syaifudin Ashori (2007) yang menyatakan bahwa variabel perbaikan dalam 



pengaruh nyata terhadaap kepuasan konsumen, dan Pahruli (2008) menyatakan 

bahwa variabel perbaikan mempunyai pengaruh dominan terhadap image 

konsumen. Perbedaan dalam penelitian ini dikarenakan perbedaan obyek 

penelitian yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, perbedaan terhadap 

bentuk pelayanan yang diberikan perusahaan dan perbedaan periode waktu 

penelitian.  

Variabel Jasa Konsultasi (X2) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan. Hubungan seperti itu memiliki arti bahwa perhatian yang diberikan 

oleh karyawan AUTO 2000 Kediri baik sales maupun petugas bengkel  berupa 

kepedulian terhadap masalah yang terjadi pada mobil konsumen maupun masalah 

perawatan merupakan faktor penting yang telah dimiliki oleh dealer AUTO 2000 

Kediri. Kepedulian sales dan petugas bengkel terhadap konsumen dapat dilakukan 

dengan mengingatkan kosumen jadwal perawatan mobil baik dengan telepon 

maupun sms kepada konsumen dan hal ini sudah mulai diprogramkan dalam 

program pelayanan yang ada di AUTO 2000 Kediri. Selain tanda positif dan 

signifikan, diketahui bahwa variabel Jasa Konsultasi memiliki pengaruh dominan 

dengan nilai koefisien sebesar 0,412 dan |thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel 

(4,911 > 1,667) signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y. 

Variabel Jaminan (X3) memiliki pengaruh yang positif dan secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen membeli mobil 

Toyota pada dealer AUTO 2000 Kediri dengan nilai koefisien sebesar 0,177 dan 

|thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel (2,030 > 1,667) dengan signifikan lebih 



kecil daripada α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dari 

hasil penelitian sebagian besar responden menilai bahwa dealer AUTO 2000 

Kediri memberikan pelayanan yang baik terhadap jaminan kualitas produk-produk 

yang ditawarkan di AUTO 2000 Kediri. Sehingga responden merasa tenang dan 

yakin ketika menggunakan produk-produk yang berasal dari AUTO 2000 Kediri 

baik berupa suku cadang maupun aksesoris mobil yang disediakan, selain itu juga 

jaminan ketrampilan dari karyawan bengkelnya yang telah teruji. Untuk 

mendukung hal tersebut dealer dapat memberikan jaminan ketersediaan semua 

suku cadang yang dibutuhkan oleh konsumen, tidak hanya suku cadang yang 

banyak dicari konsumen, contohnya ketersediaan suku cadang berupa spion mobil 

dealer harus mempunyai stock yang mencukupi sehingga ketika ada konsumen 

yang membutuhkan suku cadang sudah tersedia di dealer.  

Variabel perbaikan (X4) memiliki pengaruh yang positif dan secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen membeli mobil 

Toyota pada dealer AUTO 2000 Kediri dengan nilai koefisien sebesar 0,286 dan 

|thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel (3,606 > 1,667) dengan signifikan lebih 

kecil daripada α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel X4 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dari 

distribusi jawaban sebagian besar responden menilai bahwa selama ini karyawan 

dealer AUTO 2000 Kediri telah memberikan pelayanan yang baik kepada 

responden. Melalui kenyamanan ruang tunggu yang disediakan untuk konsumen, 

informasi yang diberikan kepada konsumen ketika melakukan perawatan maupun 

perbaikan mobil di bengkel AUTO 2000 Kediri. Hal ini memberikan rasa puas 



kepada konsumen sehingga mereka tidak segan lagi membeli mobil Toyota 

maupun tetap menggunakan layanan purna jual yang telah disediakan oleh AUTO 

2000 Kediri. 

Variabel garansi (X5) memiliki pengaruh yang positif dan secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen membeli mobil 

Toyota pada dealer AUTO 2000 Kediri dengan nilai koefisien sebesar 0,176 dan 

|thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel (2,609 > 1,667) dengan signifikan lebih 

kecil daripada α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel X5 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dari 

hasil penelitian sebagian besar responden menilai bahwa garansi yang telah 

diberikan oleh AUTO 2000 Kediri sesuai dengan keinginan para responden. 

Dimana konsumen mendapat garansi mulai dari garansi mesin, garansi suku 

cadang dan garansi setelah perbaikan. Hal ini memberikan rasa puas dan 

kepercayaan konsumen dalam menggunakan mobil dan melakukan perawatan 

maupun perbaikan di AUTO 2000 Kediri.  

