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SARI 
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dan Promosi terhadap Persepsi Konsumen Pada  Toyota Avanza Tipe E di Kota 
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Kata Kunci : Atribut Intrinsik, Ektrinsik, Promosi, Persepsi Konsumen 

 
Dalam menciptakan persepsi konsumen, perusahaan harus dapat 

memberikan atribut   produk yang mampu bersaing, selain itu persepsi konsumen 
juga di pengaruhi oleh promosi, dimana promosi akan membentuk persepsi 
konsumen akan sebuah produk. Berdasarkan kenyataan tersebut timbul 
permasalahan yang menerik untuk diteliti yaitu bagaimana pengaruh aktribut 
intrinsik, aktribut ekstrinsik dan promosi terhadap persepsi konsumen pada  
Toyota Avanza tipe E di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh atribut intrinsik, atribut ekstrinsik dan promosi terhadap 
persepsi konsumen pada Toyota Avanza tipe E di Kota Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah adalah seluruh konsumen yang 
memakai mobil Toyota Avanza tipe E di Kota Semarang sebanyak 261. Jumlah 
sampel penelitian ditentukan berdasarkan rumus Slovin yaitu 75 orang yang 
diambil menggunakan teknik “Random Sampling”. Variabel dalarn penelitian ini 
adalah atribut intrinsik, atribut ekstrinsik dan promosi sebagai variabel bebas 
serta persepsi komsumen sebagai variabel terikat. Pengumpulan data 
menggunakan metode dokumentasi, dan metode angket. Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif persentasa dan analisis regresi berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa atribut intrinsik Toyota 
Avansa tipe E termasuk kategori baik (69,25%), atribut ekstrinsik Toyota 
Avansa tipe E termasuk kategori cukup baik (63,24%), promosi toyota Avanza 
tipe E termasuk kategori cukup baik (66,09%) dan persepsi konsumen pada 
Toyota Avanza tipe E termasuk kategori baik (69,17%). Hasil uji hipotesis 
secara simultan dengan uji F diperoleh Fhitung = 35,492 > Ftabel = 2,73 dan 
signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti atribut intrinsik, atribut ekstrinsik dan 
promosi berpengaruh terhadap persepsi konsumen pada Toyota Avanza tipe E di 
kota Semarang. Hasil uji parsial diperoleh t1 = 2,976, t2 = 2,186, dan t3 = 3,445 
yang ketiganya lebih besar dari ttabel = 1,99,   hal ini  berarti secara prsial atribut 
intrinsik, atribut ekstrinsik dan promosi berpengaruh terhadap persepsi konsumen 
pada Toyota Avanza tipe E. Besarnya pengaruh secara simultan dari atribut 
intrinsik, atribut ekstrinsik dan promosi terhadap persepsi konsumen adalah 
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58,3% sedangkan besarnya pengaruh parsial dari masing-masing variabel yaitu  
atribut intrinsik sebesar 11,1%, atribut ekstrinsik sebesar 6,3%, daya promosi 
sebesar 14,3%.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat simpulkan bahwa atribut 
intrinsik, atribut ekstrinsik dan promosi merupakan parameter-parameter yang 
menentukan baik tidaknya persepsi konsumen pada Toyota Avanza tipe E di Kota 
Semarang. Terkait dengan simpulan tersebut maka dapat diajukan saran : 1) Pihak 
produsen Toyota Avanza tipe E hendanya berusaha meningkatkan kualitas atribut 
intrinsiknya khususnya responsif mesin yang dinilai konsumen masih kurang 
optimal, panel-panel instrumen yang semuanya belum digital serta tampilannya 
yang masih kurang menarik, 2) Pihak produsen Toyota Avanza tipe E hendanya 
berusaha untuk memberikan merek yang jelas sesuai tipe produk Toyota Avanza 
tipe E yang ditawarkan dan menyesuaiakan harga dengan berbagai kelebihan yang 
ditawarkan, dan 3) Pihak manajemen pemasaran Toyota Avanza tipe E hendaknya 
lebih menggenjarkan kegiatan promosi yang dilakukan khususnya kegiatan 
promosi melalui periklanan yang dipandang konsumen belum optimal dimana 
konsumen masih jarang mendapatkan informasi tentang Toyota Avanza tipe E 
melalui periklanan dalam media cetak atau elektronik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pada zaman modern seperti sekarang ini, sarana transportasi telah menjadi 

bagian yang terpenting dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan transportasi 

merupakan sarana utama bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk 

bergerak dan berpindah dari satu tempat- ketempat lainnya dengan cepat. Seiring 

dengan perkembangan sarana transportasi pun telah berlangsung dengan cepat. 

Mulai dari transportasi yang sangat sederhana sebelum tahun 1990 sampai sarana 

trasportasi yang mewah yang banyak kita jumpai di Abad 21 ini. Banyaknya jenis 

dan jumlah sarana transportasi telah banyak mengalami perkembangan pesat. 

Dapat kita lihat sekarang ini, melalui jenis kendaraan dari manual bahkan ke 

automatic yang mempermudah seseorang dalam menggunakan mobil. 

Mobil merupakan bentuk dari sarana transportasi darat yang sudah banyak 

dimiliki oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat membeli mobil untuk 

menikmati dua fungsi, yaitu: sebagai sarana untuk mengantarkan seseorang dari 

satu tempat-ketempat lainnya dan sarana aktivitas seseorang dalam memindahkan 

barang dari tempat-ketempat lain, sedangkan fungsi lainnya adalah prestise yang 

tersendiri bagi seseorang.  

Di Indonesia semakin banyak mobil yang ditawarkan oleh perusahaan dari 

berbagai tipe serta terdapat atribut-atribut berbeda-beda yang ditawarkan pada 

konsumen, baik untuk kalangan menengah sampai kalangan atas bahkan segala 
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promosi juga ditempuh perusahaan agar memberikan informasi yang jelas kepada 

konsumen. Sehingga dituntut masing-masing perusahaan untuk 

mendifferensiasikan produk yang mempunyai keunikan dan kualitas serta promosi 

yang baik dan benar agar sesuai  keinginan konsumen. Namun tidak cukup hanya 

mengandalkan kualitas produk saja, satu hal yang perlu di perhatikan 

mendapatkan persepsi konsumen yang baik.. 

Persepsi merupakan bagian terpeting yang harus di pelajari oleh perusahaan 

karena setiap persepsi akan menentukan image produk sehingga akan 

mengakibatkan ketertarikan konsumen dalam mendapatkan barang yang di 

inginkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mempengaruhi persepsi dapat 

dilakukan berbagai cara salah satunya yaitu promosi yang merupakan arus  

informasi kepada konsumen dengan menginformasikan suatu produk yang di 

tawarkan oleh perusahaan. Sehingga informasi akan membentuk respon terhadap 

konsumen dalam membantu proses pembelian suatu produk sesuai dengan 

keinginan serta kebutuhan konsumen. Disisi lain banyak perusahaan 

mengandalkan penjualan saja sebagai jaminan keberhasilan tetapi dikemudian hari 

akan kecewa mendapati bahwa menjualan produk atau menawarkan sebuah 

produk tanpa melihat persepsi konsumen semua  ini akan menimbulan harapan 

pemasar sia-sia karena persepsi merupakan salah satu inti keberhasilan dalam 

menarik konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan dan dapat 

mempengaruhi citra produk itu sendiri di benak konsumen. 

Perusahaan masa kini berlomba-lomba sekuat tenaga ingin mendapatkan 

persepsi yang baik dimata konsumen. Namun mereka sadar bahwa untuk 
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mendapatkan persepsi yang baik sangat sulit, karena persepsi dapat digambarkan 

sebagaimana kita melihat lingkungan disekitar kita. Persepsi tiap orang berbeda 

dengan situasi yang sama, hal ini disebabkan karena kita semua menerima sebuah 

obyek rangsangan melalui penginderaan atas arus informasi itu masuk melalui 

kelima alat indera kita, penglihatan, pendengaran, pembahuan, peradapan, 

perasaan. Namun demikian setiap orang menanggapi, mengorganisasi, dan 

menafsirkan berbeda-beda di setiap individu. Dua orang yang mengalami 

dorongan  yang sama dalam situasi yang sama mungkin dalam menanggapi, 

menyeleksi dan mengorganisir rangsangan tersebut akan berbeda, karena tiap 

orang tidak sama. jenis informasi  sehingga berpengaruh pada panca indera 

konsumen. Persepsi cenderung berbeda-beda biasanya tergantung dari konsumen 

itu sendiri yaitu bagaimana mempersepsikan produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

Dalam menciptakan persepsi konsumen, perusahaan harus dapat 

memberikan atribut   produk yang mampu bersaing. Atribut sendiri dapat dibagi 

menjadi dua, yang pertama atribut intrinsik (feature,  performonce, durability) dan 

atribut ekstrinsik (merek, harga, pelayanan). Apabila kedua atribut tersebut 

mampu memberikan kualitas yang baik maka secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi persepsi seorang konsumen, hal ini senada dengan 

penelitian Teguh Tjipto Jati yang mengungkapkan bahwa ada pengaruh atribut 

intrinsik dan atribut ekstrinsik tehadap tingkat persepsi konsumen pada hanphone 

Nokia di semarang. Sedangkan  Atribut intrinsik dan atribut ekstrinsik secara 
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keseluruhan ditentukan oleh kesesuaian antara persepsi konsumen dengan apa 

yang terjadi (Oliver, 1993:88).  

Menurut Dimiyanti (1992:73) bahwa persepsi konsumen juga di pengaruhi 

oleh promosi, dimana promosi akan membentuk persepsi konsumen akan sebuah 

produk. Promosi juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya  dengan 

personal selling, periklanan, promosi penjualan dan lain-lain. Agar konsumen 

lebih mudah mengerti produk yang ditawarkan secara keseluruhan.  

Menanggapi hal diatas maka perusahaan Toyota Motor dengan Toyota 

Avanzanya yaitu  selalu ingin menampilkan inovasi terbaru dengan menawarkan 

berbagai tipe serta  memberikan nuansa atribut, baik  pada atribut intrinsik 

diantaranya feature, durability, performence dan atribut ekstrinsik seperti merek, 

harga, pelayanan, sehingga dari kedua atribut tersebut akan menjadi harapan yang 

sesuai dengan keinginan konsumen dan mampu mendapatkan persepsi yang baik 

dimata konsumen terhadap mobil Toyota Avanza. 

Toyota Astra Motor telah melakukan promosi yang telah dilakukan dengan 

mengadakan pameran dan kegiatan test drive. Promosi tersebut meliputi tentang 

kualitas produk, spesifik teknis yaitu tentang pengenaan atribut ekstrinsik, atribut 

intrinsik kepada konsumen sehingga diharapkan konsumen dapat mengetahui 

kualitas mobil merek Toyota Avanza. 

 Berdasarkan Surat Kabar Bisnis Indonesia mengatakan pada bulan Febuari 

2008, total pasar otomotif nasional mencapai 25.954 unit atau turun 43,2% 

dibandingkan bulan Febuari tahun lalu yang sebesar 45.718 unit. Kendati 

demikian, total penjualan Toyota di bulan Febuari 2008 ini mencapai 11.676 unit 
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atau hanya turun sebesar 16% dibandingkan bulan Febuari 2007 yang mencapai 

13.899 unit. Dengan hasil yang dicapai ini, Toyota berhasil mengusai 45% dari 

total penjualan Otomotif Nasional di bulan Febuari 2008. 

Total penjualan Otomotif Nasional di periode Januari-Febuari 2008 ini juga 

hanya mencapai 52.566 unit, atau turun sebesar 42,4% bila dibandingkan di 

periode yang sama tahun 2007 yang mencapai 91,198 unit. Sedangkan total 

penjualan PT Toyota Astra Motor untuk periode Januari-Febuari 2008 mencapai 

24.867 unit atau sama dengan pengusaan pasar sebesar 47,3% dari total penjualan 

pasar otomotif nasional. Bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang 

mencapai total penjualan 27.906 unit, maka terjadi penurunan penjualan sebesar 

10,9%. 

Penjualan nasional kendaraan di segmen non-komersial/kendaraan 

penumpang di Januari-Febuari 2008 tercatat 41.385 unit, turun menjadi 30,6% 

dibanding penjualan pada periode yang sama tahun 2007 sebesar 59.600 unit. 

Toyota berada di urutan pertama penjualan di segmen ini dengan pangsa pasar 

55,6% atau berhasil menjual 22.994 unit, diikuti oleh Honda (14,5% pangsa 

pasar) dan ketiga Daihatsu(13% pangsa pasar). 

Sementara itu berdasarkan data Nasmoco Semarang diperoleh sales 

progress dari bulan Januari-Desember 2008 terlihat jelas penjualan Toyota 

Avanza mengalami fluktuasi naik turun. Padahal pihak Toyota Avanza 

memberikan berbagai pilihan terutama pada atribut baik atribut intrinsik (feature, 

performence, durability) dan atribut ekstrinsik (merek, harga, pelayanan) yang 

baik, serta memberikan kualitas promosi yang baik (advertising, personal selling, 
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sales promosi) agar mendapatkan persepsi yang baik di benak konsumen namun 

mengapa penjualan terjadi fluktuasi dan terlihat pada penjualan Avanza  seperti 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1  Sales Progess Nasmoco Semarang Tahun 2008 

Model Bulan 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

E type 30 28 30 24 20 19 22 20 24 15 12 17 
G type 109 90 110 109 112 94 83 112 125 137 142 150 
G a/t 2 2 5 3 4 3 4 5 5 4 4 5 
Total 
Avanza 141 120 145 136 136 116 109 137 154 156 158 172 
 

Terlihat pada tabel 1.1 di atas bahwa selama tahun 2008 angka penjualan 

Toyota Avanza mangalami fluktuasi dan angka penjualan tertinggi pada bulan 

Desember sebesar 172 unit sedangkan penjualan terendah pada bulan Juli sebesar 

116 unit Toyota Avanza. Dari tiga tipe yang ditawarkan yaitu tipe E, tipe G dan 

tipe G a/t terlihat bahwa pada tipe E terdapat kecenderungan penurunan penjualan 

dimana pada bulan Januari penjualan mencapai 30 unit dan pada bulan Desember 

penjualan hanya mencapai 17 unit.  

