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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1. Sejarah Pendirian Perusahaan  

PT.ASTRA International, Tbk-Toyota Sales Operation (AI-TSO) dengan 

Auto 2000 sebagai merek perusahaan, didirikan pada tahun 1975 dengan nama 

PT.Astra Motor Sales (AMS). Dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1979, PT. 

Astra Motor Sales (AMS) menyewa tempat di Jl. Jaksa Agung Suprapto No.85 

Malang. Pada tahun 1979 AMS pindah dan menyewa tempat di Jl. Jaksa Agung 

Suprapto No. 19 Malang dan tempat lama digunakan untuk dealer motor. Tahun 

1982 AMS baru memiliki tempat sendiri yaitu di Jl. Letjen Sutoyo No. 25 Malang 

sampai sekarang. 

Tahun 1985 nama perusahaaan Astra Motor Sales (AMS) berubah menjadi 

Astra International Inc, Toyota Division. Tahun 1987, PT. AMS bergabung dengan 

PT. Astra International dan menjadi bagian dari sales operation pada divisi 

otomotifnya, tahun 1991 nama perusahan berubah menjadi AUTO 2000. Kata 

AUTO 2000 mempunyai makna antara lain adalah pola berpikir yang jauh hingga 

tahun 2000 mendatang, Auto sendiri mempunyai arti otomotif karena Auto 2000 

adalah perusahaan yang bergerak dibidang otomotif (bengkel dan penjualan mobil 

Toyota)  

Saat ini Auto 2000 merupakan dealer otomotif utama dan terbesar yang 

memberikan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat mulai dari layanan penjualan 

kendaraan baru sampai layanan purna jual, termasuk pengadaan suku cadang dan 

aksesoris Toyota asli, dan layanan pemeliharaan kendaraan melalui jaringan yang 

teersebar luas. Untuk lebih memperluas lagi pangsa pasar yang telah ada maka 
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didirikanlah AUTO 2000 cabang Malang-Sukun sebagai kantor cabang baru. 

Dealer Auto 2000 Malang-Sukun mulai beroperasional pada tanggal 1 Maret 2006, 

dan kemudian diresmikan sebagai cabang resmi oleh Toyota Astra Motor pada 

tanggal 18 April 2006. Adapun departemen yang memiliki perusahaan saai ini 

adalah sebagai berikut :  

a. Sales department  

b. Part department  

c. Service department  

d. Administration department  

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan  

      a. Visi Perusahaan  

 Menjadi dealer otomotif terbaik di Indonesia dengan proses dan 

pelayanan kelas dunia  

      b. Misi Perusahaan  

 Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan  

 Mencapai pangsa pasar nomor satu untuk Toyota  

 Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan  

 Menciptakpan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham  

4.1.3. Filosofi Pelayanan  

Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, Auto 2000 cabang Sukun 

Malang berpedoman kepada filosofi pelayanan sebagai berikut :  

 Ease  : Memberikan kemudahan kepada pelanggan  

 Personal  :Ramah dan siap membantu dalam segala kebutuhan  

pelanggan  
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 Reliable : Aman dan dapat diandalkan  

4.1.4. Slogan PT. Astra International Tbk.  

“ Moving Forward” 

Bagi Toyota, tidak ada cara yang sama untuk mendefinisikan Moving 

Forward. Moving Forward adalah tentang mendengarkan kebutuhan orang lain 

dan kebutuhan planet kita. Filosofi ini terpatri dalam setiap langkah yang kita 

lakukan. Moving Forward adalah tentang merancang kendaraan yang ramah 

lingkungan di masa depan. Dengan kendaraan pionir berteknologi mesin hybrid 

elektrik/gas, Toyota berbicara mesin yang menggunakan tenaga yang berasal dari 

oksigen, dimana hasil buangannya berupa air. Dan dengan teknologi yang 

menjamin keselamatan terbaru, seperti sistem pengenalan pejalan kaki, komunikasi 

antar kendaraan dan radar keselamatan sebelum tabrakan, para ahli Toyota 

berkarya untuk membuat kendaraan yang aman bagi semua orang.  

Tujuan Toyota adalah meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Ini bias 

diartikan sebuah MPV yang mengantarkan anak ke sekolah. Sebuah sedan yang 

menunjukan kepercayaan diri, “ Anda Sudah Tepat „‟ atau sebuah 4x4 yang bekerja 

keras seperti yang Anda lakukan.  

Dengan demikian , apapun arti Moving Forward bagi Anda, Toyota dapat 

membantu Anda untuk mencapainya. Moving Forward adalah tentang perbaikan 

berkelanjutan. Bila Anda melihat dunia dari sisi ini, Anda dapat merasakan 

perbaikan dari hari ke hari, di setiap aspek kehidupan. Jadi, ketika kita menatap 

masa depan, hanya ada satu cara untuk kita bergerak kedepan. 
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4.1.5. Lokasi PT. Astra International Toyota Auto 2000 Cabang Sukun 

Malang  

Cabang Auto 2000 yang merupakan perwakilan dari PT. Astra Motor Sales 

Jakarta di kota Malang terletak di Jalan Letjen Sutoyo No. 25 dan Jalan S. 

Supriyadi No. 35, kota Malang Jawa Timur. Perusahaan ini di lengakapi dengan 

berbagai sarana seperti showroom mobil, counter sales, counter part, counter 

service, bengkel, ruang administrasi, ruang tunggu, kantin, musholla, area parkir 

yang luas serta fasilitas-fasilitas pelengkap lainnya. Dilihat dari lokasi perusahaan 

tersebut, perusahaan mempunyai nilai tambah karena berada di dalam kota yang 

dapat dengan mudah dijangkau oleh konsumen, di samping lokasi yang cukup 

strategis karena berada di tepi jalan raya.  

4.1.6. Kebijakan Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja  

PT. Astra International Toyota Auto 2000 sebagai perusahaan yang bergerak 

di bidang otomotif yang meliputi distribusi, layanan purna jual serta perbaikan dan 

perawatan mobil Toyota bertekad untuk mengelola lingkungan hidup, keselamatan 

kerja dalam setiap kegiatan usaha. Untuk mewujudkan tekad tersebut, Auto 2000 

berusahan untuk :   

a. Memenuhi peraturan perundangan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan 

kerja serta ketentuan lain yang berlaku  

b. Mencegah setiap pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha  

c. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja  

d. Melakukan perbaikan kinerja lingkungan hidup, kesehatan, dan 

keselamatan kerja secara berkelanjutan  
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e. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana di 

lingkungan sekitar  

Semangat kebijakan ini sangat dipahami oleh pihak manajemen Auto 2000 

cabang Sukun Malang dan diwujudkan dalam setiap aktivitas usaha, serta 

kebijakan ini harus didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua 

karyawan. 

