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ABSTRACT 

Public demand for outomotive needs is rapidly intensifiying competition 

among automakers as with any type mini bus competition cars like Toyota Yaris 

and Honda Jazz Toyota’s achievement as the market leader is not followed by an 

increase in sales of one of its product lines, namely the Toyota Yaris. The purpose 

of this study was to determine the factors that influence purchase intention. The 

sampling technique used was judgment sampling.The research instrument was 

a questionnaire distributed to 120 respondents. 

The resultsofthis study indicatethat thesignificant positive effectof product 

knowledge to purchase intention. significant positive effectof brand imageon 

purchase intention. Brand trust significant possitve effect on purchase intention. 

Thisshowsthat the product knowledge, brand image, and brand trust increased, 

the purchase intention on Toyota Yaris also will be increase. 

 

Keyword : product knowledge, brand image, brand trust, purchase intention. 

 

PENDAHULUAN  

 

Pemasaran merupakan strategi 

yang bersifat fundamental bagi setiap 

perusahaan,  diantaranya bertujuan 

untuk meningkatkan laba dan demi 

menaikkan nilai perusahaan. Setiap 

perusahaan tentunya mempunyai 

strategi pemasaran yang dirancang 

guna memenangkan persaingan 

memenuhi kebutuhan pasar, hal ini  

sangat sensitif jika dilakukan dengan 

adanya penawaran produk baru 

kepada konsumen, karena untuk 

menumbuhkan minat pembelian pada 

konsumen. Sebuah perusahaan 

tentunya mempunyai harapan yang 

bersifat keberlanjutan dalam strategi 

pemasarannya, yakni jangka panjang 

dalam memenuhi kebutuhan pasar 

dan menjadi perusahaan unggulan 

melalui produk yang ditawarkan 

tersebut. 

Kondisi tersebut memicu 

perusahaan otomotif di kota besar 

seperti Surabaya untuk memahami 

kebutuhan masyarakat akan sebuah 

kendaraan yang ramah lingkungan, 

hemat bahan bakar, desain yang 

nyaman dan groovy, serta harga yang 

terjangkau. Untuk unggul dalam 

memenangkan persaingan pasar, 

minat pembelian suatu produk pada 

diri konsumen haruslah timbul, niat 

beli konsumen merupakan salah satu 

harapan dan tujuan sebuah 

perusahaan dari kegiatan 

promosinya, yang mungkin 

dipengaruhi oleh beberapa faktor 
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seperti pengetahuan produk, citra merek, dan kepercayaan merek.  

Dalam hal ini Toyota 

merupakan pilihan utama masyarakat 

Surabaya, hal ini dapat dibuktikan 

bahwa Toyota merupakan mobil 

terlaris di Surabaya 

sepanjang bulan di tahun 2013. 

Berikut adalah data penjualan 5 

mobil terlaris di Surabaya mulai 

bulan Januari sampai dengan bulan 

Agustus tahun 2013 : 

TABEL 1.1 

DATA PENJUALAN 5 MOBIL TERLARIS BULAN JANUARI–AGUSTUS 

2013DI SURABAYA 

Bulan  Toyota  Daihatsu  Suzuki  Honda  Mitsubishi  

Januari 1.201 434 317 378 347 

Februari 1.357 447 405 353 299 

Maret  1.351 504 356 385 366 

April  1.539 588 396 392 456 

Mei  1.376 617 405 395 420 

Juni  1.325 516 366 341 342 

Juli  1.676 804 614 488 446 

Agustus  977 383 385 210 226 

Total  10.802 4.293 3.244 2.942 2.902 

Sumber : Laporan Penjualan Gabungan Kota Surabaya PT. Astra Internasional  

 

Dari data diatas menunjukkan 

bahwa Toyota merupakan market 

leader di Surabaya. Toyota 

mempunyai selisih angka penjualan 

yang sangat tinggi dibanding dengan 

kompetitornya. Toyota juga 

merupakan perusahaan otomotif 

yang memproduksi banyak MPV 

(Multi Vehicle Purpose) unggulan 

yang disukai masyarakat karena 

komposisi penjualan Toyota 

sebagian besar adalah dari penjualan 

mobil berjenis MPV. Beberapa mobil 

jenis MPV yang diproduksi toyota 

adalah Avanza, Kijang Innova, Etios 

Valco, Nav1, serta Toyota Yaris. 