Menurunnya penjualan Toyota Avanza tipe E di kota semarang tersebut 

diduga karena atribut yang melekat pada Toyota Avanza tipe E baik atribut 

intrinsik (feature, performence, durability) dan atribut ekstrinsik (merek, harga, 

pelayanan) serta kegiatan promosi penjualan baik (advertising, personal selling, 

sales promosi) kurang mendapatkan respon atau persepsi yang baik di benak 

konsumen. 

Mengacu pada latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih dalam tentang persepsi konsumen terhadap atribut produk dan promosi 
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Toyota Avanza sehingga peneliti mengambil judul penelitian ”Analisis Faktor-

faktor yang Berpengaruh terhadap Persepsi Konsumen pada  Toyota Avanza 

Tipe E  di Kota Semarang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh atribut intrinsik terhadap persepsi konsumen pada 

Toyota Avanza tipe E di Kota Semarang ? 

2. Bagaimana pengaruh atribut ekstrinsik terhadap persepsi konsumen pada 

Toyota Avanza tipe E di Kota Semarang ? 

3. Bagaimana pengaruh promosi terhadap persepsi konsumen pada Toyota 

Avanza tipe E di Kota Semarang ? 

4. Bagaimana pengaruh aktribut intrinsik, aktribut ekstrinsik dan promosi 

terhadap persepsi konsumen pada  Toyota Avanza tipe E di Kota Semarang ? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan mengingat keterbatasan waktu, biaya dan 

kemampuan, maka penelitian dibatasi pada atribut intrinsik, atribut ekstrinsik dan 

promosi yang dilakukan oleh Toyata Avanza tipe E. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 

atribut intrinsik, atribut ekstrinsik dan promosi terhadap persepsi konsumen pada 

Toyota Avanza tipe E. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Produsen 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi produsen Toyota untuk 

merumuskan strategi pemasarannya ditengah persaingan pasar mobil yang 

makin ketat. 

2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi 

penelitian sejenis. 

 

1.5 Definisi Operasional  

1. Atribut instrinsik adalah karakteristik fisik dari suatu produk dengan 

indikator tampilkan mobil yang menarik, dashboard dan panel intrumen yang 

modern dan mudah dimengerti, AC double blower yang sejuk, suspense dan 

stabilitas yang tinggi. Mesin yang responsif, irit bahan bakar, mesin yang 

tidak cepat panas, didesain lampu yang multireflektor dan Kristal, grill dan 

warna mobil yang menarik. 

2. Atribut ekstrinsik adalah karateristik non fisik dari mutu produk dengan 

indikator merek yang terkenal, harga yang sesuai dengan kualitas, harga 
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purna jual, ketersedian suku cadang selalu terjamin, harga suku cadang yang 

terjangkau dan perawatan mobil yang mudah. 

3. Promosi adalah kegiatan mengkomonikasikan informasi dari penjual kepada 

pembeli atau pihak lain dalam saluran untuk mempengaruhi sikap-sikap dan 

perilaku, dengan indikator periklanan, promosi penjualan, personall selling, 

advertesing. 

4. Persepsi konsumen adalah penilain dari responden terhadap beberapa 

gambaran mengenai persepsi konsumen atas Toyota Avanza tipe E dibanding 

merek-merek mobil lainnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Tinjauan Pemasaran 

Pemasaran merupakan suatu siklus dalam perusahaan yang bermula dan 

berakhir dengan permintaan dan kebutuhan konsumen. Seorang pemasar harus 

dapat menafsirkan kebutuhan-kebutuhan konsumenn sebagai permintaan pasar 

serta mengkombinasikannya dengan data-data pasar, seperti lokasi, jumlah dan 

selera konsumen tanggapan konsumen atas promosi produk yang ditawarkan, 

kedekatan konsumen dengan produk. 

Hal tersebut dapat kita ketahui dengan mengadakan riset pasar. Informasi 

yang didapat dari hasil riset pasar tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar 

untuk produk yang harus diproduksi, penempatan produk di pasar serta 

mempertahankan siklus hidup produk. Ditinjau dari segi ini, produksen dan agen-

agen penjualan berada pada sisi individu-individu yang menjalankan kegiatan 

pemasaran sedangkan konsumen berada pada titik konsumsi. 

Adapun devinisi manajemen pemasaran yang dikemukakan Kotler (2000: 

13), manajemen pemasaran adalah proses penyaluran gagasan, barang atau jasa 

untuk mencipatakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan 

organisasi. Definisi yang di kemukan oleh Kotler tersebut didasarkan pada konsep 

kebutuhan, keinginan, permintaan produk, penilaian (value). Dengan mengacu 
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pada definisi tersebut, keseluruhan aspek kegiatan yang menitik beratkan pada 

pemenuhan kenbutuhan dan keinginan konsumen. Kebuthan manusia (human 

needs) adalah pernyataan dari rasa kehilangan. Sedangkan keinginan (wants) 

adalah keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan 

kesedian untuk mambelinya. Keinginan menjadi permintaan jika didukung oleh 

daya tarik bali (Kotler, 2000: 8-9). 

Menurut Swastha dan Handoko (1997:6-8), konsep pamasaran tersebut 

disusun dengan memasukan tiga elemen pokok, yaitu: 

1. Orientasi Konsumen 

a. Perusahaan yang benar-benar ingin memperhaitikan konsumen harus 

menentukan kebutuhan pokok dari pembelian yang akan dilayani dan 

dipenuhi. 

b. Menentukan kelompok pembeli yang akan dijadikan sasaran penjualan. 

c. Menentukan produk dan program pamasaranya. 

d. Mengadakan penelitian pada konsumennya. 

e. Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik. 

2. Penyusunan Kegiatan Pemasaran Secara Integral 

Pengintegrasian kegiatan pemasaran berarti setiap orang dan setiap 

bagian dalam perusahaan turut berkecimpung dalam satu usaha yang 

terkoordinir untuk memberikan kepuasan konsumen sehingga tujuan 

perusahaan dapat terealisasi. 
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3. Kepuasan Konsumen 

Faktor yang menentukan apakah perusahaan dalam jangka panjang akan 

mendapatkan laba, ialah banyak sedikitnya kepuasan konsumen yang dapat 

dipenuhi. Ini tidak berarti bahwa perusahaan harus memaksimalkan kepuasan 

konsumen tetapi perusahaan harus mandapatkan laba dengan cara memberikan 

kepuasan konsumen,. 

Dalam upaya pemenuhan dan pemuasan kebutuhan konsumen tersebut, 

kegiatan pemasaran yang berkaitan dengan pengaruh adanya atribut produk yang 

mendukung dan promosi memegang peranan yang sangat penting dalam 

mewujudkan sukses perusahaan tersebut. 

 

2.1.2 Tinjauan Persepsi 

2.1.2.1 Pengertian Persepsi 

Persepsi dapat digambarkan sebagaimana kita melihat lingkungan disekitar 

kita. Persepsi tiap orang berbeda dengan situasi yang sama, hal ini disebabkan 

karena kita semua menerima sebuah obyek rangsangan melalui penginderaan 

yaitu arus informasi itu masuk melalui kelima alat indera kita, penglihatan, 

pendengaran, pembauan, peradapan, perasaan. Namun demikian tiap-tiap orang 

menanggapi, mengorganisasi, dan menafsirkan informasi sensorik ini menurut 

masing-masing sebagai individu. Dua orang yang mengalami dorongan  yang 

sama dalam situasi yang sama mungkin dalam menanggapi, menyeleksi dan 

mengorganisir rangsangan tersebut akan berbeda, karena tiap orang tidak sama. 
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Dalam hal kebutuhan, nilai harapan dan kesukaan orang dapat muncul 

dengan persepsi yang berbeda terhadap obyek rangsangan. Persepsi seringkali 

berbicara lebih kuat daripada fakta, sehingga menimbulkan kesan bahwa persepsi 

konsumen terlihat lebih bermanfaat daripada menunjukkan fakta yang belum tentu 

dapat diterima oleh konsumen. Persepsi dapat juga diartikan sebagai suatu proses 

yang dilewati seseorang untuk menyeleksi, mengorganisasikan, dan 

menginterpretasikan informasi-informasi tertentu dalam rangka membentuk 

makna tertentu mengenai produk atau merek tertentu. Makna tersebut lebih sering 

dinamakan dengan citra/kesan/image. 

Adapun beberapa pendapat dari para ahli manajemen tentang persepsi, 

yaitu : Menurut Kotler (1997:240) persepsi adalah “proses seorang individu 

memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk 

menciptakan sebuah gambar yang bermakna tentang dunia.” Persepsi tidak hanya 

tergantung pada sifat - sifat rangsangan fisik, tapi juga pada pengalaman dan sikap 

sekarang dari individu. Pengalaman dapat diperoleh dari semua perbuatannya di 

masa lampau atau dapat pula dipelajari, sebab dengan belajar seseorang akan 

dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman yang berbeda - beda, akan 

membentuk suatu pandangan yang berbeda sehingga menciptakan proses 

pengamatan dalam perilaku pembelian yang berbeda pula. Makin sedikit 

pengalaman dalam perilaku pembelian, makin erbatas pula luasan interpretasinya. 

Dan juga persepsi ini juga ada hubungannya antara rangsangan dengan medan 

yang mengelilingi dan kondisi dalam diri seseorang. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (1997). Persepsi dapat didefinisikan 

sebagai proses oleh yang mana seorang individu memilih, mengatur, dan 

mengartikan rangsangan kedalam penuh arti dan   saling berlekatan gambar 
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kedalam dunia. Didalam mempelajari persepsi ada 2 hal yang sangat penting, 

yaitu : 

1. The absolute threshold (Mutlak diambang pintu) yaitu suatu tingkatan 

terendah dimana seseorang dapat merasakan adanya sensasi/nilai minimum 

dari suatu rangsangan agar dapat diterima secara sadar. 

2. The different threshold atau just noticeable different (Perbedanaan diambang 

pintu atau hanya mudah diperhatikan perbedaaan) yaitu : perbedaan minimum 

yang dapat di deteksi diantara 2 rangsangan yang muncul secara bersamaan. 

Sedangkan pengertian persepsi menurut Irwanto (1995, p.90). 

mendefinisikan persepsi sebagai “suatu proses diterimanya rangsangan sampai 

stimulus tersebut disadari dan dimengerti.” 

Dalam persepsi banyak menggunakan panca indera untuk menangkap 

stimulus dari objek – objek yang ada di sekitar lingkungan. Suatu rangsangan 

(stimulus), sebagai masukan untuk panca indera atau sensori reception. Fungsi 

dari sensori receptor adalah untuk melihat, mendengarkan, mencium aroma, 

merasakan, dan menyentuh. Selama ini teori persepsi manusia didominasi oleh 

dua asumsi yang diajukan, yakni : 

1. Proses pembentukan kesan dianggap bersifat mekanis dan cenderung 

mencerminkan sifat manusia yang memberi stimulus. 

2. Proses tersebut dibawah dominasi perasaan atau evaluasi dan bukan oleh 

pikiran atau kognisi. 

Dalam hubungan antar persepsi dan perilaku dapat dilihat dari pendapat 

Siagian (1994:18) bahwa : “Persepsi dapat diungkapkan sebagai proses melalui 

mengenai lingkungannya. Interpretasi seseorang mengenai lingkungan tersebut 
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akan sangat berpengaruh pada perilaku yang pada akhirnya menentukan faktor – 

faktor yang dipandang sebagai motivasional (dorongan untuk melakukan 

sesuatu).”Singkatnya, motif menggiatkan perilaku orang dan persepsi menentukan 

arah perilakunya. Karena itu kita harus mengetahui unsur - unsur yang 

mempengaruhi atau membeli bentuk persepsi seseorang. 

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang 

persepsi konsumen adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi manajemen 

dalam sebuah perusahaan untuk menyusun dan menetapkan strategi 

pemasarannya. 

2.1.2.2 Proses Pembentukan Persepsi 

Proses pembentukan persepsi diawali dari penerimaan sensation, absolute 

threshold, dan differential threshold. Sensasi merupakan rangsangan langsung 

dari organ-organ yang mempunyai sensor untuk menanggapi rangsangan 

sederhana tersebut. Absolute threshold adalah tingkatan yang paling rendah 

dimana seseorang dapat mengalami sensasi tersebut. Differential threshold 

merupakan perbedaan kecil yang dapat dideteksi oleh 2 (dua) rangsangan yang 

sangat mirip (Schiffman and Kanuk,1995:162-164). 