Hasil analisis yang dilakukan pada konsumen dealer AUTO 2000 Kediri 

dengan layanan purna jual, dapat diketahui bahwa variabel yang dominan adalah 

variabel jasa konsultasi. Artinya bahwa konsumen dealer AUTO 2000 Kediri 

menganggap proses jasa konsultasi yang terdiri dari item penyampaian yang baik 

tentang spesifikasi produk, penjelasan yang baik ketika melakukan perbaikan 

kendaraan, penjelasan yang baik ketika melakukan perawatan kendaraan dan 

layanan yang mengingatkan jadwal perawatan kendaraan merupakan beberapa hal 

yang paling besar mempengaruhi konsumen untuk membeli mobil Toyota di 

dealer AUTO 2000 Kediri. Setelah mengetahui bahwa variabel yang paling 



dominan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah variabel jasa 

konsultasi, dealer AUTO 2000 Kediri sebaiknya lebih fokus kepada beberapa hal 

yang mampu mempengaruhi konsumen untuk membeli khususnya variabel jasa 

konsultasi sehingga pembeli akan memiliki dorongan yang kuat untuk membeli 

mobil Toyota di dealer AUTO 2000 Kediri. Namun dealer AUTO 2000 Kediri 

harus memperhatikan item-item dalam variabel lain juga, terutama pada item-item 

yang kurang mampu mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut, yaitu 

item-item yang mempunyai hasil rendah pada hasil jawaban responden. Seperti 

pada variabel penyerahan, yaitu ketepatan waktu penyerahan kendaraan sales 

harus dapat memenuhi jadwal yang telah dijanjikan dalam penyerahan kendaraan, 

hal inilah yang masih sulit untuk ditepati, dapat dikarenakan lamanya proses 

pengiriman kendaraan dari pusat sampai dealer. 

 Pembelian yang dilakukan oleh konsumen sangat menentukan 

kelangsungan hidup perusahaan, sehingga dealer AUTO 2000 Kediri harus 

meningkatkan kualitas layanan purna jualnya, hal ini bertujuan untuk lebih 

mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Namun cara yang digunakan 

untuk meningkatkan kualitas layanan purna jual harus lebih menarik, agar 

konsumen memiliki pandangan yang positif terhadap dealer AUTO 2000 Kediri. 

 Hasil analisis tersebut dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa konsumen 

dealer AUTO 2000 Kediri memiliki pertimbangan sebelum melakukan 

pembelian. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari berbagai hal, salah 

satunya adalah pertimbangan berdasarkan faktor layanan purna jual. Dengan 

adanya penelitian ini, diharapkan dealer AUTO 2000 Kediri mampu 

meningkatkan layanan kualitas layanan purna jual yang ada agar bisa 



mempengaruhi keputusan membeli konsumen. Faktor layanan purna jual tersebut 

meliputi lima variabel yang ada dalam penelitian ini yaitu, variabel penyerahan, 

jasa konsultasi, jaminan, perbaikan dan garansi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab IV mengenai 

pengaruh layanan purna jual terhadap keputusan membeli konsumen pada 

dealer AUTO 2000 Kediri, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Secara simultan komponen layanan purna jual yang terdiri dari 

penyerahan, jasa konsultasi, jaminan, perbaikan dan garansi dapat 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian mobil Toyota pada 

dealer AUTO 2000 Kediri.  

2. Secara parsial komponen layanan purna jual yang terdiri dari penyerahan, 

jasa konsultasi, jaminan, perbaikan dan garansi dapat mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan pembelian mobil Toyota pada dealer AUTO 

2000 Kediri. 

3. Hasil penelitian membuktikan bahwa jasa konsultasi berpengaruh dominan 

dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian mobil 

Toyota pada dealer AUTO 2000 Kediri. Hal ini dikarenakan jasa 

konsultasi mempunyai keunggulan dibandingkan keempat komponen 

layanan purna jual yaitu penyerahan, jaminan, perbaikan dan garansi 

sehingga konsumen memutuskan melakukan pembelian mobil Toyota d i 

dealer AUTO 2000 Kediri.  

 



 5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Dapat diketahui bahwa variabel jasa konsultasi mempunyai nilai yang 

lebih tinggi dibandingkan keempat variabel yang lain. Hal ini 

membuktikan bahwa jasa konsultasi berpengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu perusahaan lebih 

meningkatkan lagi item-item yang ada di variabel jasa konsultasi 

(pengingatan jadual perawatan kendaraan, penjelasan spesifikasi produk, 

dan informasi ketika melakukan perawatan maupun perbaikan kendaraan) 

sehingga konsumen dapat lebih puas dan mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan pembelian dan menggunakan jasa yang diberikan perusahaan 

2. Melakukan penyerahan kendaraan sesuai dengan janji yang telah diberikan 

oleh sales, hal ini dikarenakan masih adanya keterlambatan dalam hal 

penyerahan kendaraan karena estimasi waktu yang diberikan oleh sales 

kurang tepat.  