Berdasarkan sumber data penjualan 

dari Gaikindo (Gabungan Industri 

Kendaraan Bermotor Indonesia, 

Yaris merupakan mobil paling laris 

dibandingkan mobil-mobil lain 

dikelasnya. Ditambah lagi, Yaris 

mendapatkan TopBrand Award 2012. 

(www.okezone.com)  

Banyak alasan kenapa Toyota 

Yaris diminati konsumen diantara 

penampilan desain yang menarik, 

purna jual yang tinggi, fitur yang 

lengkap, hemat penggunaan bahan 

bakar, dan mudah perawatan serta 

ketersediaan bengkelresmi yang luas 

di seluruh Indonesia. Kotler 

mengemukakan bahwa pilihan 

pembelian seseorang dipengaruhi 

oleh empat faktor psikologis utama 

yaitu : motivasi, persepsi, 

pembelajaran, serta keyakinan 

(Kotler , 2008 : 172).  

Jika beberapa saat yang lalu 

Toyota Yaris merupakan MPV(Multi 

Purpose Vehicle) yang paling 

diminati diantara merek mobil 

dikelasnya, maka berbeda halnya 

dengan penjualan Toyota Yaris 

sepanjang bulan di tahun 2013 ini. 

Penjualan Toyota Yaris mengalami 

penurunan yang sangat tajam pada 

bulan Februari ke bulan Maret yaitu 
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sebanyak 56 unit, kemudian dibulan 

berikutnya naik sebesar 35 unit, dan 

pada bulan-bulan berikutnya yaitu 

bulan April sampai dengan agustus 

penjualannya terus mengalami 

penurunan. Hal ini dapat 

diindikasikan bahwa calon konsumen 

telah berpaling kepada 

pesaing/kompetitor. Pesaing dari 

Toyota Yaris adalah Honda Jazz, 

Mazda 2, dan Suzuki Swift.  Berikut 

ini adalah data penjualan Toyota 

Yaris dan beberapa pesaingnya pada 

bulan Januari hingga Agustus tahun 

2013 : 

 

TABEL 1.2 

TABEL PENJUALAN MOBIL TOYOTA YARIS, HONDA JAZZ, SUZUKI 

SWIFT, DAN MAZDA2 BULAN JANUARI – AGUSTUS 2013 DI 

SURABAYA 

Bulan Yaris Jazz Swift Mazda 2 

Januari 60 36 3 3 

Februari 101 66 4 9 

Maret 45 87 22 5 

April 80 110 40 15 

Mei 74 90 32 7 

Juni 65 85 27 12 

Juli 61 125 17 5 

Agustus 57 46 8 1 

Total 543 645 153 57 

Sumber : Laporan Penjualan Gabungan Kota Surabaya PT. Astra Internasional  

 

Jika dilihat dari data penjualan 

kumulatif sepanjang bulan Januari 

sampai dengan Agustus tahun 2013 

penjualan Toyota Yaris lebih rendah 

dibanding dengan penjualan Honda 

Jazz. Persaingan antara Toyota Yaris 

dan Honda Jazz memang sangat ketat 

mengingat keduanya adalah mobil 

kelas minibus yang paling diminati 

di kelasnya. Pada dua bulan pertama 

di tahun 2013 yaitu bulan Januari dan 

Februari angka penjualan Toyota 

Yaris masih lebih tinggi 

dibandingkan dengan Honda Jazz, 

akan tetapi Toyota Yaris mengalami 

penurunan pada bulan Maret 

kemudian terus mengalami 

penurunan sampai dengan bulan 

agustus tahun 2013 sedangkan 

Honda Jazz terus mengalami 

peningkatan yang sepanjang bulan 

Januari sampai dengan bulan 

Agustus 2013. Hal ini diindikasikan 

bahwa adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhi calon konsumen 

dalam pengambilan keputusan untuk 

sebuah pembelian.  