2.1.2.2.1 Memilih Perubahan Makna Rangsangan Secara Selektif (Perceptual 

Selection) 

 Seleksi adalah konsumen memilih dan menentukan marketing stimuli 

karena tiap individu adalah unik didalam kebutuhan dan keinginan, pengalaman, 

sikap dan karakter pribadi masing-masing orang. Perceptual selection adalah 

iklan, kemasan atau produk yang identik yang dapat dipersepsikan secara berbeda 

pada waktu dan situasi yang sama oleh dua konsumen yang berbeda. Hal ini 
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dibuktikan oleh adanya bukti-bukti yang cukup tentang perceptual selection yang 

diperoleh dari marketing stimuli (Assael, 1984 : 115) Banyak konsumen tidak 

dapat membedakan rasa atau aroma pada beberapa produk ketika produk tersebut 

belum diberitahukan nama (mereknya), tetapi ketika merek tersebut diketahui 

maka konsumen dapat memberikan preferensi pada produk tersebut. 

2.1.2.2.2 Pengorganisasian Makna Rangsangan (Perceptual Organization) 

Menurut Schiffman dan Kanuk (1997, p.164)  pengorganisasian makna 

rangsangan adalah orang-orang tidak mempunyai pengalaman  ingatan 

rangsangan memilih dari keadaan lingkungan seperti gerakan dan perspinsahaan 

sensasi, lebih baik mereka cenderung keorganisasi mereka kedalam kelompok dan 

mengamati  seluruh kesatuan, sesuai prinsip  penopang bentuk makna organisasi  

dan dasar, penggolongan, dan penutupan. 

Manusia cenderung membuat keteraturan untuk hal – hal yang tidak 

teratur. Demikian pula terhadap soal persepsi. Stimuli banyak yang datang dari 

lingkungan tetapi tidak diserap begitu saja sebab setiap orang melakukan 

pengorganisasian terhadap stimuli tersebut. Adapun pengorganisasian stimuli 

dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu : (Simamora 2002:108) 

1. Hubungan figur dan latar belakang ; figur memperoleh porsi dominan dalam 

mendapat perhatian dibanding latar belakang, namun setiap orang berusaha 

untuk melakukan seleksi terhadap stimuli. Karena tidak setiap stimuli 

memperoleh perhatian yang sama. 
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2. Pengelompokan; orang- orang cenderung melakukan pengelompokan terhadap 

stimuli yang diterima, sehingga mereka dapat membentuk kesan atau 

gambaran yang seragam dengan tujuan mempermudah interpretasi. 

3. Penyelesaian; setiap orang memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan 

sesuatu. Kecenderungan ini tercermin dari usaha untuk mengorganisasikan 

persepsi sehingga terbentuklah gambaran yang lengkap. 

Organisasi persepsi (Perceptual Organization) berarti bahwa konsumen 

mengelompokan informasi dari berbagai sumber ke dalam pengertian yang 

menyeluruh untuk memahami lebih baik dan bertindak atas pemahaman itu 

(Assail,1992). Prinsip dasar dari organisasi persepsi adalah penyatuan 

(Integration), yang berarti bahwa berbagai stimulus akan dirasakan sebagai suatu 

yang dikelompokkan secara menyeluruh. Pengorganisasian seperti itu 

memudahkan untuk memproses informasi dan memberikan pengertian yang 

berintegrasi terhadap stimulus. (Sutisna,2001 :75). 

2.1.2.2.3 Penafsiran atau Mengintepretasikan Rangsangan (Perceptual  

Intepretation) 

Menurut Schiffman dan Kanuk (1997:168) Penafsiran rangsangan Adalah 

“pendahuluan diskusi mempunyai penegasan bahwa persepsi adalah realita 

perseorangan. Orang  yang mana melatih memilih rangsangan yang mereka lihat, 

dan mereka mengatur ransangan ini berdasakan  prinsip psylogikal tertentu. 

Interpretasi adalah proses memberikan arti kepada stimuli sensoris. 

Interpretasi tergantung pada harapan bagaimana seharusnya stimulus itu diartikan. 

Seringkali stimuli membingungkan (ambigu) karena sulit memberi arti. Pada saat 

stimuli membingungkan, cara seseorang dalam menginterpretasikannya cenderung 



18 

 

disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, minat, dan lain – lain. Seberapa dekat 

interpretasi seseorang dengan realita, itu tergantung pada kejelasan stimulus, 

pengalaman masa lalu, serta motivasi dan minat orang tersebut pada saat 

pembentukan persepsi. 

Proses terakhir dari persepsi adalah memberikan interpretasi atas stimuli 

yang diterima oleh konsumen, setiap stimuli yang menarik perhatian konsumen 

baik didasari atau tidak didasari, akan diintepretasikan oleh konsumen. Dalam 

proses intepretasi konsumen membuka kembeli berbagai informasi dalam memori 

yang telah tersimpan dalam waktu yang sama (long-term memory) yang 

berhubungan dengan stimulus yang diterima. Informasi dalam long-term akan 

membentuk konsumen untuk menginterpretasikan stimulus.(Sutisna,2001 :79). 

 

2.1.3 Stimulus Pemasaran dan Persepsi Konsumen 

2.1.3.1 Pengertian Stimulus Pemasaran 

Stimuli atau stimulus adalah bentuk fisik, visual atau komonikasi verbal 

yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. Dua tipe stimuli penting yang 

dapat mempengaruhi perilaku konsumen adalah pemasaran dan lingkungan (sosial 

budaya). 

Stimuli pemasaran adalah setiap komonikasi atau stimuli fisik yang dapat 

didesain untuk mempengaruhi konsumen. Produk dan kompunen-kompunennya 

(seperti kemasan, isi, ciri-ciri fisik) adalah stimuli utama (Primary/Intrinsic 

Stimuli). Komonikasi yang didesain untuk mempengaruhi perilaku konsumen 

adalah stimuli tambahan (secondary stimuli) yang mempresentasikan produk 

seperti kata-kata, gambar, dan symbol atau memelalui stimuli lain yang 
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diasosiasikan dengan produk seperti harga, toko tempat produk dijual, pengaruh 

sales. (Sutisna,2001 :63) 

2.1.3.2 Karakteristik Stimulus yang Mempengaruhi Persepsi 

Beberapa karakteristik iklan dan stimuli pamasaran lainnya akan membuat 

pesan lebih dirasakan konsumen seperti yang diharapkan pemasar. Karakteristik-

karakteristik itu dibagi kedalam dua kelompok, yaitu elemen inderewi (sensory 

element) seperti bau, rasa, suara, penglihatan, pendengaran. Kelompok kedua 

yaitu, elemen structural (structural element) seperti ukuran, bentuk, dan posisi. 

Berikut ini akan menjelaskan masing-masing kelompok tersebut. 

1. Sensory  

Faktor-faktor sensori mempengaruhi bagaimana suatu produk dirasakan 

dan hal itu sangat penting dalam desain produk baru, misalnya sangat penting 

untuk produk-produk kosmestik. Dalam satu penelitian ditemukan bahwa dua 

wangi yang berbeda ditaburkan kedalam tisu penyeka muka yang sama. 

Konsumen merasakan bahwa tisu yang satu lebih elegan dan mahal. Dan tisu 

yang lainnya dirasakan sebagi tisu untuk keperluan dapur dan murahan. 

Warna juga mempunyai konotasi inderawi yang penting. Satu penelitian 

melakukan test terhadap penggunaan kemasan deodorant roll-on dengan 

warna yang berbeda. Isi kemasan semuanya sama. Hasilnya menunjukan 

bahwa respon masing-masing responden berbeda. Responden mengatakan 

bahwa kemasan nomor satu dirasakan cepat kering dan efektif, kemasan 

nomor dua mempnyai bau yang menyengat dan kemasan nomor tiga membuat 

iritasi pada kulit dan tidak efektif. Tanggapan yang berbeda atas penggunaan 
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warna kemasan, memungkinkan pemasar memperhatikan warna kemasan 

produk sedemikian rupa agar konsumen mempunyai persepsi yang baik 

terhadap suatu produk. 

Faktor sensori yang lain penting dalam pemasaran adalah rasa (taste). 

Rasa akan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu obyek. Rasa kopi 

permen yang kuat mempengaruhi citra merek dan produk, rasa yang hambar 

juga akan mempengaruhi citra merek. Misalnya kalau orang disuguhi kopi 

permen tanpa merek, dan kemudian permen itu dirasakan mempunyai aroma 

kopi yang kuat, maka orang akan mengetahui bahwa permen itu adalah kopi 

permen kopiko. Contoh lain misalnya, kelembutan dipertimbangkan atribut 

untuk produk-produk kertas. Suara juga bisa dipakai untuk mengidentifikasi 

citra merek dan pruduk. Suara music klasik yang mengiringi iklan mencitrakan 

produk yang mewah misalnya. 

2. Faktor-faktor struktural 

Sejumlah hasil penelitian menunjukan faktor-faktor struktural dari iklan 

cetak, mempengaruhi persepsi konsumen. Beberapa hasil penelitian yang 

dikutip oleh Assel (1992) yang menunjukan hal itu sebagai berikut: 

a. Ukuran 

Ukuran iklan cetak yang lebih besar, lebih memungkinkan untuk 

diperhatikan. 

b. Posisi  

Akan ada perhatian yang lebih besar pada iklan dalam 10% pertama 

halaman majalah. Melewati batas 10%, posisi mempunyai pengaruh kecil. 
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Setngah halaman sebagaian atas menghasilkan perhatian yang lebih 

dibandingkan setengah halaman bagian bawah. Penelitian ini juga 

memberikan kesimpulan bahwa sedikit perbedaan antara halaman bagian 

kiri dengan halaman bagian kanan. Hasil penelitian selanjutnya 

menentukan bahwa untuk memaksimumkan pemahaman terhadap iklan, 

sebaiknya stimuli yang berupa gambar diletakan pada sebelah kanan 

halaman majalah, dan iklan yang berupa kata-kata verbal diletakkan pada 

sisi sebelah kiri. 

c. Warna 

Warna dalam iklan cetak telah diteliti sebagai faktor struktural. Secara 

umum. Iklan berwarna menghasilkan lebih perhatian dari pada iklan cetak 

hitam putih. 

d. Kontras 

Kontras memungkinkan untuk mendapatkan perhatian. Gambar sebuah 

produk di atas latar belakang yang putih mungkin akan dapat perhatian, 

tetapi tidak menjamin pemahaman dan ingatan.(Sutisna, 2001:64-66). 

 

2.1.4 Atribut Produk 

2.1.4.1 Pengertian Atribut Produk 

Atribut adalah sebuah fitur produk, dimana konsumen membentuk 

kepercayaan (Mowen dan Minor, 2001: 310). Produk merupakan pemuasan 

kebutuhan-kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini berarti bahwa melalui 

produk ada sebuah penawaran pemuasan kebutuhan. 
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Menurut Basu Swastha dan Irawan (1990: 165), mendefinisikan produk 

sebagai suatu sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, 

termasuk warna, harga, prestis perusahaan, pelayanan perusahaan yang diterima 

oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebuuhannya. 

Dari pengertian dia atas dapat diketahui bahwa produk pada dasarnya 

menjual kepuasan, kegunaan atau manfaat atas kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Setiap konsumen menginginkan agar produk yang ditawarkan 

produksen tampil sempurna, tanpa ada kerusakan, dengan desain yang selalu 

inovatif. 

Atribut produk adalah suatu kompunen yang merupakan sifat-sifat produk 

yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

yang di harapkan pembeli. Yang termasuk dalam atribut suatu produk seperti 

bentuk daya tahannya, merek, gambar logo atau trade marknya maupun labelnya 

(Gitosudarmo, 1994:188). 

2.1.4.2 Macam-macam Atribut Produk 

Menurut Zeithaml (1998, Dalam Jurnal Strategi Bisnis,2001:51), 

mengemukakan konsumen di dalam memahami suatu produk melihat dua faktor 

yang mempengaruhi pada produk, yaitu:  

1. Atribut Nyata (Instrinsic Atribute) 

Atribut nyata adalah karakteristik fisik dari suatu produk, misalnya daya tahan, 

bentuk, kecepatan dan features dari produk. 

2. Atribut Abstrak (Exstrinsic Atribute) 



23 

 

Atribut abstrak adalah karakteristik non fisik dari suatu produk, seperti merek, 

harga dan pelayanan penjualan, garansi. 

Menurut Tjiptono (1997:103), atribut produk adalah unsur-unsur produk 

yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam pengambilan 

keputusan pembelian. Atribut produk ini meliputi : 

1. Merek, yaitu merupakan nama, tanda, simbol atau lambang, desain, warna, 

gerak atau mengkombinasikan atribut-atribut produk lain yang diharapkan  

dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. 

2. Pemberian Label (Labeling), merupakan bagian dari suatu produk yang 

menyampaikan informasi mengenai produk dan penjualan. 

3. Jaminan (garansi), adalah janji yang merupakan kewajiban produksen atas 

produknya kepada konsumen, dimana para konsumen akan memberikan ganti 

rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagai mana yang diharapkan 

atau dijanjikan. Jaminan bias meliputi kualitas produk, reparasi, ganti rugi 

(barang kembali atau produk ditukar). 

4. Pelayanan, yaitu berupa pemberian informasi, konsultasi maupun order taking 

(Meliputi aplikasi,keanggotaan di klub atau program tertentu). 

Menurut William J. Staton (1993: 269), yang termasuk dalam atribut 

produk adalah: 

1. Merek yaitu nama, istilah, simbol atau desain khusus yang dirancang untuk 

mengidentifikasikan barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual. 

2. Kemasan, adalah seluruh kegitan merancang dan memproduksi bungkus atau 

kemasan produk. 
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3. Desain produk, merupakan proses perancangan gaya dan fungsi produk, 

menciptakan produk menarik, mudah dan tidak mahal atau digunakan dan 

diservis serta sederhana dan ekonomis untuk dibuat dan didistribusikan. 

4. Harga, yaitu sejumlah uang (kemungkinan) ditambah beberapa barang 

dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan 

pelayanan yang menyertainya. 