4.1.7. Produk – produk Perusahaan   

Dealer Auto 2000 tidak melakukan kegiatan produksi, melaikan hanya 

menyediakan barang (supply) sesuai permintaan pelanggan maupun konsumen. 

seluruh kegiatan produksi dilaksanakan di kantor pusat di Jakarta (Toyota astra 

motor). Produk yang dipasarkan oleh departemen sales pada dealer Auto 2000 

cabang Malang terdiri dari berbagai type mobil jenis sedan, minibus, dan truck 

merek Toyota, antara lain : 

Non Commercial Vehicle :  

1. Sedan General  

a. Sedan General Mini  

- Toyota Vios  

b. Sedan General Small  

- Toyota Corolla  

c. Sedan General Medium Low  

- Toyota Camry MT/AT  

d. Sedan General Medium High  

- Toyota Crown  

2. Non Sedan  4 x 2  
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a. Non Sedan 4 x 2 Mini Medium  

- Toyota Yaris MT/AT  

b. Non Sedan 4 x 2 MPV LOW  

- Toyota Avanza MT/AT  

c. Non Sedan 4 x 2 MPV Medium  

- Toyota Kijang Innova MT/AT  

d. Non Sedan 4 x 2 SUV Medium  

- Toyota Rush  

e. Non Sedan 4 x 2 SUV High  

- Toyota Fortuner  

Commercial Vehicle :  

1. Pick Up  

a. Pick Up 4x4 Medium 

- Toyota Hi-lux  

2. Light Truck  

a. Light Truck 4 roda  

- Toyota Dyna 4 roda truck  

- Toyota Dyna 4 roda bus  

b. Light Truck 6 roda  

- Toyota Dyna 6 roda bus  

- Toyota Dyna 6 roda box  

- Toyota Dyna 6 roda tanki  

Selain itu, department parts juga memasarkan suku cadang asli Toyota dari 

berbagai tipe dan jenis TGP ( Toyota Genuie Parts), TGMO (Toyota Genuie Motor 
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Oil), TGBF (Toyota Genuie Brake Fluide), LLC ( Long Live Coolent ), dan TGA 

(Toyota Genuie Accessories), persediaan suku cadang dipasok langsung dari kantor 

pusat PT. Astra International, Tbk- Toyota, Auto 2000 Jakarta.  

Department Service tidak memasarkan barang melainkan jasa berupa 

pelayanan service dan tune-up, checking berkala, stel rem, ganti oli, electrical, serta 

suspense. Jasa yang diberikan departemen bengkel Auto 2000 khusus melayani 

mobil merek Toyota terutama mobil baru yang mendapatkan fasilitas servis gratis 

bergaransi. 

4.1.8. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi dibentuk karena adanya suatu tujuan tertentu, yang 

selanjutnya tujuan ini akan menjadi landasan utama bagi semua pelaku organisasi 

dalam bekerja. Dengan struktur organisasi yang jelas, akan terlihat tanggung jawab 

dan wewenang yang dimiliki oleh setiap individu didalamnya. Selanjutnya, dengan 

mengelompokkan dan menetapkan garis dan wewenang tersebut akan berkaitan 

dengan prestasi perusahaan dan efisiensi kerja.  

Struktur organisasi merupakan mekanisme formal dimana organisasi 

dikelola. Struktur organisasi menunjukan kerangka dan perwujudan pola tetap 

hubungan antara divisi atau bagian-bagian maupun orang-orang yang menunjukan 

kedudukan, tigas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dari suatu 

organisasi. Struktur ini mengandung unsure-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, 

koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan 

besaran (ukuran) satuan kerja.  

Struktur organisasi PT. Astra International Toyota Auto 2000 cabang Sukun 

Malang berbentuk garis arus formal komunikasi dari atas ke bawah. Setiap divisi 



82 

 

mempunyai tugas dan kewajiban yang harus di pertanggungjawabkan kepada 

atsannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut : 
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Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan dalam organisasi PT. 

Astra International Toyota Auto 2000 cabang Sukun Malang adalah sebagai berikut  

a. Kepala Cabang ( Branch Head ) 

Bertugas memimpin PT. Astra International Auto 2000 Cabang Sukun 

Malang serta mengkoordinasikan dan mendelegasukan tugas yang 

diembannya kepada bawahannya, meliputi Kepala Administrasi, Kepala 

Bengkel, dan Sales Supervisor  

b. Cutomer Relation Certifaction  

Bertugas untuk selalu berhubungan dengan para pelanggan secara tidak 

langsung. Hal ini dilakukan agar pihak Auto 2000 cabang Sukun Malang 

selalu mengetahui apakah para pelanggan merasa puas akan pelayanan Auto 

2000 cabang Sukun Malang atau tidak. Diharapkan dengan adanya 

perhatian ini, omset penjualan serta servise dapat meningkat.  

c. Sales Supervisor  

Bertugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan tugas kepada tim 

yang dipimpinnya serta segala macam masalah penjualan dan pemasaran 

Toyota. Sales Supervisor membawahi Salesmen dan Counter Sales.  

Semua kinerja dari salesman dan counter sales inilah yang akan menjadi 

laporan kegiatan yang akan diberikan oleh sales supervisor kepada kepala 

cabang.  

d. Salesman  

Bertugas terjun langsung ke lapangan untuk mencari pelanggan dan 

menjual produk Toyota. Selain itu, salesman PT. Astra International Toyota 

Auto 2000 cabang Sukun Malang yang terdiri dari 11 orang pria ini juga 



85 

 

harus menjaga hubungan baik dengan para pelanggan yang telah membeli 

produk Toyota sebelumnya. Agar hubungan baik antara konsumen dan 

salesman tetap terjaga dan menciptakan hubungan jangka panjang maka 

Auto 2000 cabang Sukun Malang mempunyai program customer database 

yang menjadi reminder system bagi para salesman.  