Tatik Suryani (2008 : 13) 

berpendapat, apabila dilihat dari 

proses pengambilan keputusan, 

proses keputusan pembelian sangat 

bervariasi. Assael dalam Tatik 

Suryani membagi dua dimensi yaitu 

tingkat pengambilan keputusan dan 

derajat keterlibatan. Pada dimensi 

pertama, konsumen dibedakan 

bedasarkan tingkat pengambilan 

keputusan. Konsumen sering 

melakukan pencarian informasi dan 

evaluasi terhadap merek yang lain 

sebelum keputusan diambil. Dilain 

pihak ada pula konsumen yang 
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jarang mencari informasi tambahan, 

karena konsumen ini telah terbiasa 

membeli merek tersebut. Pada 

dimensi kedua, konsumen dibedakan 

berdasarkan tingkat keterlibatan saat 

pemilihan pada suatu merek. Pada 

saat itu konsumen tidak jarang 

terlibat terlalu dalam, hal ini dapat 

terjadi karena :  

a. Produk amat penting bagi 

konsumen sebab image 

pribadi dari konsumen terkait 

dengan produk  

b. Adanya keterkaitan secara 

terus menerus dengan 

konsumen  

c. Mengandung resiko yang 

cukup tinggi 

d. Pertimbangan emosional 

e. Pengaruh norma group  

Dalam dimensi tingkat 

pengambilan keputusan, konsumen 

sering mencari informasi dan 

evaluasi terhadap sebuah produk 

sebelum memutuskan untuk 

melakukan pembelian. Konsumen 

mempunyai tingkat pengetahuan 

produk yang berbeda,sehingga 

berbeda pula persepsinya terhadap 

suatu produk, dan setiap konsumen 

mempunyai persepsi pribadi terkait 

imagesuatu produk.  

Tatik Suryani (2008: 113) juga 

berpendapat persepsi mempunyai 

peran yang sangat penting dalam 

pemasaran. Citra yang ada dibenak 

konsumen timbul karena adanya 

proses persepsi, bagaimana 

konsumen menilai sebuah kualitas 

juga sangat ditentukan oleh 

persepsinya, keberhasilan dalam 

pemosisian produk juga sangat 

tergantung pada persepsi yang ada 

dibenak konsumen. Citra merek 

umumya didefinisikan segala hal 

yang terkait dengan merek yang ada 

di benak ingatan konsumen. Citra 

terhadap merek mempunyai peranan 

penting dalam mempengaruhi 

perilaku pembelian. Konsumen 

cenderung memlilih merek tersebut 

dalam pembelian sehingga citra 

merek sangat berkaitan erat dengan 

kepercayaan terhadap suatu merek. 

 

LANDASAN TEORITIS DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Pengetahuan Produk 

Statish dan Peter (2004) dalam 

Shafiq et al,. (2011) pengetahuan 

produk adalah sesuatu hal yang 

penting untuk membangun respon 

pelanggan atau evaluasi yang dapat 

disebut sebagai nilai produk yang 

dirasakan. Sedangkan dalam Bettman 

dan Park (1980) dalam Bian dan 

Moutinho (2011) pengetahuan 

produk telah diakui sebagai 

karakteristik yang mempengaruhi 

semua tahap dalam pengambilan 

keputusan pembelian. 

Konsumen dengan berbagai tingkat 

pengetahuan produk, mempunyai 

persepsi yang berbeda pada suatu 

produk. Feng et al,. (2006) dalam 

Shafiq et al,. (2011) menjelaskan 

bahwa persepsi psikologi konsumen 

secara terbuka mencerminkan susut 

pandang konsumen terhadap 

pengetahuan produk, hal itu dapat 

membantu konsumen untuk 

membuat keputusan secara efektif.  

Dalam penelitian Shafiq et al,. 

(2011) pengetahuan pelanggan 

tentang produk, produk 

kemasan/desain dan dukungan 

selebriti endoser juga memiliki 

hubungan secara tidak langsung 

dengan niat beli. Ketika membeli 

suatu produk, pelanggan sering 
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mengandalkan presepsi pribadi 

dalam mengambil keputusan.  

 

Citra Merek 

 Tatik Suryani (2008 : 113) 

berpendapat citra merek umumnya 

didefinisikan segala hal yang terkait 

dengan merek yang ada di benak 

ingatan konsumen. Citra merek 

mempresentasikan keseluruhan 

persepsi konsumen terhadap merek 

yang terbentuk karena informasi dan 

pengalaman konsumen terhadap 

suatu merek. Apa yang muncul 

ketika konsumen ditanya tentang 

citra suatu merek? konsumen akan 

mengungkapkan gambaran tentang 

merek tersebut, kesannya dan 

keyakinannya.Citra terhadap merek 

mempunyai peran penting dalam 

mempengaruhi perilaku pembelian. 