5. Warna, bahwa warna sering menjadi faktor penentu dalam hal terima atau 

tidaknya suatu produk oleh konsumen. Pendayagunaan warna yang tepat dapat 

meningkatkan penjulan suatu produk. 

6. Kualitas produk, merupakan kemampuan produk untuk melaksanakan 

fungsinya termasuk keawetan, keandalan, kemudahan dipergunakan dan 

diperbaiki dan bernilai. 

7. Garansi atau jaminan, dimana mempunyai tujuan untuk menyakinkan pembeli 

bahwa pabrik akan memberi ganti rugi bila produk tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya. 

8. Pelayanan atau service produk, merupakan kegiatan yang memerlukan 

perhatian pihak manajemen, karena produk sendiri makin lama makin canggih 

dan rumit, yaitu pelayanan yang dijanjikan dalam jaminan. 

 

2.1.5 Promosi 

2.1.5.1 Pengertian Promosi 

Promosi merupakan faktor penting dalam dunia usaha pemasaran, suatu 

usaha  untuk menarik minat konsumen. Promosi adalah arus informasi/ persuasi 

yang dibuat untuk menggerakkan seseorang/ organisasi kepada tindakan yang 
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menciptakan pertukaran dalam pemasaran (William G Nikels dalam Basu Swasta 

dan Irawan, 2003:349). Promosi dapat diartikan sebagai jenis kegiatan yang 

ditujukan untuk mendorong permintaan (Martin L Bell dalam Basu Swasta dan 

Irawan, 2003:349). 

Pengertian promosi menurut (Basu Swasta, 2000:249) adalah arus 

informasi atau persepsi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau 

organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

Sedangkan menurut (Tjiptono,2000:6) promosi adalah alat fundamental yang 

direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan 

keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki 

program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar atau sasaran tersebut.  

Pada hakekatnya promosi adalah suatu bentuk komonikasi pemasaran, 

yaitu efektifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi, membujuk dan atau menigkatkan pasar sasaran atas perusahaan 

dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal kepada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Tjiptono, 2000). 

Promosi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan komonikasi dari 

perusahaan untuk memperkenalkan produknya dengan harapan produk tersebut 

mendapat perhatian dari konsumen dan akhirnya menciptakan pembelian oleh 

konsumen. 

2.1.5.2 Arti Penting Promosi 

Kegagalan dalam pemasaran suatu produk akan membawa akibat fatal bagi 

perusahaan, apabila dengan demikian sebanyaknya pesaing dari perusahaan-
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perusahaan yang sama. Perusahaan perlu melakukan kegiatan promosi untuk 

menjaga barang yang dihasilkan oleh perusahaan pesaing. 

Kesan atau image dari suatu barang yang ada pada pilihan konsumen 

merupakan faktor yang penting untuk menuju berhasil tidaknya penjualan suatu 

barang. image ini tercipta melalui kegiatan promosi, perusahaan mengharapkan 

untuk dapat menaikan hasil penjualan produk dengan harga tertentu 

(Staton,1993:139). 

2.1.5.3 Tujuan Promosi 

Dalam praktek promosi dapat dilakukan dengan mendasarkan pada tujuan-

tujuan sebagai berikut (Swastha dan Irawan,1990:353-355): 

1. Modifikasi Tingkah Laku 

Promosi berusaha merubah tingkah laku dan pendapat, dan memperkuat 

tingkah laku yang ada. 

2. Memberitahu 

Kegiatan promosi itu dapat ditujukan untuk memberitahukan pasar yang dituju 

tentang penawaran perusahaan. Promosi  yang bersifat informasi umumnya 

lebih sesuai dilakukan pada awal didalam siklus kehidupan produk. Promosi 

yang bersifat informatif ini juga penting bagi konsumen karena dapat 

membantu dalam mengambil keputusan untuk membeli. 

3. Membujuk  

Promosi demikian ini terutama diarahkan untuk mendorong pembelian. 

Promosi  yang bersifat persuatif ini akan menjadi dominan jikan produk yang 

bersangkutan mulai memasuki tahap pertumbuhan di dalam siklus kehidupan. 
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4. Mengingatkan 

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan perlu dilakukan selama 

tahap pendewasan didalam siklus kehidupan produk. 

2.1.5.4 Kegiatan-kegiatan yang Termasuk dalam Promosi 

Terdapat empat bagian kegiatan yang dapat digolongkan ke dalam 

kegiatan-kegiatan promosi, yaitu : 

1. Periklanan 

Periklanan merupakan salah satu kegiatan promosi yang banyak 

dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan. Dalam periklanan itu, pihak 

yang memasang iklan tersebut sebagai sponsor harus mengeluarkan sejumlah 

biaya atas pemasangan iklan pada media. Periklanan sendiri didefinisikan 

sebagai bentuk persentasi dan promosi non pribadi tentang ide, barang dan jasa 

yang dibayar oleh sponsor tertentu (Swastha dan Irawan, 1990:350). 

Jadi periklanan merupakan salah satu unsur promosi yang dapat 

mengingatkan penjualan dan senantiasa berusaha agar produk yang 

diperkenalkan dapat diterima oleh pembeli, dengan demikian kesan yang 

ditanamkan dalam periklanan dapat periklanan adalah sejenis promosi produk 

dengan menggunakan mendia komonikasi massa. Media-media yang dapat 

dipergunakan untuk melakukan kegiatan periklanan antara lain radio, televisi, 

surat kabar, majalah, bioskop, papan reklame maupun selebaran. 

2. Personal Selling 

Personal selling merupakan salah satu metode promosi untuk mencapai 

tujuan tersebut dan usaha ini memerlukan lebih banyak tenaga kerja atau 
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tenaga penjualan. Menurut Kotler (2000:242), personal selling adalah 

penyajian lisan dalam suatu pembicaraan dengan satu atau beberapa pembeli 

potensial dengan tujuan melakukan penjualan.  

Menurut Nickels (Dalam Swastha, 1984:260), personal selling adalah 

interaksi antar individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk 

menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan 

pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. 

Media yang digunakan untuk melakukan personal selling adalah 

melalui wariniaga, baik yang dilapangan (salesman) maupun yang ada di 

counter-counter. 

3. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan adalah intensif jangka pendek untuk merangsang 

pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa (Kotler dan 

Amstrong,2000:173). Fungsi promosi penjulan itu sendiri adalah 

menghubungkan antara periklanan, personal selling dan alat promosi yang 

lain, juga melengkapi dan mengkoordinir. Dalam perusahaan, bagaian promosi 

penjualan dapat mengadakan kerjasama dengan kelompok atau badan lain, 

seperti dealer, distributor atau bagian lain dalam departemen pemasaran. 

Sedangkan pada tingkat pengecer, kegiatan promosi penjulannya terutama 

ditujukan . pada konsumen. Media yang digunakan diantaranya adalah 

(Kotler,2000:648): 

a. Pemberian contoh barang (sampel product) 

b. Pemberian kupon atau nota 

c. Hadiah 
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d. Kupon hadiah 

e. Undian 

f. Rabat. 

Dalam pelaksanaannya, promosi penjualan tidak dilakukan melalui 

media-media tertentu tetapi biasanya di lakukan ditempat penjulan seperti 

pameran, demontrasi, pertunjukan, peragaan, sehingga dapat mempengaruhi 

konsumen secara langsung (Swatha dan Irawan, 1990:353). 

4. Publisitas 

Menurut Swatha dan Irawan (1990:352), publisitas adalah informasi 

tentang seseorang, produk atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat 

melalui media massa tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawasan dari 

sponsor. Publisitas merupakan pelengkap  yang efektif bagi alat promosi yang 

lainnya, periklanan, personal selling dan promosi penjulan. 

 

2.1.6 Kerangka Pikir 

Persepsi konsumen di bentuk karena adanya stimuli berupa elemen sensori 

(bau, suara, mendengarkan, penglihatan, pendengaran) dan yang kedua elemen 

struktural (ukuran, bentuk, posisi). Hal ini megakibatkan persepsi seseorang 

dalam melihat suatu produk berdasarkan atribut intrinsik, ekstrinsik serta promosi 

yang dilihat maupun dipahami dengan dengan elemen sensori dan elemen 

struktural akan membentuk sudut pandang konsumen dalam meginterprestasikan 

suatu produk sesuai  apa yang terjadi menurut konsumen itu sendiri terutama pada 

produk yang di lihat maupun dirasakan serta bentuk yang sesuai mereka harapkan. 
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Apabila sesuai mereka harapkan cenderung konsumen akan menilai produk 

tersebut menjadi baik atau sebaliknya.  

Dalam atribut produk dapat digolongkan menjadi dua atribut yaitu atribut 

intrinsik (atribut nyata) yang terdiri dari performance, feature dan durability, 

sedangkan atribut ekstrinsik (atribut abstrak) seperti merek, harga, pelayanan. 

Dari kedua atribut menunjukkan kualitas produk yang ditawarkan perusahaan 

kepada konsumen. Tentunya dengan kualitas produk akan tercipta persepsi 

konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu 

persepsi konsumen akan menjadi inti respon yang baik kepada konsumen untuk 

membeli produk yang ditawarkan apabila sesuai mereka persepsikan dengan baik. 

Promosi salah satu bagian pemasaran dalam memberitahu produk perusahaan 

kepada konsumen. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya 

periklanan, promosi penjualan, personal selling, publisitas. Dari promosi yang 

dilakukan akan memberikan stimuli (rangsangan) kepada konsumen atas apa yang 

dipromosikan oleh perusahaan. Dalam promosi perusahaan memberikan informasi 

kepada konsumen atas kualitas produk baik dari segi  atribut intrinsik, atribut eksrinsik. 

Hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi konsumen atau 

persepsi konsumen terhadap produk yang ditawarkan. 

Dengan adanya atribut produk akan memberikan gambaran kepada konsumen 

dengan memberikan karakteristik fisik atau akarateristik abstrak atribut produk  

sehingga dapat dilihat secara langsung baik pada atribut intrinsik seperti performance, 

feature, durability sedangkan atribut ekstrinsik (atribut abstrak) terdiri dari merek, 

harga, pelayanan. Sedangkan promosi bagian dari informasi perusahaan dalam 
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menawarkan produk kepada konsumen agar konsumen mengerti serta memahami 

produk itu sediri. Dengan keterkaitan antara promosi, atribut intrinsik, atribut ekstrnsik 

maka secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi persepsi konsumen 

berdasarkan elemen sensori maupun elemen struktural.  

Dari sinilah akan menimbulkan  persepsi konsumen atas kualitas produk 

serta promosi  yang dilakukan agar konsumen akan mengetahui kelebihan kualitas 

Mobil Toyota Avanza tipe E. Dari deskriptif di atas pengaruh faktor atribut 

intrinsik, atribut ekstrinsik dan promosi terhadap persepsi konsumen pada Toyota 

Avanza tipe E secara sistematis dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

Persepsi Konsumen pada 
Toyota Avanza Tipe E (Y) 
Indikator : 

1. Elemen sensory 
2. Elemen struktural 

Atribut Ekstrinsik (X2) 
Indikator : 

1. Merek 
2. Harga 
3. Pelayanan 

Promosi (X3) 
Indikator : 

1. Periklanan 
2. Promosi penjualan 
3. Personal selling 
4. Publisitas 

Atribut Intrinsik (X1) 
Indikator : 

1. Kinerja (performance) 
2. Keistimewaan (feature) 
3. Daya tahan (durability) 
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2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Adapun 

hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh positif atribut intrinsik terhadap persepsi konsumen pada 

Toyota Avanza tipe E di Kota Semarang. 

2. Ada pengaruh positif atribut ekstrinsik terhadap persepsi konsumen pada 

Toyota Avanza E di Kota Semarang. 

3. Ada pengaruh positif promosi terhadap persepsi konsumen pada Toyota 

Avanza E di Kota Semarang. 

4. Ada pengaruh positif aktribut intrinsik, aktribut ekstrinsik dan promosi 

terhadap persepsi konsumen pada  Toyota Avanza E di Kota Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generelisasi yang terdiri atas obyek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas da karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono 2005:55). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang memakai mobil 

Toyota Avanza tipe E di kota Semarang pada tahun pembelian 2008 yang 

berjumlah 261 orang. 

 

3.2  Teknik Pengambilan Sampel    

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2002:109). Sampel dalam penelitian ini diambil sebagia dari jumlah populasi. 

Untuk menentukan ukuran sampel, peneliti mengacu pada pendekatan rumus 

slovin (Umar 2003:120) sebagai berikut : 

n  = 21 Ne
N

+
 

Dimana :   

n   =  ukuran sampel 

N  =  ukuran populasi 
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e   = persentase kelonggaran ketidaktelitian dalam pengambilan sampel  

yang masih dapat ditolelir hingga 10% 

Dalam penelitian ini,   N  =  261 

                                     e  =  10% 

Jadi jumlah samel dapat di hitung sebagai berikut: 

n  = 21 Ne
N

+
 

n  = 2)10,0(2611
261

+
 

n  = 
)01,0(2611

261
+

 

n = 
61,3

261  

n = 72,30 ~ 75 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

random sampling yaitu pengambilan sampel dimana anggota populasi mempunyai 

peluang sama sebagai sampel penelitian. Oleh karena setiap anggota populasi 

memiliki peluang sama, maka penelitian terlepas dari perasaan ingin 

mengistimewakan satu atau beberapa subyek untuk dijadikan sampel (Suharsimi 

Arikunto 2006:111).  