Reminder system ini berisikan tentang pengingat kapan salesman harus 

mengucapkan selamat ulang tahun kepada pelanggan, kapan salesman 

harus mengingatkan konsumen akan servise berkala mobil Toyota miliknya 

serta kapan salesman harus memberikan penawaran produk Toyota terbaru.  

e. Counter Sales  

Bertugas di dalam kantor (Show Room), posisi Counter Sales ditempati 

oleh seorang wanita di tujukan untuk melayani para konsumen yang datang 

ke show room Auto 2000 cabang Sukun Malang  

Selain para Salesman, seorang counter sales juga harus menjalankan 

program customer database agar hubungan jangka panjang antara 

konsumen dan counter sales dapat terjaga.  

Berbeda dengan salesman, perusahaan lebih mengutamakan karyawati 

untuk mengisi pekerjaan counter sales ini.  

f. Kepala Administrasi  

Bertugas memimpin dan mendelegasikan tugas kepada coordinator 

administrasi yang terdiri dari billing unit, billing service, dan kasir. Serta 

mencatat semua transaksi keuangan dalam suatu struktur yang terorganisir 

dan rapi, sehingga memudahkan pemeriksaan ulang.  
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g. Billing Unit  

Bertugas memeriksa dan mengumpulkan data-data penjualan beserta 

nota-nota pembayaran mobil Toyota di Auto 2000 cabang Sukun Malang.  

h. Billing Service  

Bertugas memeriksa dan mengumpulkan data-data penjualan beserta 

nota-nota pembayaran jasa service dan pembelian suku cadang (spare parts) 

Toyota di Auto 2000 cabang Sukun Malang  

i. Kasir  

Bertugas menangani pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan 

mengenai pembelian mobil Toyota, pembayaran service, dan pembelian 

suku cadang (spare parts) 

j. Kepala Bengkel  

Bertugas memimpin divisi bengkel dan suku cadang (spare parts) serta 

mendelegasikan tugas kepada timnya yang terdiri dari Foreman, Service 

Advisor, Counter Sales Parts, Meknaik 

Selain itu kepada bengkel juga bertugas mengawasi serta memberikan 

laporan kepada cabang mengenai setiap kinerja timnya.  

k. Instruktur  

Bertugas memberikan pelajaran dan pengarahan kepada para mekanik 

dalam melakukan perawatan serta perbaikan mobil Toyota milik pelanggan   

l. Sevice Advisor 

Bertugas melayani, mencatat, dan menanggapi keluhan serta membantu 

para pelanggan yang ingin melakukan perbaikan maupun perawatan mobil 

Toyota.  
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Seorang Service Advisor juga harus dapat memberikan kepuasan dalam 

melayani pelanggan, mengerti keinginan pelanggan dalam perbaikan mobil, 

mampu mendiagnosa kerusakan mobil dengan baik serta mengenal 

pelanggannya dengan baik.  

m. Foreman  

Bertugas mendelegasikan tugas dari Services Advisor kepada mekanik 

untuk penangannya. Sebelum membawa kendaraan kepada mekanik, 

foreman bertugas mencoba mobil dan memeriksa kerusakan mobil tersebut.  

n. Counter Spare Parts  

Bertugas memesan dan menyediakan seluruh suku cadang (spare parts) 

asli Toyota yang diperlukan dalam perbaikan mobil. Selain itu Counter 

Spae Parts juga bertugas mencatat barang suku cadang yang masuk dan 

keluar. 

o. Mekanik  

Bertugas melakukan perbaikan dan perawatan berkala pada mobil-mobil 

Toyota yang masuk ke bengkel 

p. Security 

Bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di daerah sekotar 

perusahaan. Selain itu security juga mempunyai tugas menata ketertiban 

tempat parkir tamu dan membantu pelanggan yang datang untuk 

mengantarkan ke divisi yang diinginkan.    
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4.2 Gambaran  Umum Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang  telah dilakukan terhadap 72  orang 

konsumen PT. Astra International Toyota Auto 2000 Cabang Malang melalui 

penyebaran kuesioner, maka dapat diperoleh gambaran umum tentang karakteristik 

responden yang telah diteliti sebagai berikut : 

1) Jenis Kelamin 

Gambaran umum mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat 

pada tabel 4.1 dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Distribusi  Responden 

Berdasarkan  Jenis Kelamin  

No Jenis Kelamin 
Jumlah 

F % 

1 Laki-Laki 52 72,22 

2 Perempuan 20 27,78 

Jumlah 72 100% 

Sumber : data primer,  diolah 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 52 orang 

(72,22%) dan  yang berjenis kelamin perempuan  sebanyak 20 orang 

(27,78%). Hal ini  memiliki makna bahwa responden dengan jenis kelamin 

laki-laki lebih mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan kondisi 

mesin mobil dari pada perempuan yang kurang memiliki pengalaman di 

bidang otomotif. 

2) Usia 

Gambaran umum mengenai usia  responden dapat dilihat pada 

tabel 4.2 dibawah ini: 
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 Tabel 4.2 

Distribusi Responden 

Berdasarkan Usia 

No Tingkat Usia 
Jumlah 

F % 

1 <20 tahun 0 0 

2  20 – 30 tahun 12 16,67 

3 30 – 40 tahun 28 38,89 

4 > 40 tahun 32 44,44 

Jumlah 72 100% 

  Sumber : data primer,  diolah 

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden yang diteliti berusia lebih dari 40 tahun yakni sebesar 32 

orang (44,44%). Berdasarkan rentang usia  tersebut terlihat bahwa pada 

usia tersebut tingkat produktivitas seseorang optimal dan lebih mapan 

dalam segi ekonominya. 

3) Tingkat pendidikan 

Gambaran umum mengenai tingkat pendidikan responden dapat 

dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini  

Tabel 4.3 

Distribusi Responden 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

 

No Tingkat pendidikan 
Jumlah 

F % 

1 SD 0 0 

2 SLTP 0 0 

3 SMU 22 30,56 

4 Diploma 12 16,67 

5 Sarjana 38 52,78 

Jumlah 72 100% 

Sumber : data primer, diolah 

 

Dari tabel 4.4  di atas  dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden adalah lulusan Sarjana yaitu sebesar 38 orang atau 52,78%, 
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yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

memiliki banyak pertimbangan dan pengetahuan dalam melakukan 

keputusan pembelian suatu produk. 