Konsumen yang mempunyai citra 

positif terhadap merek cenderung 

memilih merek tersebut dalam 

pembelian.  

 Menurut Erna Ferrinadewi 

konsumen dapat membuat asosiasi 

merek berdasarkan atribut produk, 

manfaat produk, dan keseluruhan 

evaluasinya atau sikapnya bterhadap 

merek. Konsumen dapat membuat 

asosiasi berdasarkan atribut yang 

berkaitan dengan produk misalkan 

harga dan kemasan atau atribut yang 

berhubungan dengan produk 

misalkan warna, ukuran, desain, dan 

fitur-fitur lainnya. Asosiasi juga 

dapat diciptakan berdasarkan 

manfaat produk, berdasarkan 

manfaat simbolik, atau berdasarkan 

manfaat experiental atau pengalaman 

(Erna Ferrinadewi, 2008 : 166). 

 

Kepercayaan Merek 

Menurut Luarn dan Lin (2003) dalam 

Erna Ferrinadewi (2008 : 147) 

kepercayaan adalah sejumlah 

keyakinan spesifik terhadap integrity 

(kejujuran pihak yang dipercaya dan 

kemampuan menepati janji), 

benelovence (perhatian dan motivasi 

yang dipercaya untuk bertindak 

sesuai dengan kepentingan yang 

mempercayai mereka), competency 

(kemampuan pihak yang dipercaya 

untuk melaksanakan kebutuhan yang 

mempercayai) dan predictability 

(konsistensi perilaku pihak yang 

dipercaya). 

Sedangkan menurut Costabile (1998) 

dalam Erna Ferrinadewi (2008 : 147-

148) kepercayaan atau trust 

didefinisikan sebagai persepsi akan 

kehandalan dari sudut pandang 

konsumen didasarkan pada 

pengalaman, atau lebih pada urut-

urutan transaksi atau interaksi yang 

dicirikan oleh terpenuhinya harapan 

akan kinerja produk dan kepuasan. 

Gurveiz (2003) dalam Erna 

Ferrinadewiberpendapat, disudut 

pandang konsumen kepercayaan 

merupakan variabel psikologis yang 

mencerminkan sejumlah akumulasi 

asumsi awal yang melibatkan 

kredibilitas, integritas, dan 

benevolence, yang dilekatkan pada 

merek tertentu dalam (Erna 

Ferrinadewi, 2008 : 148). 

(Costabile, 2002) dalam Erna 

Ferrinadewi berpendapat bagi 

individual proses terciptanya 

kepercayaan merek didasarkan 

didasarkan pada pengalaman mereka 

dengan merek tersebut. Pengalaman 

dengan merek akan menjadi sumber 

bagi konsumen terciptanya rasa 

percaya pada merek dan pengalaman 

ini akan mempengaruhi evaluasi 

konsumen dalam konsumsi, 

penggunaan atau kepuasan secara 

langsung dan kontak tidak langsung 
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dengan merek (Costabile, 2002) 

dalam Erna Ferrinadewi (2008 : 

148). 

Erna Ferrinadewi berpendapat 

pengalaman konsumsi merupakan 

sumber terpenting kepercayaan 

merek karena melalui pengalaman 

terjadi proses pembelajaran yang 

memungkinkan terbangunnya 

asosiasi, pemikiran dan pengambilan 

kesimpulan lebih relevan dengan 

pribadi individu/konsumen. 

Kepercayaan konsumen pada merek 

hanya diperoleh jika pemasar dapat 

menciptakan dan mempertahankan 

hubungan positif dengan konsumen. 

Hubungan emosional yang positif ini 

harus dibangun selama jangka waktu 

yang tidak pendek namun harus 

dilakukan secara konsisten dan 

persisten (Erna Ferrinadewi, 2008 : 

150).  

 

Niat Beli 

Halim dan Hameed (2005) dalam 

Tariq et al,. (2013) niat beli 

merupakan jumlah pelanggan yang 

memiliki tujuan untuk membeli 

produk di masa depan dan 

melakukan pembelian ulang pada 

produk tertentu. sedangkan Fandos 

dan Flavianus (2006) dalam Tariq et 

al,. (2013) menjelaskan fenomena 

niat beli sebagai perilaku konsumen 

yang diproyeksikan secara singkat 

tentang pembelian ulang pada produk 

tertentu ketika seseorang 

memutuskan untuk membeli produk.  