 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, 

dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas ada tiga yaitu : 
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1. Atribut Intrinsik (X1), Atribut Intrinsik/atribut nyata adalah karakteristik fisik   

dari suatu produk yang terdiri dari indikator: daya tahan, bentuk, kecepatan 

dan features dari produk.  

2. Atribut Ekstrinsik (X2), Atribut Ekstrinsik/atribut abstrak adalah karakteristik 

non fisik dari suatu produk yang terdiri dari indikator: seperti merek, harga 

dan pelayanan penjualan/ garansi. 

3. Promosi (X3), Promosi adalah suatu kegiatan komonikasi dari perusahaan 

untuk memperkenalkan produknya dengan harapan produk tersebut mendapat 

perhatian dari konsumen dan akhirnya menciptakan keinginan untuk membeli 

yang terdiri dari indikator: advertising, personal selling, promosi penjualan. 

3.3.2 Variable terikat (Dependent variable)  

Variabel terikat, yaitu variabel yang nilainya di pengaruhi oleh variabel 

bebas yang biasanya diberikan simbul Y. Dalam penelitian yang menjadi variabel 

terikatnya adalah persepsi konsumen dengan indikator:  elemen sensori dan 

elemen struktural. 

 

3.4  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan 

data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu 

atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa 

dilakukan oleh peneliti (Umar 2001:42). Data primer ini berupa data identitas 

responden dan tanggapan responden yang akan dijawab langsung oleh responden 

mengenai pengaruh atribut produk dan promosi Toyota Avanza tipe E. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dimasudkan untuk memperoleh informasi yang 

relevan dan akurat. Metode yang digunakan antara lain. 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk 

mendapatkan daftar distribusi penjualan Toyota Avanza tipe E di kota     

Semarang.  

3.5.2 Metode Angket (Kuesioner) 

Kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan atau penyataan tertulis digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden, dalam arti laporan tentang 

pribadinya untuk hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto 2006:13). Jadi 

metode angket mempunyai suatu pengertian cara memperoleh data dengan jalan 

mengajukan pertanyaan-peranyaan dan pentanyaan pertanyaan yang harus 

dijawab secara tertlis oleh orang yang menjadi sasaran angket. 

 Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

likert. Menurut Umar (2001:69), skala likert ini berhubungan dengan peranyaan 

tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Responden diminta mengisi pertanyaan 

dalam skala ordinal berbentuk verbal dalam jumlah kategori tertentu, yaitu: 

1. Kategori sangat setuju (SS) diberi skor 5. 

2. Kategori setuju (S) diberi skor 4. 

3. Kategori cukup setuju (KS) diberi skor 3. 

4. Kategori tidak setuju (TS) diberi skor 2. 

5. Kategori sangat tidak setuju (STS) diberi€ skor 1 
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Pertanyaan pada angket berpedoman pada indicator-indikator variabel, 

pengerjaannya dengan memilih salah satu alterative jawaban dengan 

menggunakan skala skor. 

 

3.6  Analisis Validitas dan Reabilitas Angket 

3.6.1 Uji Validitas  

Uji validitas dalam penelitian dijelaskan sebagai salah satu derajat 

ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur (Umar, 

2001: 58). Uji Validitas digunakan untuk mengeahui apakah kuesioner dapat 

mengungkapkan data-data yang ada pada variabel-variabel penelitian secara tepat. 

Untuk mengukur validitas alat ukur tersebut digunakan tenik korelasi product 

moment dengan rumus sebagai berikut: 

r xy =
∑∑

∑
))(( 22 yx

xy
 

rumus 2 dengan angka kasar 

r xy = { }{ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−

)()(

))((
2222 YYNXXN

yxxyN
 

Keterangan: 

r xy    = Koefisien Korelasi 

N      = Jumlah Subjek/ Responden 

X       = Nilai Skor butir/ nilai skor tertentu 

Y       = Nilai Skor Total 
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∑ =X Jumlah Skor Item 

∑ =Y  Jumlah Skor Total 

=∑ 2X  Jumlah Skor Kuadrat Nilai X 

=∑ 2Y  jumlah kuadran nilai Y 

Kesesuaian rxy diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus di 

atas dikonsultasikan dengan tabel harga kritik korelasi produc moment. Jika  harga 

rxy > ttabel, maka butir instrumen tersebut valid dan sebaliknya jika  harga rxy < ttabel, 

maka butir instrumen tersebut tidak valid. 

Berdasarkan hasil penghitungan uji validitas dengan menggunakan 30 

angket diperoleh hasil seperti pada lampiran, dimana  semua butir pertanyaan 

dalam angket tersebut memiliki nilai rxy > 0,361, maka dapat di simpulkan semua 

butir pertanyaan yang ada telah valid.  

3.6.2 Uji Reabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur yang dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian reliabilitas dapat 

dilakukan secara eksternal maupun internal (Sugiyono 2005:273). Pada penelitian 

ini, pengujian reliabilitas dilakukan secara internal, dimana reliabilitas instrumen 

dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen 

dengan cara tertentu. 

 Untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha (α ), 

karena instrumen penelitian ini berbentuk kuesioner (angket) yang skornya 

merupakan rentang antara 1 - 5 dan uji reliabilitas menggunakan item total, di 

mana untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0. Suatu 
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konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0.60. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuisioner/ angket, untuk mencari reliabilitasnya digunakan rumus Alpha 

(Suharsimi Arikunto 2006:191). 

r11 = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Σ
Σ−

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

− 2

21
1 t

b

k
k

σ
σ

 

Keterangan : 

r11  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyan atau soal 

2
bσΣ  = jumlah varian butir 

2
tσΣ  = jumlah varian tetap 

(Suharsimi Arikunto 2006:193). 

Berdasarkan hasil penghitungan uji statistik Cronbach Alpha dalam 

menggunakan 30 angket dapat di lihat data pada lampiran bahwa nilai koefisien 

reliabilitas semua variabel dalam angket tersebut > 0,600. maka dapat 

disimpulkan angket variabel intrinsik, ekstrinsik, promosi dan persepsi konsumen 

tersebut telah reliabel. 

 

3.7  Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Adapun metode analisis data 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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3.7.1 Analisis Diskriptif Persentase  

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan variabel-variabel 

dalam penelitian. Dalam analisis deskriptif ini menggunakan rumus persentase 

dengan langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini   

yaitu :  

1. Membuat tabel distribusi jawaban angket variabel X dan Y  

2. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan  

3. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden  

4. Memasukkan skor tersebut dalam rumus :  

% = 
N
n  x 100% 

Keterangan:  

n = Jumlah skor jawaban responden  

N= Jumlah seluruh skor ideal  

%= Tingkat keberhasilan yang dicapai  

   ( Muhammad Ali 1989:184) 

3.7.2 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui aktribut 

intrinsik (X1) atribut ekstrinsik (X2) Promosi (X3) terhadap Persepsi Konsumen 

(Y) pada Toyota Avanza. Persamaan regresi berganda tersebut ditulis dengan 

rumus : eXbXbXbaY ++++= 332211  

Keterangan : 

Y =  Persepsi konsumen 
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a =  Konstanta 

b1 =  Koefisien regresi atribut intrinsik 

b2 =  Koefisien regresi atribut ekstrinsik 

b3 =  Koefisien regresi promosi 

X1 =  Variabel atribut intrinsik 

X2 =  Variabel atribut ekstrinsik 

X3 =  Variabel Promosi 

e =  Variabel Gangguan 

(Algifari, 1997:51) 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Penyimpangan asumsi model klasik dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah model regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam 

penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak. Dalam evaluasi ekonometrika 

ini digunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji hiterokedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji narmalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel dependen dan variabel independent atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak (Imam Gozali, 2001). Model regresi yang baik 

adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Metode yang digunakan adalah dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal dan ploting data yang akan dibandingkan dengan garis diagonal. 
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Ukurannya adalah jika distribusi data adalah normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

2. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah antara variabel independent yang terdapat dalam model memiliki 

hubungan yang sempurna. Salah satu asumsi klasik adalah tidak terjadinya 

multikolinieritas diantara variabel-variabel bebas yang berada dalam satu 

model.(Algifari 1997 : 84), apabila hal ini terjadi berarti antara variabel bebas 

itu sendiri saling berkolerasi, sehingga dalam hal ini sulit diketahui variabel 

bebas manakah yang mempengaruhi variabel terikat. Salah satu cara untuk 

mendeteksi kolinieritas ini dengan mengkorelasikan antara variabel bebas. 

Apabila dari korelasi yang didapat kurang dari 0,8 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Korelasi yang tinggi memberikan petunjuk adanya 

kolinieritas. 

3. Uji Hiterokedastisitas 

Uji hiterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidak varian dari suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varian dari suatu pengamatan itu adalah tetap, maka disebut 

homokedastisitas sedangkan jika berbeda maka akan terjadi heterokedastisitas. 

Dalam hal ini dasar pengambilan keputusan dengan uji glesjer, yaitu dengan 

cara meregesikan X1, X2, X3, X4 dengan (e) harga mutlak residual. 

3.7.4 Uji Hipotesis 

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (uji t) 
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Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independent terdapat variabel dependen secara parsial (Imam Gozali, 2001). 

a. Hipotesis 

Dalam uji t digunakan hipotesis sebagai berikut : 

Ho : �i = 0 ; artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen Xi terhadap Y. 

Ha : �i = 0 ; artinya terdapat pengaruh  yang  signifikan  dari  variabel 

independen Xi terhadap Y. 

b. Dasar Pengambilan Keputusan 

1) Bila nilai probabilitas < 0,05, maka Ho diterima atau Ha ditolak. 

2) Bila nilai probabilitas > 0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima. 

2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (uji F) 

Uji F dilakukan untu melihat pengaruh variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama (Imam Gozali, 2001) 

a. Hipotesis 

Dalam uji F ini digunakan hipotesis sebagai berikut : 

Ho : b1, b2, b3 = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Ha : b1, b2, b3 = 0, artinya ada pengaruh yang signifikan secara bersama-

sama variabel independen terhadap variabel dependen. 

b. Dasar Pengambilan Keputusan 

1) Jika statistik Fhitung memiliki probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak 

2) Jika statistik Fhitung memiliki probabilitas > 0,05 , maka Ho diterima 
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3.7.5  Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi terikat. Nilai koefisien determinasi adalah nol 

sampai satu. Nilai R2 yang kecil berarti variabel-variabel bebas dalam 

menjalankan variabel terikat sangat terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-

variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Bagian hasil penelitian ini menyajikan gambaran umum obyek penelitian, 

karakteristik responden penelitian, deskripsi data penelitian, uji prasyarat analisis 

dan pengujian hipotesis penelitian. 

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1.1 Sejarah Avanza  

Setelah cukup lama menjadi buah bibir konsumen, Avanza akhirnya 

diluncurkan secara resmi oleh PT. Toyota Astra Motor (TAM)dan peluncuran ini 

dilakukan segera setelah di umumkannya Toyota-Daihatsu Collaboration yang 

melahirkan avanza dan Xenia pada  pertengahan Desember 2003 lalu. 

Menurut Johnny Darmawan, Presiden Direktur TAM, lahirnya mobil 

berjenis  yang kompak ini tidak lain disebabkan tuntutan pasar di kelas MPV low. 

Selain itu, diakui pula oleh TAM bahwa peningkatan signifikan Pasar Otomotif 

Nasional selama tahun 2003, termasuk dikelas 4×2 low lah yang semakin 

memantapkan Toyota melempar Avanza ke pasaran.  

Pada periode tersebut angka penjualan TAM mencapai 353 ribu unit, atau 

meningkat 11,1% dari tahun sebelumnya. Peningkatan penjualan ini tidak  lain 

didukung oleh banyaknya mobil-mobil baru yang bermunculan di tahun 2003 lalu 

seperti Toyota Vios yang diluncurkan oleh PT TAM di bulan Mei  2003.  “Kami terus 

berusaha untuk memenuhi tuntutan konsumen yang terus berkembang dan juga untuk 
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memenuhi ekspektasi konsumen terhadap kendaraan  yang berkualitas tinggi. Untuk itu 

kami merasa perlu untuk menambah line produk Toyota,” ujar Johnny Darmawan, 

President Direktur TAM. Walaupun harganya tergolong paling murah di kelasnya, 

desain Avanza tidak kalah mempesona. Lengkungan bodinya halus dan ergonomis. 

Struktur bodinya yang kokoh membuat penampilannya semakin terlihat dinamis dan 

mantap untuk sebuah kendaraan kompak yang serbaguna. Bemper depan yang dipadu 

dengan desain radiator grille berbentuk trapesium terbalik berlapis krom dan sewarna 

dengan bodi semakin memantapkan penampilannya. Lampu depan multi reflektor dan 

lampu kabut berbentuk bulat membuat Avanza terlihat semakin gaya. Sementara kesan 

sporti diberikan melalui desain lampu belakang berbentuk  persegi empat dengan dua 

warna dan high mount stop lamp untuk varian 1.3  G. Kaca spion Avanza didesain 

sewarna bodi yang dapat dioperasikan secara elektris, untuk varian 1.3 G, dan manual 

pada varian 1.3 E. Untuk desain interiornya, Avanza tidak hanya memberikan 

kenyamanan tetapi juga kemewahan. Antara dashboard, panel instrumen, dan kabin 

yang terintegrasi semakin membuat penampilannya trendi dan menawan. Kenyamanan 

juga diperoleh dari material kursi dari bahan moquette berkualitas tinggi dan struktur 

pegas (spring) pada jok. Kenyamanan semakin sempurna dengan panel instrumen yang 

ergonomis dan fungsional, bentuk ventilasi AC yang menunjang sirkulasi udara, serta 

tombol lampu hazard tipe tekan. Kombinasi meter didesain dengan menggunakan 

indikator yang praktis dan mudah dibaca ditambah lingkaran warna silver untuk 

memberikan kesan sporti. Avanza juga dilengkapi dengan  berbagai tempat 

penyimpanan yang mudah dijangkau. 
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Tidak hanya kenyamanan bagi pengendara, penumpang pun dibuai dengan 

layout  interior yang luas dengan 3 baris kursi berkapasitas 7 orang. Ruang kaki,  

kepala, jarak antara kursi kiri dan kanan yang lebar membuat seluruh penumpang 

tetap leluasa menggerakan kaki dan tangan dengan santai. Pengaturan kursi sesuai 

kebutuhan dapat dilakukan dengan mudah sehingga Avanza sangat sesuai untuk 

membawa keluarga, teman, serta barang bawaan yang banyak. Dari segi mesin, 

Avanza menggunakan mesin berteknologi EFI berkapasitas 1300 cc menghasilkan 

tenaga maksimum 86 ps/6000 rpm dan torsi maksimum 11,9 kgm/3200 rpm yang 

cocok dipergunakan di dalam kota maupun untuk berlibur ke luar kota. Tersedia 

dalam dua pilihan model, harga on the road (DKI Jakarta) adalah sebagai berikut. 

