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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 