3. Memberikan jaminan ketersediaan semua suku cadang kendaraan, tidak 

hanya suku cadang yang banyak dicari konsumen, sehingga semua 

kebutuhan konsumen akan suku cadang dapat dipenuhi oleh dealer AUTO 

2000 Kediri. 

4. Melakukan peningkatan kualitas karyawan dengan melakukan training 

dan pelatihan-pelatihan kepada karyawan.  
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Lampiran Uji Validitas dan Reliabilitas 

Correlations 
 
Instrumen Pertanyaan X1 

Correlations

.623**

.000

79

.763**

.000

79

.629**

.000

79

.712**

.000

79

1

79

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

x1.1

x1.2

x1.3

x1.4

FaktorPenyerahan

Faktor

Peny erahan

(X1)

Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

79 50.0

79 50.0

158 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.615 4

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 
 
 
 
 
 



 
Instrumen Pertanyaan X2 

Correlations

.721**

.000

79

.781**

.000

79

.608**

.000

79

.693**

.000

79

1

79

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
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Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

x2.1

x2.2

x2.3

x2.4

Faktor Jasa Konsultasi

Faktor Jasa

Konsultasi

(X2)

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

79 50.0

79 50.0

158 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.651 4

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Instrumen Pertanyaan X3 

Correlations

.809**

.000
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.000

79

1

79

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)
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x3.4

Faktor Jaminan

Faktor

Jaminan

(X3)

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 

 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

79 50.0

79 50.0

158 100.0

Valid
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Total
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N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics
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Cronbach's
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Instrumen Pertanyaan X4 



Correlations

.739**

.000

79
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.000
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.000
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1
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Sig. (2-tailed)
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Faktor Perbaikan

Faktor

Perbaikan

(X4)

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 

 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

79 50.0

79 50.0

158 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.709 3

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumen Pertanyaan X5 



Correlations

.637**

.000

79

.871**

.000

79

.820**

.000

79

1
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Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N
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N
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N
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N
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x5.2

x5.3

Faktor Garansi

Faktor
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(X5)

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 

 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

79 50.0

79 50.0

158 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.665 3

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumen Pertanyaan Y 



Correlations

.876**

.000
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1

79

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
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Konsumen
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Keputusan
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(Y)

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

79 50.0

79 50.0

158 100.0

Valid
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Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.712 2

Cronbach's
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Lampiran Hasil Uji Asumsi Analisis Regresi 



1. Uji Normalitas Ragam Galat 

NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

79

.0000000

.88705080

.070

.059

-.070
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.833

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov -Smirnov  Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

 
 

2. Uji Multikolinieritas Variabel Bebas 

Coefficientsa

-3.159 1.376 -2.296 .025

.083 .037 .188 2.212 .030 .867 1.154

.328 .067 .418 4.911 .000 .863 1.159

.111 .055 .177 2.030 .046 .825 1.212

.215 .060 .286 3.606 .001 .992 1.008

.113 .054 .176 2.069 .042 .864 1.158

(Constant)

FaktorPenyerahan

Faktor Jasa Konsultasi

Faktor Jaminan

Faktor Perbaikan

Faktor Garansi

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: Perny ataan tentang Keputusan Pembelian Konsumena. 

 
3. Uji Heteroskedastisitas 

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Pernyataan tentang Keputusan Pembelian Konsumen

 
 

 



Lampiran Hasil Analisis Regresi 

Regression 

Variables Entered/Removedb

Faktor

Garansi,

Faktor

Perbaikan,

Faktor

Peny eraha

n, Faktor

Jasa

Konsultas

i, Faktor

Jaminan
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent  Variable: Pernyataan tentang

Keputusan Pembelian Konsumen

b. 

 

Model Summaryb

.737a .543 .512 .91693

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), Faktor Garansi, Faktor

Perbaikan, FaktorPeny erahan, Faktor Jasa Konsultasi,

Faktor Jaminan

a. 

Dependent Variable: Pernyataan tentang Keputusan

Pembelian Konsumen

b. 

 
 

ANOVAb

73.055 5 14.611 17.379 .000a

61.375 73 .841

134.430 78

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Faktor Garansi,  Faktor Perbaikan, FaktorPenyerahan, Faktor

Jasa Konsultasi, Faktor Jaminan

a. 

Dependent Variable: Perny ataan tentang Keputusan Pembelian Konsumenb. 

 
 



Coefficientsa

-3.159 1.376 -2.296 .025

.083 .037 .188 2.212 .030 .867 1.154

.328 .067 .418 4.911 .000 .863 1.159

.111 .055 .177 2.030 .046 .825 1.212

.215 .060 .286 3.606 .001 .992 1.008

.113 .054 .176 2.069 .042 .864 1.158

(Constant)

FaktorPenyerahan

Faktor Jasa Konsultasi

Faktor Jaminan

Faktor Perbaikan

Faktor Garansi

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: Perny ataan tentang Keputusan Pembelian Konsumena. 

 
 

Collinearity Diagnosticsa
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Variance Proportions

Dependent Variable: Perny ataan tentang Keputusan Pembelian Konsumena. 

 
 

Residuals Statisticsa
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Dependent Variable: Perny ataan tentang Keputusan Pembelian Konsumena. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Charts 
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Regression Standardized Predicted Value
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