Tipe 1.3 G diberi bandrol Rp 99,5 juta, dan Rp 89,5 juta untuk tipe 1.3 E. 

Sedangkan untuk warna, Avanza hadir dalam lima pilihan yang menarik, yaitu 

Dark Green Mica, Silver Mica Metallic, Dark Blue Mica, Champagne Metallic, 

dan Red Mica. Anda pun tak perlu mengkhawatirkan suku cadang dan layanan 

purna jual. Untuk tahap awal, TAM menyediakan 121 tempat layanan purna jual 

(bengkel dan suku cadang) di seluruh Indonesia.  

4.1.1.2 Jaringan Distribusi 

Dalam mendukung penjualan dan layanan purna jual, TAM dibantu oleh 

Dealer Utama yang membawahi dealer-dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Hingga bulan Desember 2005 telah terdapat 181 outlet dan 101 bengkel resmi. 

Berikut ini adalah Dealer Utama yang dibagi berdasarkan wilayah geografisnya : 

1. Auto 2000 merupakan Dealer Utama Toyota di wilayah Jakarta, Jawa Barat, 

Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan serta sebagian Sumatera. 
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2. PT New Ratna Motor merupakan Dealer Utama Toyota di wilayah Jawa 

Tengah dan Yogyakarta NV Hadji Kalla Trd Co merupakan Dealer Utama 

Toyota di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 

3. PT Hasjrat Abadi merupakan Dealer Utama Toyota di wilayah Sulawesi 

Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku,Ternate dan Papua. 

4.1.2 Karakteristik Responden 

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan dari penyebaran angket 

kepada 100 konsumen yang memakai mobil Toyota Avanza tipe E di kota 

Semarang, maka diperoleh data tentang karakteristik responden menurut jenis 

kelamin, umur, pendidikan dan pekerjaan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%) 

1. 
2. 

Laki-laki 
Perempuan 

54 
21 

72,00% 
28,00% 

Jumlah 75 100,00% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian yaitu 54 orang (72%) memiliki jenis kelamin 

laki-laki, sedang yang berjenis kelamin perempuan hanya 21 orang (28%). 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Menurut Umur 
No Rentang Umur Frekuensi Persentase 

1 
2 
3 
4 

21-30 tahun 
31-40 tahun 
41-50 tahun 
50-65 tahun 

6 
14 
32 
23 

8,00% 
18,67% 
42,67% 
30,66% 

Jumlah 75 100,00% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden dalam penelitian ini memiliki tingkatan umur antara 41 sampai dengan 

50 tahun yaitu sebanyak 32 orang (42,67%), sedangkan yang paling sedikit 

memiliki tingkat umur antara 21 sampai dengan 30 tahun yaitu sebanyak 6 orang 

(8,00%). 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan 
No Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 

SMP 
SMA 
D1-3, Sarjana, Akademik 
Pasca Sarjana 

2 
15 
45 
13 

2,67% 
20,00% 
60,00% 
17,33% 

Jumlah 75 100,00% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian 

ini memiliki pendidikan D1-3, Sarjana, dan Akademi yaitu sebanyak 45 orang 

(60,00%) sedangkan yang paling sedikit memiliki pendidikan SMP yaitu 2 orang 

(2,67%). 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan 
No Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 

Pegawai negeri  
TNI/ POLRI 
Karyawan 
Wiraswasta 

19 
8 
28 
20 

25,33% 
10,67% 
37,33% 
26,67% 

Jumlah 75 100,00% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian 

ini memiliki pekerjaan sebagai karyawan yaitu sebanyak 28 orang (37,33%) 

sedangkan yang paling sedikit memiliki pekerjaan sebagai anggota TNI/POLRI 

yaitu 8 orang (10,67%). 
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4.1.3 Deskriptif Variabel Penelitian 

Deskripsi data dari tiap-tiap variabel dalam penelitian ini yang terdiri dari 

atribut intrinsik (X1), atribut ekstrinsik (X2), promosi (X3) dan persepsi konsumen 

(Y) dilakukan dengan analisis deskriptif persentase yang hasilnya sebagai     

berikut: 

4.2.1 Variabel Atribut Intrinsik 

Berdasarkan penilaian konsumen yang memakai mobil Toyota Avanza 

tipe E di kota Semarang pada atribut intriksik diperoleh skor 3376 dengan 

persentase skor 69,25% dan termasuk kategori baik. Ditinjau dari penilaian 

masing-masing konsumen diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut : 

Tabel 4.5. Jawaban pada Variabel Atribut Intrinsik 

No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

84% > DP > 100% 
68% > DP > 84% 
52% > DP > 68% 
36% > DP > 52% 
20% > DP > 36% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Tidak baik 

3 
40 
30 
2 
0 

4.00% 
53.33% 
40.00% 
2.67% 
0.00% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 

Lebih jelasnyan gambaran tentang atribut intriksik Toyota Avansa 

menurut penilaian konsumen yang memakai Toyota Avansa di kota Semarang 

dapat disajikan secara grafis dengan diagram batang berikut ini : 
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Gambar 4.1. Distribusi Kategori Atribut Intrinsik 

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa paling banyak responden 

menyatakan bahwa atribut intrinsi Toyota Avansa telah masuk dalam kategori 

baik (53,33%), yang menyatakan sangat baik (4,00%), yang menyatakan cukup 

baik (40,00%) dan paling sedikit menyatakan kurang baik (2,67%). Dari hasil 

tersebut dapat dijelaskan bahwa secara umum atribut intrinsik Toyota Avanza tipe 

E telah baik.  

Lebih jelasnya, baiknya atribut intrinsik Toyota Avansa tersebut dapat 

dilihat dari deskripsi tiap indikator atibut intrinsik yang terdiri dari indikator 

kinerja, keistimewaan dan daya tahan berikut ini : 

1) Indikator Kinerja 

Kinerja Toyota Avansa berdasarkan jawaban angket dari konsumen 

diperoleh skor 1023 dengan persentase 68,20% dan termasuk kategori baik. 



52 

 

Ditinjau dari jawaban angket masing-masing konsumen diperoleh hasil seperti 

terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.6. Kategori Kinerja Toyota Avanza Tipe E 

No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

84% > DP > 100% 
68% > DP > 84% 
52% > DP > 68% 
36% > DP > 52% 
20% > DP > 36% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Tidak baik 

6 
34 
31 
4 
0 

8.00% 
45.33% 
41.33% 
5.33% 
0.00% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa paling banyak responden menyatakan 

kinerja toyota Avansa masuk dalam kategori baik yaitu sebanyak 45,33%, 

selebihnya 8,00% menyatakan sangat baik, 41,33% menyatakan cukup baik dan 

5,33% menyatakan kurang baik.   

2) Indikator Keistimewaan 

Keistimewan Toyota Avansa berdasarkan jawaban angket dari konsumen 

diperoleh skor 1774 dengan persentase 67,58% dan termasuk kategori cukup baik. 

Ditinjau dari pernyataan masing-masing konsumen diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7. Kategori Keistimewaan Toyota Avanza Tipe E 
No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

84% > DP > 100% 
68% > DP > 84% 
52% > DP > 68% 
36% > DP > 52% 
20% > DP > 36% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Tidak baik 

1 
41 
29 
4 
0 

1.33% 
54.67% 
38.67% 
5.33% 
0.00% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 
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Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa paling banyak responden menyatakan 

keistimewaan Toyota Avansa masuk dalam kategori baik yaitu sebanyak 54,67%, 

selebihnya 1,33% menyatakan sangat baik, 38,67% menyatakan cukup baik dan 

5,33% menyatakan kurang baik.   

3) Indikator Daya Tahan 

Daya tahan Toyota Avansa berdasarkan jawaban angket dari konsumen 

diperoleh skor 579 dengan persentase 77,50% dan termasuk kategori baik. 

Ditinjau dari pernyataan masing-masing konsumen diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8. Kategori Kinerja Toyota Avanza Tipe E 
No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

84% > DP > 100% 
68% > DP > 84% 
52% > DP > 68% 
36% > DP > 52% 
20% > DP > 36% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Tidak baik 

26 
32 
12 
5 
0 

34.67% 
42.67% 
16.00% 
6.67% 
0.00% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa paling banyak responden menyatakan 

daya tahan Toyota Avansa masuk dalam kategori baik yaitu sebanyak 42,67%, 

selebihnya 34,67% menyatakan sangat baik, 16,00% menyatakan cukup baik dan 

6,67% menyatakan kurang baik.   

4.2.2 Variabel Atribut Ekstrinsik 

Berdasarkan penilaian konsumen pada atribut ekstrinsik diperoleh skor 

1660 dengan persentase 63,24% dan termasuk kategori cukup baik. Ditinjau dari 

penilaian masing-masing konsumen diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.9. Jawaban pada Variabel Atribut Ekstrinsik 

No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

84% > DP > 100% 
68% > DP > 84% 
52% > DP > 68% 
36% > DP > 52% 
20% > DP > 36% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Tidak baik 

2 
21 
39 
12 
0 

2.67% 
28.00% 
52.00% 
17.33% 
0.00% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 

Lebih jelasnyan gambaran tentang atribut ekstriksik Toyota Avansa dapat 

disajikan secara grafis dengan diagram batang berikut ini : 

 
Gambar 4.2. Distribusi Kategori Atribut Ekstrinsik 

Berdasarkan gambar 4.2 terlihat bahwa paling banyak responden 

menyatakan bahwa atribut ekstrinsi Toyota Avansa telah masuk dalam kategori 

cukup baik (52,00%), yang menyatakan sangat baik (2,67%), yang menyatakan 

baik (28,00%) dan yang menyatakan kurang baik (17,33%). Dari hasil tersebut 

dapat dijelaskan bahwa secara umum atribut intrinsik Toyota Avanza tipe E baru 

dalam kategori cukup baik.  
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Lebih jelasnya deskripsi tentang atribut ekstrinsik Toyota Avansa tersebut 

dapat dilihat dari deskripsi tiap indikator atibut ekstrinsik yang terdiri dari 

indikator merek, harga dan pelayanan berikut ini : 

 Indikator Merek 

Merek Toyota Avansa berdasarkan jawaban angket dari konsumen 

diperoleh skor 465 dengan persentase 62,00% dan termasuk kategori cukup baik. 

Ditinjau dari jawaban angket masing-masing konsumen diperoleh hasil seperti 

terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.10. Kategori Merek Toyota Avanza Tipe E 

No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

84% > DP > 100% 
68% > DP > 84% 
52% > DP > 68% 
36% > DP > 52% 
20% >DP > 36% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Tidak baik 

5 
23 
26 
21 
0 

6.67% 
30.67% 
34.67% 
28.00% 
0.00% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 

 Berdasarkan tabel 4.10 terlihat bahwa paling banyak responden 

menyatakan merek toyota Avansa masuk dalam kategori cukup baik yaitu 

sebanyak 34,67%, selebihnya 6,67% menyatakan sangat baik, 30,67% 

menyatakan baik dan 28,00% menyatakan kurang baik.   

 Indikator Harga 

Harga Toyota Avansa berdasarkan jawaban angket dari konsumen 

diperoleh skor 722 dengan persentase 64,18% dan termasuk kategori cukup baik. 

Ditinjau dari jawaban angket masing-masing konsumen diperoleh hasil seperti 

terangkum pada tabel berikut: 
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Tabel 4.11. Kategori Harga Toyota Avanza Tipe E 

No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

84% > DP > 100% 
68% > DP > 84% 
52% > DP > 68% 
36% > DP > 52% 
20% > DP > 36% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Tidak baik 

4 
23 
35 
13 
0 

5.33% 
30.67% 
46.67% 
17.33% 
0.00% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 

Berdasarkan tabel 4.11 terlihat bahwa paling banyak responden 

menyatakan harga toyota Avansa masuk dalam kategori cukup baik yaitu 

sebanyak 46,67%, selebihnya 5,33% menyatakan sangat baik, 30,37% 

menyatakan baik dan 17,33% menyatakan kurang baik.   