4) Pekerjaan 

Gambaran umum mengenai pekerjaan responden dapat dilihat 

pada tabel 4.2 dibawah ini: 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden 

Berdasarkan Pekerjaan  

  

No Pekerjaan 
Jumlah 

F % 

1 Pegawai negeri 5 6,94 

2 Pegawai swasta 18 25,00 

3 Wiraswasta 37 51,39 

4 Lain-lain (mahasiswa,Ibu RT) 12 16,67 

Jumlah 72 100% 

 Sumber : data primer, diolah 

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden memiliki jenis pekerjaan wiraswasta yaitu sebesar 37 orang 

atau 51,39% dan hanya 5 orang (6,94%) yang memiliki jenis pekerjaan 

pegawai negeri. Hal ini berarti bahwa jenis pekerjaan wiraswasta dari 

sebagian besar responden adalah pengusaha yang bergerak di bidang jasa 

yaitu travel,serta responden yang membutuhkan mobil untuk instansi,  

melainkan bukan untuk kepentingan pribadi.   

5) Pendapatan Per Bulan 

Gambaran umum mengenai pendapatan responden dapat dilihat 

pada tabel 4.5 dibawah ini: 
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Tabel 4.5 

Distribusi Responden 

Berdasarkan Tingkat Pendapatan   

No Tingkat pendapatan 
Jumlah 

F % 

1 < 2.500.000 0 0 

2 2.500.000 – 3.500.000 8 11,11 

3 >  3.500.000 – 4.500.000 30 41,67 

4 >  4.500.000 34 47,22 

Jumlah 72 100% 

Sumber : data primer, diolah 

 

Dari tabel 4.5 di atas  dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

memiliki tingkat pendapatan per bulan lebih dari Rp 4.500.00,00   yaitu 

sebesar 34 orang atau 47,22%,. Hal ini berarti bahwa rata-rata 

pendapatan responden lebih mampu untuk membeli mobil dengan harga 

yang relatife tinggi dan mampu untuk membayar angsuran. 

4.3.Gambaran Variabel Yang Diteliti 

4.3.1. Distribusi Frekuensi Variabel  Produk (X1) 

Variabel Produk yang terdiri dari 4  item pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Berikut ini tabel interpretasi nilai 

rerata/mean dari variabel penelitian. 

Interpretasi Nilai Rerata/Mean Variabel Penelitian 

 

Skor Keterangan 

1 – 1,8 

>  1,8 – 2,6 

>  2,6 – 3,4 

>  3,4 – 4,2 

>  4,2 – 5,0 

Sangat Jelek 

Kurang 

Cukup 

Baik/Bagus/Tinggi 

Sangat Baik/Sangat Bagus/Sangat Tinggi 

Sumber : Noermijati, 2010 
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Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut : 

Tabel  4.6 

Distribusi Frekuensi 

Item-item yang Berkaitan dengan Variabel  Produk (X1) 

Item Pertanyaan 

Skor Jawaban 

Rata-rata 1 2 3 4 5 

F % F % F % f % f % 

X1.1 0 0 0 0 11 15,3 38 52,8 23 31,9 4,17 

X1.2 0 0 0 0 23 31,9 39 54,2 10 13,9 3,82 

X1.3 0 0 3 4,2 27 37,5 35 48,6 7 9,7 3,64 

X1.4 0 0 4 5,6 32 44,4 34 47,2 2 2,8 3,47 

Rata-rata Variabel 
3,78 

Sumber: Data primer diolah 

Mengacu pada  tabel interpretasi nilai rerata/mean maka dapat  dapat 

dijelaskan bahwa nilai rata-rata skor terendah variabel Produk yaitu sebesar 

3,47 artinya   responden berpendapat bahwa tertarik membeli mobil Avanza 

karena citra merek perusahaan Toyota yang sudah  terkenal. Dan  nilai 

rata-rata tertinggi sebesar 4,17,  artinya  responden tahu kondisi mesin 

mobil Toyota Avanza sangat bagus. Total nilai rata-rata skor dari variabel 

Produk  sebesar 3,78, hal ini menujukkan bahwa kualitas produk Toyota 

Avanza yang dijual  di  Dealer Auto 2000 Sukun  Malang berdasarkan 

jawaban responden sudah bagus. 

4.3.2. Distribusi Frekuensi Variabel  Harga (X2) 

Dalam variabel Harga terdapat 3  item pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

tabel 4.7 berikut : 
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Tabel  4.7 

Distribusi Frekuensi 

Item-item yang Berkaitan dengan Variabel  Harga  (X2) 

Item 

Skor Jawaban 

Rata-rata 1 2 3 4 5 

F % f % F % f % f % 

X2.1 0 0 3 4,2 18 25,0 31 43,1 20 27,8 3,94 

X2.2 0 0 2 2,8 23 31,9 35 48,6 12 16,7 3,79 

X2.3 1 1,4 2 2,8 28 38,9 30 41,7 11 15,3 3,67 

Rata-rata Variabel 
3,80 

Sumber: Data primer diolah 

Mengacu pada  tabel interpretasi nilai rerata/mean maka dapat  dapat 

dijelaskan bahwa nilai rata-rata skor terendah variabel Harga yaitu sebesar 

3,67 artinya responden berpendapat bahwa harga  mobil Toyota Avanza  

yang ditawarkan  sesuai dengan manfaat yang diterima responden.  

Sedangkan nilai rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar 3,94,   artinya 

responden menilai bahwa harga mobil Toyota Avanza  yang ditetapkan di  

Dealer Auto 2000 Sukun relatif lebih murah dibandingkan dengan Dealer di 

tempat lain. Total nilai rata-rata dari variabel Harga sebesar 3,80, hal ini 

menujukkan bahwa harga  Toyota Avanza yang ditawarkan  di  Dealer Auto 

2000 Sukun Malang berdasarkan jawaban responden relatif lebih murah. 

4.3.3. Distribusi Frekuensi Variabel  Promosi (X3) 

Dalam variabel Promosi terdapat 4  item pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

tabel 4.8 berikut : 
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Tabel  4.8 

Distribusi Frekuensi 

Item-item yang Berkaitan dengan Variabel  Promosi  (X3) 

Item 

Skor Jawaban 

Rata-rata 1 2 3 4 5 

F % f % F % f % f % 

X3.1 0 0 4 5,6 15 20,8 40 55,6 13 18,1 3,86 

X3.2 0 0 4 5,6 24 33,3 34 47,2 10 13,9 3,69 

X3.3 0 0 6 8,3 27 37,5 32 44,4 7 9,7 3,56 

X3.4 2 2,8 5 6,9 31 43,1 30 41,7 4 5,6 3,40 

Rata-rata Variabel 
3,63 

Sumber: Data primer diolah 

 Mengacu pada  tabel interpretasi nilai rerata/mean maka dapat  dapat 

dijelaskan bahwa nilai rata-rata skor terendah variabel Promosi yaitu 

sebesar 3,40 artinya responden memperoleh informasi yang jelas tentang 

mobil Toyota Avanza melalui pemasaran langsung yakni  pameran mobil.  