Penelitian Tariq et al,. (2013) niat 

beli merupakan langkah ganda 

seorang konsumen yaitu 

mengumpulkan informasi tentang 

merek yang diinginkan dan 

mengevaluasi atribut produk yang 

menggunakan produk tersebut, 

kemudian setelah itu mereka mulai 

berpikir untuk membuat keputusan 

pembelian. Jika konsumen merasa 

puas dengan produk tertentu, maka 

konsumen akan menunjukkan minat 

pembelian ulang.  

Menurut Shao et al,. (2004) dalam Yi 

Lin and Yuh Lu (2010) niat beli 

mengacu pada upaya untuk membeli 

produk atau mengunjungi gerai 

layanan. Berdasarkan literatur diatas 

niat beli mencakup beberapa arti 

penting :  

a) Mengacu pada kemungkinan 

konsumen untuk 

mempertimbangkan pembelian. 

b) Mengacu pada kemungkinan 

konsumen untuk melakukan 

pembelian di masa mendatang. 

c) Mengungkapkan keputusan 

konsumen untuk melakukan 

pembelian ulang.  

 

Kerangka pemikiran yang 

melandasi penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 
 

 

Berdasarkan pemahaman dari 

pembahasan sebelumnya maka 

dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

: 
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Hipotesis 1 : Pengetahuan produk 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap niat belimobil 

Toyota Yaris di Surabaya. 

Hipotesis 2 : Citra merek mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

niat beli mobil Toyota Yaris di 

Surabaya. 

Hipotesis 3 : Kepercayaan merek 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap niat beli mobil 

Toyota Yaris di Surabaya. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Menurut tujuan penelitian, 

penelitian ini tergolong pengujian 

hipotesis, karena menguji hubungan 

sebab akibat antara variabel satu 

dengan variabel lainnya (Sekaran, 

2009 : 164). Metode pengumpulan 

data melalui kuesioner, yaitu teknik 

terstruktur untuk memperoleh data 

yang terdiri dari serangkaian 

pertanyaan tertulis atau verbal yang 

dijawab responden (Malhotra, 2009 : 

325).Sedangkan jika dilihat dari segi 

data, penelitian ini menggunakan 

data primer, yaitu data yang diambil 

secara langsung dari objek penelitian 

oleh peneliti melalui kuesioner yang 

dibagikan sesuai ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh peneliti.  

 

Identifikasi Variabel 

Menurut kajian teori penelitian, 

variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi variabel 

terikat dan bebas yang mempunyai 

hubungan sebab akibat. Berdasarkan 

landasan teori dan hipotesis 

penelitian, variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini ada 4 variabel :  

 

1) Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel terikat. 

Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah : 

NB  : Niat Beli 

2) Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel 

bebas. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah : 

PP  : Pengetahuan Produk 

CM : Citra Merek 

KM  : Kepercayaan Merek 

 

Definisi Operasional dan 

Pengukuran Variabel  

 

Definisi operasional variabel yang 

dianalisis dalam penelitian ini 

meliputi variabel terikatdan variabel 

bebas yang mempunyai hubungan 

sebab akibatsebagai berikut: 

A. Variabel Terikat 

1. Niat beli (Y1) 

Niat beli ituadalah pendapat 

responden tentang ketertarikannya 

terhadap mobil Toyota Yaris 

sehingga menyebabkan niat 

pembelian pada diri responden. 

B. Variabel Bebas 

 

1. Pengetahuan produk (X1) 

Pengetahuan produk adalah 

kemampuan responden melakukan 

analisis dan  evaluasi terhadap 

Toyota Yaris. 

 

 

2. Citra Merek (X2) 

Citra Merek adalah persepsi yang 

muncul dibenak responden ketika 

mendeskripsikan keyakinannya 

terhadap merek tertentu.  
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3. Kepercayaan Merek (X3) 

Kepercayaan Merek adalah 

keyakinan responden terhadap suatu 

merek tertentu karena adanya citra 

positif yang terbentuk dari merek 

tersebut dibenak konsumen sehingga 

responden dapat memprediksi 

keuntungan yang nantinya akan 

dirasakan ketika 

mengkonsumi/menggunakan merek 

tersebut. 