 Indikator Pelayanan 

Pelayanan Toyota Avansa berdasarkan jawaban angket dari konsumen 

diperoleh skor 473 dengan persentase 63,07% dan termasuk kategori baik. Ditinjau dari 

jawaban angket masing-masing konsumen diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.12. Kategori Pelayanan Toyota Avanza Tipe E 

No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

84% > DP > 100% 
68% > DP > 84% 
52% > DP > 68% 
36% > DP > 52% 
20% > DP > 36% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Tidak baik 

3 
26 
31 
15 
0 

4.00% 
34.67% 
41.33% 
20.00% 
0.00% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 

Berdasarkan tabel 4.12 terlihat bahwa paling banyak responden 

menyatakan pelayanan Toyota Avansa masuk dalam kategori cukup baik yaitu 

sebanyak 41,33%, selebihnya 4,00% menyatakan sangat baik, 34,67% 

menyatakan baik dan 20,00% menyatakan kurang baik.   
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4.2.3 Variabel Promosi 

Skor promosi mobil Toyota Avanza tipe E sebesar 2478 dengan persentase 

skor 66,09% dan termasuk kategori cukup baik. Ditinjau dari penilaian masing-

masing konsumen diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.13. Jawaban pada Variabel Promosi 

No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

84% > DP > 100% 
68% > DP > 84% 
52% > DP > 68% 
36% > DP > 52% 
20% > DP > 36% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Tidak baik 

0 
26 
45 
4 
0 

0.00% 
34.67% 
60.00% 
5.33% 
0.00% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 

Lebih jelasnyan gambaran tentang promosi Toyota Avansa dapat disajikan 

secara grafis dengan diagram batang berikut ini : 

 
Gambar 4.3. Distribusi Kategori Atribut Ekstrinsik 

Berdasarkan gambar 4.3 terlihat bahwa paling banyak responden 

menyatakan bahwa promosi Toyota Avansa telah masuk dalam kategori cukup 

baik (60,00%), yang menyatakan baik (34,67%), dan yang menyatakan kurang 
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baik (5,33%). Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa secara umum promosi 

Toyota Avanza tipe E baru cukup baik.  

Lebih jelasnya deskripsi tentang promosi Toyota Avansa tersebut dapat 

dilihat dari deskripsi tiap indikator promosi yang terdiri dari indikator periklanan, 

personal selling dan publisitas berikut ini : 

1) Indikator Periklanan  

Periklanan Toyota Avansa berdasarkan jawaban angket dari konsumen 

diperoleh skor 489 dengan persentase 65,20% dan termasuk kategori cukup baik. 

Ditinjau dari jawaban angket masing-masing konsumen diperoleh hasil seperti 

terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.14. Kategori Periklanan Toyota Avanza Tipe E 

No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

84% > DP > 100% 
68% > DP > 84% 
52% > DP > 68% 
36% > DP > 52% 
20% > DP > 36% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Tidak baik 

8 
25 
24 
18 
0 

10.67% 
33.33% 
32.00% 
24.00% 
0.00% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 

Berdasarkan tabel 4.14 terlihat bahwa paling banyak responden 

menyatakan promosi Toyota Avansa masuk dalam kategori baik yaitu sebanyak 

33,33%, selebihnya 10,37% menyatakan sangat baik, 32,00% menyatakan cukup 

baik dan 24,00% menyatakan kurang baik.   

2) Indikator Personal Selling 

Personal selling Toyota Avansa berdasarkan jawaban angket dari 

konsumen diperoleh skor 1557 dengan persentase 69,21% dan termasuk kategori 
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baik. Ditinjau dari jawaban angket masing-masing konsumen diperoleh hasil 

seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.15. Kategori Personal Selling Toyota Avanza Tipe E 

No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

84% > DP > 100% 
68% > DP > 84% 
52% > DP > 68% 
36% > DP > 52% 
20% > DP > 36% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Tidak baik 

4 
39 
30 
2 
0 

5.33% 
52.00% 
40.00% 
2.67% 
0.00% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 

Berdasarkan tabel 4.15 terlihat bahwa paling banyak responden 

menyatakan personal selling Toyota Avansa masuk dalam kategori baik yaitu 

sebanyak 52,00%, selebihnya 5,33% menyatakan sangat baik, 40,00% 

menyatakan cukup baik dan 2,67% menyatakan kurang baik.   

3) Indikator Publisitas 

Publisitas Toyota Avansa berdasarkan jawaban dari konsumen diperoleh 

skor 432 dengan persentase 57,60% dan termasuk kategori cukup baik. Ditinjau 

dari jawaban angket masing-masing konsumen diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.16. Kategori Publisitas Toyota Avanza Tipe E 

No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

84% > DP > 100% 
68% > DP > 84% 
52% > DP > 68% 
36% > DP > 52% 
20% > DP > 36% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Tidak baik 

1 
17 
23 
34 
0 

1.33% 
22.67% 
30.67% 
45.33% 
0.00% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 

Berdasarkan tabel 4.16 terlihat bahwa paling banyak responden 

menyatakan publisitas Toyota Avansa kurang baik yaitu 45,33%, selebihnya 
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1,33% menyatakan sangat baik, 22,67% menyatakan baik dan 30,67% 

menyatakan cukup baik.   

4.2.4 Variabel Persepsi Konsumen 

Berdasarkan jawaban angket diperoleh skor persepsi konsumen pada 

Toyota Avanza tipe E sebesar 1297 dengan persentase skor 69,17% dan termasuk 

kategori baik. Ditinjau dari penilaian masing-masing konsumen diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 4.17. Jawaban pada Variabel Persepsi Konsumen 

No Rentang % Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

84% > DP > 100% 
68% > DP > 84% 
52% > DP > 68% 
36% > DP > 52% 
20% > DP > 36% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Tidak baik 

2 
42 
24 
7 
0 

2.67% 
56.00% 
32.00% 
9.33% 
0.00% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 

Lebih jelasnyan gambaran tentang persepsi konsumen pada Toyota 

Avansa dapat disajikan secara grafis dengan diagram batang berikut ini : 

 

Gambar 4.4. Distribusi Kategori Atribut Ekstrinsik 

Berdasarkan gambar 4.4 terlihat bahwa paling banyak responden memiliki 

persepsi konsumen pada Toyota Avansa telah baik (56,00%), yang memiliki 
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persepsi sangat baik (2,67%), yang memiliki persepsi cukup baik (32,00%) dan 

yang memiliki persepsi kurang baik (9,33%). Dari hasil tersebut dapat dijelaskan 

bahwa secara umum persepsi konsumen pada Toyota Avanza tipe E telah baik.  

 

4.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier bergada dengan 

menggunakan program komputerisasi SPSS for windows relase 12 pada lampiran 

11 diperoleh persamaan regresi ganda Ŷ= 1,840 + 0,141X1 + 0,109X2 + 0,202X3. 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

1) Konstanta = 1,840 

Jika skor variabel atribut intrinsik, atribut ekstrinsik dan promosi diasumsikan 

0, maka skor persepsi konsumen pada Toyota Avanza tipe E akan menjadi 

sebesar 1,840. 

2) Koefisien regresi variabel X1 = 0,141 

Jika skor variabel atribut intrinsik mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) 

satuan sementara skor variabel atribut ekstrinsik dan promosi dianggap tetap, 

maka akan menyebabkan kenaikan skor persepsi konsumen pada Toyota 

Avanza tipe E sebesar 0,141. 

3) Koefisien regresi variabel X2 = 0,109 

Jika skor variabel atribut ekstrinsik meningkat 1 (satu) satuan sementara skor 

variabel atribut intrinsik dan promosi dianggap tetap, maka akan 

menyebabkan kenaikan skor persepsi konsumen pada Toyota Avanza tipe E 

sebesar 0,109. 
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4) Koefisien regresi variabel X3 = 0,202 

Jika skor variabel promosi meningkat 1 (satu) satuan sementara skor variabel 

atribut intrinsik dan atribut ekstrinsik dianggap tetap, maka akan 

menyebabkan kenaikan skor persepsi konsumen pada Toyota Avanza tipe E 

sebesar 0,202. 

4.1.5 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi 

berganda yang diperoleh baik atau tidak. Karena model regresi yang baik adalah 

model regresi yang bebas dari masalah-masalah seperti kenormalan data, 

multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Berdasarkan analisis diperoleh hasil uji 

asumsi klasik sebagai berikut. 

4.1.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normal tidaknya data 

dapat dilihat dari penyebaran titik-titik diagram standar residualnya.     

 
Gambar 4.5.  P-P Plot Kenormalan 
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Gambar 4.5 menunjukkan bahwa penyebaran titik-titik diagram standar 

residual berada di sekitar dan sepanjang garis 45o, dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa data-data pada variabel penelitian ini berdistribusi normal. 

4.1.4.1 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya hubungan atau korelasi secara sempurna antar variabel 

bebas (independen) (Ghozali, 2005:57). Salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk menguji ada tidaknya penyimpangan multikolinieritas dalam suatu 

persamaan regresi adalah dengan melihat nilai VIF dan toleransi pada suatu model 

regresi. Suatu model regresi yang tidak terjadi gejala multikolinieritas jika 

memiliki nilai toleransi kurang dari 1 dan nilai variance inflation factor (VIF) 

antara 1 sampai 10. Berikut ini disajikan nilai VIF dan nilai toleransi yang 

diperoleh dalam model. 

Tabel 4.18. Nilai Toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF)  

Variabel bebas Toleransi VIF 

Atribut intrinsik (X1) 
Atribut ekstrinsik (X2) 
Promosi (X3) 

0,497 
0,734 
0,405 

2,012 
1,362 
2,468 

Sumber : Data penelitian yang diolah 2009 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai toleransi untuk 

variabel atribut intrinsik (X1), atribut ekstrinsik (X2) maupun promosi (X3) kurang 

dari 1 dan nilai VIF lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat problem 

multikolinieritas. 
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4.1.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali, 2005:69). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Ada atau tidaknya problem heterokedastisitas pada model 

regresi dapat dideteksi dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu yang teratur 

pada grafik scatterplot serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y.  

 
Gambar 4.6. Diagram Scatterplot 

Berdasarkan diagram scatterplot pada gambar 4.6 menunjukkan bahwa 

titik-titik menyebar diagram scatterplot di atas dan di bawah angka not pada 

sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 
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4.1.6 Pengujian Hipotesis 

Dalam rangka pengujian hipotesis yang telah diajukan dilakukan dengan 

menggunakan alat uji statistik yaitu uji t dan uji F, di mana uji t digunakan untuk 

pengujian hipotesis secara parsial dan uji F digunakan untuk pengujian hipotesis 

secara simultan. 

4.1.6.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 

keberartian pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu atribut intrinsik 

(X1), atribut ekstrinsik (X2), dan promosi (X3)  terhadap persepsi konsumen (Y).  

4.1.6.1.1 Pengaruh atribut intrinsik terhadap persepsi konsumen 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program komputasi SPSS for 

windows relase 12 pada lampiran 11 menunjukkan bahwa untuk variabel atribut 

intrinsik diperoleh thitung = 2,976 > ttabel = 1,99 dan signifikansi 0,004 < 0,05, Jadi 

dapat dinyatakan bahwa hipotesis kerja pertama (Ha1) yang menyatakan “Ada 

pengaruh antara atribut intrinsik terhadap persepsi konsumen pada Toyota Avanza 

tipe E” diterima.  

4.1.6.1.2 Pengaruh atribut ekstrinsik terhadap persepsi konsumen 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program komputasi SPSS for 

windows relase 12 pada lampiran 11 menunjukkan bahwa untuk variabel atribut 

ekstrinsik diperoleh thitung = 2,186 > ttabel = 1,99 dan signifikansi 0,032 < 0,05, Jadi 

dapat dinyatakan bahwa hipotesis kerja kedua (Ha2) yang menyatakan “Ada 
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pengaruh atribut ekstrinsik terhadap persepsi konsumen pada Toyota Avanza tipe 

E” diterima.  

 
 

4.1.6.1.3 Pengaruh promosi terhadap persepsi konsumen 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program komputasi SPSS for 

windows relase 12 pada lampiran 11 menunjukkan bahwa untuk variabel promosi 

diperoleh thitung = 3,445 > ttabel = 1,99 dan signifikansi 0,001 < 0,05, Jadi dapat 

dinyatakan bahwa hipotesis kerja ketiga (Ha3) yang menyatakan “Ada pengaruh 

promosi terhadap persepsi konsumen pada Toyota Avanza tipe E” diterima.  

4.1.6.2 Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji F 

dengan bantuan program komputasi SPSS for Windows release 12 pada lampiran 

11 diperoleh Fhitung = 35,492 > Ftabel = 2,73 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Jadi 

dapat dinyatakan bahwa hipotesis kerja keempat (Ha4) yang menyatakan “Ada 

pengaruh antara atribut intrinsik, atribut ekstrinsik dan promosi terhadap persepsi 

konsumen pada Toyota Avanza tipe E” diterima.  

4.1.6.3 Koefisien Determinasi Simultan dan Parsial  

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk melihat besarnya pengaruh 

atribut intrinsik, atribut ekstrinsik dan promosi terhadap persepsi konsumen. 

Berdasarkan perhitungan dengan bantuan program komputasi SPSS for Windows 

release 12 pada lampiran 11 diperoleh nilai koefisien determinasi simultan (R2) 

sebesar 0,583. Dengan demikian menunjukkan bahwa atribut intrinsik, atribut 

ekstrinsik, dan promosi secara bersama-sama mempengaruhi persepsi konsumen 
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pada Toyota Avanza tipe E sebesar 58,3% dan sisanya yaitu 41,7% dari persepsi 

konsumen pada Toyota Avanza tipe E dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini.  

Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi secara parsial (r2). 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui besarnya koefisien determinasi parsial 

atribut intrinsik terhadap persepsi konsumen adalah (0,333)2 atau 0,111,  besarnya 

koefisien determinasi parsial atribut ekstrinsik terhadap persepsi konsumen adalah 

(0,251)2 atau 0,063 sedangkan besarnya koefisien determinasi parsial promosi 

terhadap persepsi konsumen adalah (0,378)2 atau 0,143. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa pengaruh atribut intrinsik terhadap persepsi konsumen pada 

Toyota Avanza tipe E sebesar 11,1%, pengaruh atribut ekstrinsik terhadap 

persepsi konsumen pada Toyota Avanza tipe E sebesar 6,3% dan pengaruh 

promosi terhadap persepsi konsumen pada Toyota Avanza tipe E sebesar 14,3%. 

Hal ini berarti bahwa variabel promosi memberikan pengaruh lebih besar terhadap 

persepsi konsumen pada Toyota Avanza tipe E dibandingkan variabel atribut 

ekstrinsik dan atribut intrinsik.  

 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan atau bersama-

sama maupun secara parsial atau sendiri-sendiri atribut intrinsik, atribut ekstrinsik 

dan promosi berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi konsumen pada 

Toyota Avanza tipe E dibuktikan dari hasil pengujian menggunakan uji F maupun 

uji t yang keduanya memperoleh simpulan yang signifikan. Adapun pengaruh 
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yang diberikan variabel atribut intrinsik, atribut ekstrinsik dan promosi secara 

bersama-sama terhadap persepsi konsumen pada Toyota Avanza tipe E tersebut 

adalah 58,3% dengan pengaruh yang dominan diberikan oleh promosi yaitu 

14,3% sedangkan pengaruh atribut intrinsik 11,1% dan atribut ekstrinsik 6,3%. 

Terkait dengan temuan dari penelitian ini, maka dapat dibahas hal-hal 

sebagai berikut: 

4.2.1 Pengaruh Atribut Intrinsik terhadap Persepsi Konsumen 

Kedudukan atribut intrinsik suatu produk yang menyangkut fitur produk 

yang baik dapat digunakan oleh produsen untuk membentuk kepercayaan 

konsumen sebab produk merupakan pemuasan kebutuhan-kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Hal ini berarti bahwa melalui produk ada sebuah penawaran 

pemuasan kebutuhan bagi konsumen. Atibut intrinsik yang diinginkan oleh 

konsumen produk otomotif sepertihahnya produk Toyota Avanza tipe E 

diantaranya adalah kinerja (performance) produk, keistimewaan (feature) produk, 

dan daya tahan (durability) produk yang baik. Hal ini dikarenakan konsumen 

menginginkan agar produk yang ditawarkan produksen tampil sempurna, tanpa 

ada kerusakan, dengan desain yang selalu inovatif. 

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut 

intrinsik Toyota Avansa menurut penilaian pengguna Toyota Avansa di Kota 

Semarang saat ini sudah baik, dimana kinerjanya baik yaitu AC-nya doble blower, 

mesinnya cukup responsive, pengaturan kaca spionnya elektrik dan mudah dalam 

pengoperasian tombol kendali power window dan door lock. Toyota Avansa juga 

memiliki keistimewaan mesinnya baik, dimana Avanza telah mengadobsi ABS, 

desain lampunya menarik yang dilengkapi kaca kristal, meter kombinasinya 
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dilengkapi digital, tampilannya elegan, bahan bakarnya dan irit, serta daya tahan 

mesinnya bagus dan sasisnya kuat.  

Dengan atribut intrinsik yang dimiliki suatu produk otomotif yang sesuai 

harapah konsumen tentunya akan menjadikan konsumen memberikan penilaian 

atau persepsi yang baik atas produk tersebut. Kenyataan tersebut dudukung 

pendapat Gitosudarmo, 1994:188) yang menyatakan bahwa atribut produk sebagai 

suatu kompunen yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang di harapkan pembeli. 

Selain itu Zeithaml (1998) dalam Jurnal Strategi Bisnis (2001:51), 

mengemukakan bahwa konsumen di dalam memahami suatu produk melihat dua 

faktor yang mempengaruhi pada produk, yang salah satunya adalah atribut yata 

(Instrinsic Atribute) menyangkut karakteristik fisik dari suatu produk, misalnya 

daya tahan, bentuk, kecepatan dan features dari produk. 

Dengan demikian sangatlah berasalah apabila atribut intrinsik yang 

dimiliki Toyata Avanza berpengaruh terhadap persepsi konsumen. Menyikapi hal 

tersebut, dimana atribut intrinsik Toyata Avanza yang terdiri dari kinerja, 

keistimewaan dan daya tahannya perlu dipertahankan dan bahkan selalu 

ditingkatkan dalam proses produksi selanjutnya agar persepsi konsumen terhadap 

Toyota Avanza tipe E semakin baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

minat membeli dari konsumen. Sebab Pada kenyataanya berdasarkan penilaian 

dari konsumen, atribut intrinsik Toyota pada indikator kinerja khususnya 

rensponsive mesinnya dinilai konsumen masih belum optimal, pada indikator 

keinstimewaan khususnya panelnya-panel instrumen yang belum semuanya digital 

dan tampilannya yang sepenuhnya menarik. 
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4.2.2 Pengaruh Atribut Ekstrinsik terhadap Persepsi Konsumen 

Walaupun tidak sebesar atribut intrinsik, namun atribut ekstrinsik juga 

berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi konsumen pada Toyota Avanza 

tipe E. Kondisi tersebut dikarenakan dalam pembelian suatu produk otomotif 

konsumen tidak hanya menilai kelebihan-kelebihan dari segi intrinsik produk itu 

saja tetapi juga memperhatikan kelebihan-lelebihan dari segi ekstrinsik produk 

yang ditawarkan yang diantaranya merek, harga dan pelayanan yang ditawarkan. 

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut 

ekstrinsik Toyota Avanza tipe E dinilai konsumen baru dalam kategori cukup atau 

biasa-biasa saja dan tidak begitu istimena yang mana dilihat dari merek yang 

menenpel pada produk Toyota Avanza tipe E bukan merupakan merek yang 

sangat terkenal dan simbulnya belum begitu mudah diingat konsumen, selain itu 

dilihat dari harganya yang tinggi, perawatannya mahal dan harga jualnya kurang 

stabil. Adapun baiknya atribut ekstrinsik dari Toyota Avanza tipe E hanya terletak 

pada pelayanannya dimana pilihan seri atau tipe yang banyak dan sesuai interior 

di dalamnya serta kemudahan yang ditawarkan dalam mendapatkan suku cadang. 

Kondisi yang demikian, di mana atribut ekstrinsik dari Toyota Avanza tipe 

E khususnya pada indikator merek dan harga yang dipandang konsumen kurang 

sesuai menjadikan Toyota Avanza tipe E menjadikan penjualan Toyota Avanza 

tipe E kurang dapat berkembang karena jumlah penjualan dari hari ke hari yang 

tidak menunjukkan peningkatan berarti.  

Hal tersebut didukung pendapat Zeithaml (1998) dalam Jurnal Strategi 

Bisnis (2001:51) konsumen di dalam memahami suatu produk melihat selain 
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melihat atribut nyata (Instrinsic Atribute) dari suatu produk juga melihat atribut 

abstrak (Exstrinsic Atribute) produk   yang merupakan karakteristik non fisik dari 

suatu produk, seperti merek, harga dan pelayanan penjualan, serta garansi. Selain 

itu Tjiptono (1997:103), juga menyatakan bahwa atribut produk yang merupakan 

unsur-unsur produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk yang dimaksut tersebut 

diantaranya adalah : 1) Merek, yaitu merupakan nama, tanda, simbol atau 

lambang, desain, warna, gerak atau mengkombinasikan atribut-atribut produk lain 

yang diharapkan  dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk 

pesaing, 2) Pemberian Label (Labeling), merupakan bagian dari suatu produk 

yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjualan, 3) Jaminan 

(garansi), adalah janji yang merupakan kewajiban produksen atas produknya 

kepada konsumen, dimana para konsumen akan memberikan ganti rugi bila 

produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagai mana yang diharapkan atau 

dijanjikan. Jaminan bias meliputi kualitas produk, reparasi, ganti rugi (barang 

kembali atau produk ditukar), dan 4) Pelayanan, yaitu berupa pemberian 

informasi, konsultasi maupun order taking (Meliputi aplikasi,keanggotaan di klub 

atau program tertentu). 

4.2.3 Pengaruh Promosi terhadap Persepsi Konsumen 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel promosi 

memberikan pengaruh paling dominat terhadap persepsi konsumen pada Toyota 

Avansa. Hal ini sangatlah beralasan sebab kegiatan promosi merupakan ujung 

tombak dari kegiatan pemasaran suatu produk. melalui promosi yang baik 
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menjadikan konsumen semakin mengenal produk yang ditawarkan yang pada 

akhirnya dapat membentuk persepsi positif di benak konsumen.  

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan 

promosi Toyota Avanza tipe E saat ini sudah baik khususnya pada kegiatan 

promosi melalui personal selling maupun publisitas dimana sales Toyota Avanza 

tipe E gencar dalam mendatangi calon konsumen yang menawarkan pembelian 

Toyota Avanza tipe E yang dapat dilakukan secara cash maupun kredit dan 

tawaran cash back yang besar dari setiap pembelian Toyota Avanza tipe E dan 

hadiah yang menarik seperti TV, Kulkas ataupun kupon undian. Selain 

mendatangi langsung konsumen, promosi Toyota Avansa juga dilakukan dengan 

penyebaran brosur ataupun selebaran yang memberikan informasi secara lengkap 

tentang Toyota Avanza tipe E. Disisi lain kegiatan promosi yang dipandang masih 

perlu ditingkatkan menurut konsumen adalah promosi melalui periklanan dimana 

saat ini jarang sekali dilakukan iklan Toyota Avanz dimedia elektronik mapun 

media cetak. 

Dengan telah baiknya promosi Toyota Avanza tipe E tentunya akan 

berdampak pada persepsi positif dari konsumen karena konsumen dapat 

mengetahui berbagai keunggulan Toyota Avanza tipe E melalui kegiatan promosi 

tersebut. Kenyataan tersebut didukung pendapat William G Nikels dalam Basu 

Swasta dan Irawan (2003:349) yang menyatakan promosi merupakan faktor 

penting dalam dunia usaha pemasaran, dimana promosi sebagai suatu usaha  

untuk menarik minat konsumen. selain itu Martin L Bell dalam Basu Swasta dan 

Irawan (2003:349) juga menyatakan bahwa promosi sebagai arus informasi/ 
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persuasi yang dibuat untuk menggerakkan seseorang/organisasi kepada tindakan 

yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Tjiptono (2000:6) menyatakan 

bahwa promosi merupakan alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai 

tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang 

berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki program pemasaran yang 

digunakan untuk melayani pasar atau sasaran tersebut. 

Dibandngkan variabel atribut intrinsik maupun variabel ekstrinsik, 

variabel promosi memberikan pengaruh lebih besar atau lebih dominan terhadap 

persepsi konsumen pada Toyota Avanza tipe E. Hal ini dikarenakan kegiatan 

promosi Toyota Avanza tipe E telah baik khususnya kegiatan promosi secara 

personal selling dari sales-sales Toyota Avanza tipe E yang secara gencar 

menginformasikan dan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian 

produk yang ditawarkan maupun melalui publisitas berupa brosur-brosur maupun 

selebaran yang secara gencar disebarkan oleh dealer-dealer pada konsumen.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil 

suatu simpulan sebagai berikut : 

1. Menurut penilaian konsumen atribut intrinsic Toyota Avanza tipe E telah baik, 

atribuk ekstrinsik Toyota Avanza tipe E cukup baik, promosi Toyota Avanza 

tipe E cukup baik dan persepsi konsumen pada Toyota Avanza tipe E baik. 

2. Baik secara simultan maupun secara parsial variabel atribut intrinsii, atribuk 

ekstrinsik dan promosi berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi 

konsumen pada Toyota Avanza tipe E dengan besarnya pengaruh secara 

simultan 58,3% dan pengaruh secara parsial dari atribut intrinsik 11,1%, 

atribut ekstrinsik 6,3% dan promosi 14,3%. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan simpulan di atas adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengingat atribut intrinsik berpengaruh terhadap persepsi konsumen, maka 

pihak produsen Toyota Avanza tipe E hendaknya berusaha meningkatkan 

kualitas atribut intrinsiknya khususnya responsive mesin yang dinilai 
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konsumen masih kurang optimal, panel-panel instrumen yang semuanya 

belum digital serta tampilannya yang masih kurang menarik. 

2. Atribut ekstrinsik juga berpengaruh terhadap persepsi konsumen pada Toyota 

Avanza tipe E, akan tetapi menurut pernyataan konsumen, atribut ekstrinsik 

yang ada pada Toyota Avanza tipe E belum baik khususnya mereknya kurang 

mudah diingat dan harga yang relatif mahal, oleh karena itu kiranya perlu 

usaha untuk memberikan merek yang jelas sesuai tipe produk Toyota Avanza 

tipe E yang ditawarkan dan menyesuaiakan harga dengan berbagai kelebihan 

yang ditawarkan. 

3. Dibandingkan dengan atribut intrinsik maupun atribut ekstrinsik, promosi 

memberikan pengaruh lebih dominan terhadap persepsi konsumen pada 

Toyota  Avanza, oleh karena itu pihak manajemen pemasaran Toyota Avanza 

tipe E hendaknya lebih menggenjarkan kegiatan promosi yang dilakukan 

khususnya kegiatan promosi melalui periklanan yang dipandang konsumen 

belum optimal dimana konsumen masih jarang mendapatkan informasi 

tentang Toyota Avanza tipe E melalui periklanan dalam media cetak atau 

elektronik. 
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