Sedangkan nilai rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar 3,86, artinya  

responden menilai bahwa iklan yang lihat melalui media elektronik mampu 

menyampaikan pesan produk dengan jelas. Total nilai rata-rata skor dari 

variabel Promosi sebesar 3,63, hal ini menujukkan bahwa promosi  yang 

dilakukan Dealer Auto 2000 Sukun Malang melalui berbagai media iklan  

sudah baik. 

4.3.4. Distribusi Frekuensi Variabel  Tempat/Saluran Distribusi (X4) 

Dalam variabel Tempat/Saluran Distribusi terdapat 4  item pernyataan 

yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat 

dilihat pada tabel 4.9 berikut : 
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Tabel  4.9 

Distribusi Frekuensi 

Item-item yang Berkaitan dengan Variabel  Tempat/Saluran Distribusi (X4) 

Item 
Skor Jawaban 

Rata-rata 1 2 3 4 5 
F % f % f % f % f % 

X4.1 0 0 2 2,8 15 20,8 45 62,5 10 13,9 3,88 
X4.2 0 0 3 4,2 22 30,6 40 55,6 7 9,7 3,71 
X4.3 0 0 4 5,6 30 41,7 34 47,2 4 5,6 3,53 
X4.4 0 0 4 5,6 27 37,5 35 48,6 6 8,3 3,60 

Rata-rata Variabel 3,68 

Sumber: Data primer diolah 

Mengacu pada  tabel interpretasi nilai rerata/mean maka dapat  dapat 

dijelaskan bahwa nilai rata-rata skor terendah variabel Tempat/Saluran 

Distribusi yaitu sebesar 3,53 artinya  responden tertarik membeli mobil 

Toyota Avanza karena  tersedianya stock  mobil di  Dealer Auto 2000 

Sukun  Malang.  Sedangkan nilai rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar 3,88, 

artinya responden  tertarik membeli mobil Toyota Avanza  karena 

banyaknya  jumlah Dealer Toyota yang menjual mobil merek Toyota 

Avanza di kota Malang. Total nilai rata-rata dari variabel Tempat/Saluran 

Distribusi sebesar 3,68, hal ini menujukkan bahwa Tempat/Saluran 

Distribusi mobil Toyota Avanza  berdasarkan jawaban responden sudah 

bagus 

4.3.5. Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Pembelian  (Y) 

Dalam variabel Keputusan Pembelian terdapat 3  item pernyataan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat 

dilihat pada tabel 4.10 berikut : 
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Tabel  4.10 

Distribusi Frekuensi 

Item-item yang Berkaitan dengan Variabel   Keputusan Pembelian  (Y) 

Item 

Skor Jawaban 

Rata-rata 1 2 3 4 5 

F % F % f % f % f % 

Xy.1 0 0 0 0 12 16,7 43 59,7 17 23,6 4,07 

Xy.2 0 0 1 1,4 12 16,7 47 65,3 12 16,7 3,97 

Xy.3 0 0 1 1,4 14 19,4 48 66,7 9 12,5 3,90 

Rata-rata Variabel 
3,98 

Sumber: Data primer diolah 

Mengacu pada  tabel interpretasi nilai rerata/mean maka dapat  dapat 

dijelaskan bahwa nilai rata-rata skor terendah variabel keputusan pembelian 

yaitu sebesar 3,90 artinya responden setuju untuk memberikan informasi 

kepada orang lain tentang  kemudahan mobil Toyota Avanza di  Dealer 

Auto 2000 Sukun  Malang.  Sedangkan nilai rata-rata skor tertinggi yaitu 

sebesar 4,07, artinya  responden  berkeinginan untuk  membeli ulang   mobil 

Toyota Avanza di  Dealer Auto 2000 Sukun  Malang. Total nilai rata-rata 

skor dari variabel keputusan pembelian sebesar 3,98, hal ini menujukkan 

bahwa  responden setuju untuk membeli di  Dealer Auto 2000 Sukun  

Malang. 

4.4. Uji Instrumen Penelitian 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan uji validitas dan reliabilitas 

sebagai berikut: 

1) Uji Validitas 

Merupakan alat untuk mengukur apakah instrumen yang digunakan 

dalam pengukuran telah menggunakan dan mengukur secara cermat 

mengenai topik yang dibahas. Dengan indikator apabila hasil hitungan dari 

koefisien korelasi mempunyai nilai lebih besar dari nilai kritisnya pada =5% 
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(Dajan, 2003: 315) maka dikatakan pertanyaan-pertanyaan yang ada disebut 

valid. 

Tabel 4.11 

Uji Validitas Item-Item 

Dalam  Variabel Penelitian 
Item Koefisien Korelasi 

(r) 
Nilai   r tabel 

( =0,05) 
Keterangan 

X1.1-TOT.X1 
X1.2- TOT.X1 
X1.3- TOT.X1 
X1.4- TOT.X1 

 
X2.1- TOT.X2 
X2.2- TOT.X2 
X2.3- TOT.X2 

 
X3.1- TOT.X3 
X3.2- TOT.X3 
X3.3- TOT.X3 
X3.4- TOT.X3 

 
X4.1- TOT.X4 
X4.2- TOT.X4 
X4.3- TOT.X4 
X4.4- TOT.X4 

 
Y.1- TOT.Y 
Y.2- TOT.Y 
Y.3- TOT.Y 

.791 

.826 

.886 

.673 
 

.882 

.902 

.891 
 

.808 

.832 

.705 

.794 
 

.784 

.845 

.879 

.731 
 

.778 

.856 

.801 

 0,201 
0,201 
0,201 
0,201 

 
0,201 
0,201 
0,201 

 
0,201 
0,201 
0,201 
0,201 

 
0,201 
0,201 
0,201 
0,201 

 
0,201 
0,201 
0,201 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan tabel uji validitas menunjukkan bahwa keseluruhan item 

yang digunakan sebagai alat ukur variabel Produk  (X1), Harga  (X2), 

Promosi  (X3), Tempat/Saluran Distribusi  (X4)  dan Keputusan Pembelian 

(Y) valid. Hal ini di lihat dari nilai  koefisien korelasi (r)  antara item dengan 

total item mempunyai koefisien korelasi (r) di atas nilai r tabel 0,201.  