 

Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

 

Populasi adalah gabungan 

seluruh elemen, yang memiliki 

serangkaian karakteristik serupa, 

yang mencangkup semesta untuk 

kepentingan masalah riset (Malhotra, 

2009:364).Populasi dalam penelitian 

ini adalah calon pengguna mobil 

Toyota Yaris di Surabaya.  

 Sampel adalah sub kelompok 

elemen populasi yang terpilih untuk 

berpartisipasi dalam studi (Malhotra, 

2009 : 364).Sampel dalam penelitian 

ini diambil dari populasi yang ada. 

Sampel yang digunakan adalahcalon 

pengguna mobil Toyota Yaris di 

Surabaya,yang diharapkan dapat 

mewakili keberadaan populasi. 

Sampel pada penelitian ini adalah 

sebanyak 120 responden. 

 Menurut Rosady Ruslan 

(2010 : 139-140) dalam penentuan 

jumlah sampel, sebenarnya tidak ada 

aturan yang tegas dipersyaratkan 

dalam penelitian populasi yang ada. 

Termasuk tidak ada batasan yang 

pasti mengenai sampel besar atau 

kecil. Manfaat besar-kecilnya sampel 

tersebut, diketahui jika sampelnya 

kecil biasa membutuhkan biaya yang 

kecil, lebih mudah diolah, dan 

mempunyai kesalahan (sampling 

error) yang lebih besar, karena 

adanya generalisasi yang lebih kecil. 

Sebaliknya sampel yang berjumlah 

besar dan sulit dikendalikan, 

pembiayaannya lebih besar serta 

pengelolaan yang membutuhkan 

waktu lebih lama serta rumit, tetapi 

daya generalisasinya lebih umum, 

terpercaya, akurat, dan sampling 

error lebih kecil.  

Semakin besar sampel diambil, maka 

akan semakin kecil terjadi 

kemungkinan salah dalam menarik 

kesimpulan tentang populasi, dan 

Baley (1982) dalam Rosady Ruslan 

(2010 : 149) mengatakan bahwa 

untuk penelitian yang menggunakan 

analisis data dengan statistik, jumlah 

sampel kecil adalah 30 subjek/objek, 

tetapi pakar penelitian lainnya 

menganggap bahwa sampel jumlah 

minimum adalah 100 subjek/objek 

yang paling yang tepat.  

 

 Pada penelitian ini 

menggunakan judgement sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu 

yang melibatkan pemilihan subyek 

yang berada ditempat yang paling 

menguntungkan atau dalam posisi 

terbaik untuk memberikan informasi 

yang diperlukan (Sekaran, 2008 : 

137). Teknik pengambilan sampel ini 

merupakan bagian dari purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel 

dalam hal ini terbatas pada orang 

tertentu yang memiliki informasi 

yang diperlukan. Pengambilan 

sampel berdasarkan pertimbangan 

tertentu memerlukan usaha khusus 

untutk menemukan dan memperoleh 

akses pada orang yang memiliki 

informasi yang dibutuhkan (Sekaran, 

2008 : 36).  
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Adapun kriteria yang dibutuhkan 

adalah sebagai berikut : 

1. Calon pengguna mobil Toyota 

Yaris 

2. Umur >19 tahun 

3. Mempunyai informasi tentang 

Toyota Yaris 

4. Berdomisili di wilayah 

Surabaya 

 Responden yang dipilih 

adalah calon pengguna mobil Toyota 

Yaris dan mempunyai informasi 

tentang Toyota Yaris, dengan 

demikian responden telah 

mendapatkan informasi tentang 

Toyota Yaris dan mampu melakukan 

analisis dan evaluasi berkaitan 

dengan atribut produk. Tidak hanya 

itu, peneliti juga membatasi umur 

responden yaitu lebih dari 19 tahun. 