2) Uji Reliabilitas 

Merupakan alat ukur untuk melihat apakah hasil pengukuran dapat 

konsisten, yaitu apabila alat ukur yang ada dapat diterapkan pada obyek yang 

sama secara berulang-ulang dan menghasikan ukuran yang mendekati ukuran 

sebelumnya.  Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.12 

Uji Reliabilitas Item-Item  

 Variabel Alfa 

Cronbrach‟s 

Keterangan 

Produk (X1) 0,809 Reliabel 

Harga (X2) 0,869 Reliabel 

Promosi (X3) 0,792 Reliabel 

Tempat/Saluran Distribusi  (X4) 0,829 Reliabel 

Keputusan pembelian  (Y) 0,741 Reliabel 

  Sumber : Data Primer diolah 

 

Berdasarkan tabel reliabilitas menunjukkan bahwa keseluruhan item 

yang digunakan sebagai alat ukur variabel Produk  (X1), Harga  (X2), 

Promosi  (X3), Tempat/Saluran Distribusi  (X4) dan Keputusan Pembelian 

(Y) reliable karena  nilai r alpha cronbach‟s di atas 0,600. 

4.5.Analisis Data 

4.5.1. Pengujian Asumsi Klasik Ekonometri 

Sebelum uji statistik dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan deteksi awal 

atas penyimpangan asumsi ekonometri pada hasil analisis terhadap keempat asumsi 

ekonometri yaitu: 

1) Multikolinieritas 

Untuk dapat mengetahui apakah estimasi persamaan regresi terdapat 

gejala multikolinieritas adalah dengan koefisien antar variabel 

indepeden. Apabila dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflantion 

Factor-nya (VIF), pedoman suatu model regresi yang bebas 

multikolineritas harus berada disekitar angka 10 (sepuluh). Atas hasil 

analisis diperoleh nilai toleransi dan VIF sebagai berikut : 
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Tabel 4.13 

Nilai Tolerance dan VIF 

Variabel Collinierity Keterangan  

Tolerance VIF  

X1 

X2 

X3  

X4 

0,907 

0,670 

0,852 

0,693 

1,103 

1,493 

1,174 

1,442 

Tidak terjadi multikolineritas 

Tidak terjadi multikolineritas 

Tidak terjadi multikolineritas 

Tidak terjadi multikolineritas 
Sumber: Print - out SPSS 

 

Terlihat pada tabel 4.13 di atas, nilai tolerance yang memenuhi 

syarat ambang tolerance dan VIF variabel bebas berada disekitar angka 

1. Sehingga pada analisis ini tidak terjadi gejala multikolineritas.  

Dengan kata lain, variabel bebas menjelaskan pengaruh yang berbeda 

terhadap variabel terikat. 

2) Gejala Heterokedastisitas 

Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka terjadi Homokedastisitas. Dalam sebuah model regresi 

perlu dilakukan deteksi apakah terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan lain atau biasa disebut 

Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

Heterokedastisitas. Karena dalam model regresi tidak ada  gangguan 

akibat dari ketidaksamaan varian data hasil dari jawaban responden. 

Menurut Ghozali (2006:109) dasar pengambilan keputusan apakah 

terjadi Heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser yaitu 

dengan cara meregres nilai absolute residual terhadap variable 

independent Gujarati (2003) dengan persamaan : Ut = α + βXt + vt. 

Berikut ini ditunjukkan tabel pendeteksian tidak adanya 

heterokedastisitas. 
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Tabel 4.14 

Pedeteksian Heterokedastisitas 

 
Jika variable independent signifikan secara statistik 

mempengaruhi variable dependent, maka ada indikasi terjadi 

heterokedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas 

menunjukkan bahwa tidak ada satupun variable independent yang 

signifikan secara statistik mempengaruhi variable dependen nilai 

absolute (Absu). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas 

tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tidak mengandung adanya heterokedastisitas.  

3) Gejala Normalitas  

Untuk menguji dalam sebuah regresi, variabel bebas, variabel terikat 

atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. 

Untuk mengatahui gejala normalitas dapat dilihat pada grafik berikut ini: 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

1,089 ,700 1,555 ,125

-,052 ,037 -,174 -1,415 ,162

,075 ,043 ,248 1,741 ,086

-,041 ,033 -,159 -1,255 ,214

,019 ,040 ,066 ,474 ,637

(Constant)

produk

harga

promosi

tempat

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: keputusan pembeliana. 
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Tabel 4.15 

Pedeteksian Normalitas  

 
 

Perhitungan yang terdapat pada tabel 4.15 dapat digunakan  untuk 

membuktikan data berdistribusi normal pada model yang digunakan. 

Tampak hasil Kolmogoraf Smirnov Test (0,222 >0,05) menunjukkan data 

berdistribusi normal pada model yang digunakan, sehingga dapat dilakukan 

regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis terhadap ketiga  asumsi 

ekonometrik di atas maka persamaan linier berganda layak untuk dilakukan 

pengujian statistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

72

,0000000

1,05911305

,090

,090

-,068

,767

,599

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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4.5.2. Analisis Regresi Berganda 

Hasil perhitungan statistik dapat dilihat secara keseluruhan pada tabel 

berikut ini : 

TABEL 4.16 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel 

Terikat 

Variabel 

Bebas 

Standardized 

Coefficients 

(β) 

t 

Hitung 

Level of 

Sig. 

( =5%) 

Keterangan 

Y X1 

X2 

X3 

X4 

0,337 

0,260 

0,218 

0,219 

3,762 

2,496 

2,361 

2,137 

0,000 

0,015 

0,021 

0,036 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan  

R  

Adjust  R²    

Fhitung 

Ftabel 

=0,717 

=0,485 

=17,695 

= 2,32 

 

Signifikan 

 

 

Sumber: Data primer diolah 

Keterangan : 

 

X1 :  Produk     X3 :  Promosi       

X2 :  Harga    X4 :  Tempat/Saluran Distribusi     Y   :  Keputusan Pembelian 
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Di dalam penelitian ini model tersebut di transformasikan menjadi persamaan 

regresi yang terstandarisasi karena item pernyataan masing masing variabel 

berbeda. 

Y = b1 X 1 + b2 X 2 + b3 X 3 + b4 X4 

Dari hasil pengujian analisis regresi berganda seperti yang tertera di atas, 

maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y=  0,337X1+0,260X2+ 0,218X3 + 0,219X4    

 

Berdasarkan  persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) βX1=0,337 jika variabel Produk (X1) naik sebesar satu satuan  maka  

Keputusan Pembelian (Y) yang dicapai akan naik  sebesar 0,337 satuan 

dengan  asumsi  Harga (X2),  Tempat (X3), dan Promosi (X4) tetap 

(konstan). 

b) βX2=0,260 jika variabel Harga (X2) naik sebesar satu satuan  maka  

Keputusan Pembelian (Y) yang dicapai akan naik  sebesar 0,260 satuan 

dengan  asumsi  Produk (X1),  Promosi (X3), dan  Tempat/Saluran 

Distribusi (X4) tetap (konstan). 

c) βX3=0,218 jika variabel Promosi (X3) naik sebesar satu satuan  maka  

Keputusan Pembelian (Y) yang dicapai akan naik  sebesar 0,218 satuan 

dengan  asumsi  Produk (X1), Harga (X2), dan  Tempat/Saluran Distribusi 

(X4)  tetap (konstan). 

d) βX4=0,219 jika variabel Tempat/Saluran Distribusi (X4) naik sebesar 

satu satuan  maka  Keputusan Pembelian (Y) yang dicapai akan naik  

sebesar 0,219 satuan dengan  asumsi  Produk (X1), Harga (X2),  Promosi 

(X3) tetap (konstan). 
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4.5.3.Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Berdasarkan hasil Adjusted R² = 0,485 dapat dijelaskan bahwa 48,5%  

keputusan pembelian Toyota Avanza di  Dealer Auto 2000 Sukun  Malang mampu 

dijelaskan oleh variabel   Produk (X1),  Harga (X2), Promosi (X3), dan  

Tempat/Saluran Distribusi (X4) dan  sisanya yang 51,5% dijelaskan oleh variabel  

lain diluar variabel yang diamati.Faktor-faktor lain tersebut misalnya merek (Brand 

Image), dan garansi.  

4.6. Pengujian Hipotesis 

4.6.1. Pengujian Hipotesis I 

Uji hipotesis I menguji  variabel Produk  (X1), Harga  (X2), Promosi  (X3), 

Tempat/Saluran Distribusi  (X4)    secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel keputusan pembelian. Untuk menguji hipotesis I digunakan uji F, dengan 

kriteria  jika  F hitung lebih besar dari F tabel maka peryataan terhadap Ho ditolak 

dan Ha diterima. Hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung = 17,695 lebih besar dari  

F tabel= 2,32 pada tingkat signifikan 0,000 lebih kecil (<) dari  5% sesuai dengan 

kriteria maka keputusan terhadap Ho ditolak dan Ha diterima, artinya  variabel 

Produk  (X1), Harga  (X2), Promosi  (X3), Tempat/Saluran Distribusi  (X4) secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) dapat 

dibuktikan.  

4.6.2. Pengujian Hipotesis II 

Uji hipotesis II menguji  variabel Produk  (X1), Harga  (X2), Promosi  (X3), 

Tempat/Saluran Distribusi  (X4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel keputusan pembelian. Hasil uji  t menunjukkan bahwa t hitung variabel 

Produk (X1) sebesar 3,762 (p=0,000), Harga (X2) sebesar 2,496 (p=0,015), 
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Promosi  (X3) sebesar 2,361 (p=0,021), Tempat/Saluran Distribusi (X4) sebesar 

2,137 (p=0,036)  lebih besar dari t tabel 1,661 atau nilai probabilitasnya (p) lebih 

kecil (<)  =5%,  maka keputusan terhadap Ho ditolak dan Ha diterima artinya 

hipotesis yang menyatakan bahwa variabel  Produk  (X1), Harga  (X2), Promosi  

(X3), Tempat/Saluran Distribusi  (X4) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian dapat dibuktikan.  

4.6.3. Pengujian Hipotesis III 

Hasil pengujian hipotesis III menunjukkan bahwa variable Produk (X1) 

berpengaruh dominan  keputusan pembelian Toyota Avanza di  Dealer Auto 2000 

Sukun  Malang, karena  hasil perhitungan Standardized Coefficients (β) 

menunjukkan bahwa variabel Produk (X1) mempunyai nilai Standardized 

Coefficients (β)   sebesar 0,337, jika dibandingkan dengan variabel Harga (X2) 

dengan nilai koefisien beta (βx2)  sebesar 0,260, Promosi (X3) dengan nilai 

koefisien beta (βx3) sebesar 0,218, Tempat/Saluran Distribusi (X4) dengan nilai 

koefisien beta (βx4) sebesar 0,219   maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel Produk (X1) berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian Toyota 

Avanza di  Dealer Auto 2000 Sukun  Malang dapat dibuktikan. 

4.7. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hipotesis pertama menunjukkan bahwa  Produk, Harga, 

Promosi, dan Tempat/Saluran Distribusi secara simultan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap  keputusan pembelian di  Dealer Auto 2000 Sukun  

Malang artinya bahwa  tingkat pengetahuan konsumen tentang kondisi dan kualitas 

mesin mobil Toyota Avanza, desain atau tampilan yang menarik dan futuristik, 
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penggunaan bahan bakar yang irit, citra merek perusahaan Toyota yang terkenal 

mempengaruhi keputusan pembelian di Dealer Auto 2000 Sukun  Malang. Hasil 

penelitian didukung nilai rata-rata tertinggi dari jawaban responden yaitu sebesar 

4,17,  artinya  responden tahu tentang kualitas  mesin mobil Toyota Avanza sangat 

bagus. Total nilai rata-rata skor dari variabel Produk  sebesar 3,78, hal ini 

menujukkan bahwa kualitas produk Toyota Avanza yang dijual  di  Dealer Auto 

2000 Sukun  Malang berdasarkan jawaban responden sudah bagus. Sesuai dengan 

pendapat  Tjiptono, (2008 : 152), penjual perlu memahami apa yang diketahui oleh 

konsumen, atribut apa saja yang diinginkan dari suatu produk, atribut mana yang 

dianggap paling penting oleh konsumen. Pengetahuan mengenai atribut tersebut 

akan mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Pengetahuan yang lebih 

banyak mengenai atribut suatu produk akan memudahkan konsumen untuk 

memilih produk yang akan dibelinya.   

Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mobil Toyota 

Avanza artinya harga  yang ditetapkan di  Dealer Auto 2000 Sukun relatif  lebih 

murah, harga mobil sesuai dengan kualitas produk, dan harga  yang ditawarkan  

sesuai dengan manfaat mobil Toyota Avanza  berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Hasil penelitian didukung oleh hasil jawaban responden dengan nilai 

rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar 3,94, artinya responden menilai bahwa harga 

mobil Toyota Avanza  yang ditetapkan di  Dealer Auto 2000 Sukun relatif lebih 

murah dibandingkan dengan Dealer di tempat lain. Total nilai rata-rata dari variabel 

Harga sebesar 3,80, hal ini menujukkan bahwa harga  Toyota Avanza yang 

ditawarkan  di  Dealer Auto 2000 Sukun Malang berdasarkan jawaban responden 

relatif lebih murah. Penelitian ini sesuai dengan pendapat  Tjiptono, (2008 : 152), 



107 

 

bahwa setiap melakukan pembelian konsumen akan mengharapkan bahwa harga 

yang ditetapkan produsen dapat terjangkau dan sesuai keinginannya, yaitu harga 

yang murah. Oleh sebab itu keinginan konsumen dalam membeli produk sangat 

dipengaruhi oleh harga, sehingga harga mempunyai dua peran utama dalam proses 

pengambilan keputusan para pembeli antara lain: peranan alokasi dari harga serta 

peranan informasi dari harga. Harga merupakan nilai yang ditetapkan oleh 

perusahaan pada suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan dalam menetapkan 

harga dari suatu produk harus sesuai dan mencerminkan kualitas produk tersebut.   

Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mobil Toyota 

Avanza  di  Dealer Auto 2000 Sukun Malang. Promosi tidak hanya berfungsi 

sebagai pemberitahuan atau informasi kepada konsumen tentang suatu produk 

tetapi juga dapat mempengaruhi seorang konsumen untuk mengambil sebuah 

keputusan pembelian produk yang dipromosikan, oleh karena itu   media iklan 

melalui media elektronik dalam menyampaikan pesan produk harus jelas, 

penampilan dan visualisasi gambar  melalui media cetak dan papan reklame harus 

baik, hubungan masyarakat melalui sponsor atau even-even yang dilakukan oleh 

Dealer Auto 2000 Sukun  Malang perlu ditingkatkan, penyampaian pemasaran 

langsung melalui pameran mobil harus sering  dilakukan. Pemilihan kegiatan 

promosi yang bertujuan untuk meperkenalkan produk yang diproduksi perusahaan 

harus tepat. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil jawaban responden bahwa nilai 

rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar 3,86, artinya responden menilai bahwa iklan 

yang lihat melalui media elektronik mampu menyampaikan pesan produk dengan 

jelas. Total nilai rata-rata skor dari variabel Promosi sebesar 3,63, hal ini 

menujukkan bahwa promosi  yang dilakukan Dealer Auto 2000 Sukun Malang 
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melalui berbagai media iklan  sudah baik. Promosi yang dilakukan untuk 

memperkenalkan produk kepada konsumen, diharapkan mendapat respon yang 

positif dari konsumen dan calon konsumen selain itu harapan dari perusahaan 

dengan adanya promosi yang intensif dapat meningkatkan jumlah konsumen dan 

mempertahankan konsumen lama. 

Tempat/Saluran Distribusi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian mobil Toyota Avanza  di  Dealer Auto 2000 Sukun Malang. Banyaknya  

jumlah Dealer Toyota di kota Malang, lokasi Dealer Auto 2000 Sukun  Malang 

yang mudah di jangkau, tersedianya stock  mobil di  Dealer Auto 2000 Sukun  

Malang, dan kemudahaan mendapatkan mobil merek Avanza mempengaruhi 

keputusan pembelian di Dealer Auto 2000 Sukun  Malang.   Hasil penelitian ini 

didukung oleh hasil jawaban responden bahwa nilai rata-rata skor tertinggi yaitu 

sebesar 3,88, artinya responden  tertarik membeli mobil Toyota Avanza  karena 

banyaknya  jumlah Dealer Toyota yang menjual mobil merek Toyota Avanza di 

kota Malang. Total nilai rata-rata dari variabel Tempat/Saluran Distribusi sebesar 

3,68, hal ini menujukkan bahwa Tempat/Saluran Distribusi mobil Toyota Avanza  

berdasarkan jawaban responden sudah bagus. Tempat atau lokasi berkaitan dengan 

kemudahan memperoleh produk di pasar dan tersedia saat konsumen mencarinya. 

Tempat memperlihatkan berbagai kegiatan yang dilakukan produsen untuk 

menjadikan produk atau jasa diperoleh dan tersedia bagi konsumen sasaran. 

Ketersediaan produk di distributor baik agen, sub agen maupun pedagang besar 

memudahkan konsumen untuk memperoleh produk yang dibutuhkan. Pemilihan 

saluran distribusi yang sesuai oleh perusahaan secara tidak langsung juga dapat 

menekan biaya pemasaran produk. Sesuai dengan pendapat Kotler (2000: 96) 
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bahwa “tempat atau lokasi terdiri dari seperangkat lembaga yang melakukan segala 

kegiatan (fungsi) yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemiliknya 

dari produsen ke konsumen”.  

Hasil penelitian membuktikan produk mempunyai pengaruh paling dominan 

terhadap  keputusan  pembelian artinya bahwa  Produk mobil Toyota Avanza 

merupakan produk yang dikenal terutama di kelasnya akan keistimewaan seperti 

halnya produk ini hemat akan bahan bakar, harga yang bersaing, kualitas produk 

yang bersaing, harga jual yang tinggi hingga pelayanan purna jual serta hal-hal lain 

yang dapat membuat konsumen loyal terhadap merek produk ini. Sehingga tidak 

mengherankan jika mobil merek Toyota Avanza sangat mendominasi pasar mobil 

jenis MPV (Multi Purpose Vihicle) karena mobil ini sangat cocok dengan pasar 

mobil di Indonesia dimana konsumen cenderung menyukai kendaraan yang mampu 

memuat banyak penumpang dan multiguna. Kualitas dari produk yang ditawarkan 

kepada konsumen harus  baik dan diinginkan oleh konsumen, karena meskipun 

harga yang ditawarkan terjangkau, promosi yang dilakukan secara intensif dan 

saluran ditribusi yang tepat tanpa diikuti dengan kualitas produk yang baik, maka 

tujuan perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen atas produk yang 

dibeli tidak akan tercapai.  

 