Tatik Suryani (2008 : 251) 

berpendapat pada umumnya di 

beberapa suku di Indonesia orang tua 

mulai memberikan kewenangan 

kepada anak-anaknya yang berusia 

19-25 tahun untuk menentukan 

pilihan. 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Statistik  

Berikut akan dijelaskan mengenai 

teknik peneliti menggunakan uji 

normalitas dan analisis regresi 

dengan menggunakan program SPSS 

(Statistis Program For Social 

Science) 19 for windows. Peneliti 

menggunakan alat uji sebagai berikut 

: 

1. Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Menurut Ghozali (2011 : 96) analisis 

regresi linier berganda adalah 

hubungan secara linear antara dua 

atau lebih variabel bebas (X1, 

X2,….Xn) dengan variabel terikat(Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat apakah 

masing-masing variabel bebas 

berhubungan positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel 

terikat apabila nilai variabel bebas 

mengalami kenaikan atau penurunan. 

Data yang digunakan biasanya 

berskala interval atau rasio. 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e  

Keterangan : 

 Y  =  Niat Beli 

 a  =  Konstanta 

 b1,b2,b3,b4 =  Koefisien 

Determinasi  

 X1  =  

Pengetahuan Produk 

 X2  =  Citra Merek 

 X3  =  

Kepercayaan Merek 

2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2011 : 97) 

koefisien determinasi (R
2
) pada 

intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel bebas. 

Nilai koefisien determinasi adalah 

nol dan satu. Nilai R
2  

yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel 

bebas dalam menjelaskan variabel-

variabel terikat amat terbatas. Dalam 

kenyataaan nilai R
2 

dapat bernilai 

negative, walaupun yang 

dikehendaki harus bernilai positif. 

Jika dalam uji empiris didapat 

adjusted R
2 

negatif, maka nilai 

adjusted R
2 

dianggap bernilai nol. 

Secara matematis jika R
2 

= 1, maka 

adjusted R
2 

= R
2 

= 1 sedangkan nilai 

R
2 

= 0, maka adjusted R
2 

= (1 – k)/(n 

– k). jika k > 1, maka adjusted R
2 

akan bernilai negatif.  

3. Uji Signifikan Simultan  (Uji 

Statistik F) 
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Menurut Ghozali (2011 : 98) Uji 

statistik F pada dasarnya 

menunujukkan apakah semua 

variabel bebas atau bebas yang 

dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel 

terkait. Hipotesis nol (Ho) yang 

hendak diuji adalah apakah semua 

parameter dalam model sama dengan 

nol, atau : 

1. Memformulasikan hipotesis 

Formulasi hipotesis yang akan 

dibuktikan adalah  

Ho : b1 = b2 =...........= bk = 0 

Artinya, apakah semua variabel 

bebas bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel 

bebas. Hipotesis alternatifnya (H1) 

tidak semua parameter secara 

simultan sama dengan nol, atau : 

HA : b1 ≠ b2 ≠ .......≠ bk ≠ 0 

Artinya, apakah semua variabel 

bebas merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel bebas.  

2. Menentukan taraf signifikansi, 

taraf signifikansi yang 

digunakan sebesar α = 5% 

3. Menentukan daerah penerimaan 

Ho 

Menganalisa hasil F hitung, jika F 

hitung > F tabel maka Ho ditolak dan 

H1 diterima, artinya variabel bebas 

secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat. Menganalisa hasil F 

hitung, jika F hitung ≤ F tabel maka 

Ho diterima dan H1 ditolak, artinya 

variabel bebas secara bersama-sama 

tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat.  

4. Penarikan kesimpulan 

Membandingkan nilai F hasil 

perhitungan dengan nilai F menurut 

tabel. Bila nilai F hitung lebih besar 

dari pada nilai F tabel, maka Ho 

ditolak dan diterima H1. 

4. Uji Statistik t 

Menurut Ghozali (2011 : 98) Uji 

statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan 

variasi variabel terikat. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam 

melakukan pengujian ini adalah: 

Memformulasikan Hipotesis. 

Ho : bi = 0  

Berarti: Secara individual (parsial) 

variabel bebas bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap 

variabel terikat. 

H1 : bi ≠ 0  

Berarti: Secara individual (parsial) 

variabel bebas merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel 

bebas. 

a. Menentukan Level Of  

Significance atau tingkat 

kepercayaan (α) sebesar 5%. 

b. Statistik uji yang digunakan 

adalah uji tKarena penelitian 

ini menggunakan program 

SPSS 19, diperoleh nilai Sig-t. 

c. Pengambilan kesimpulan 

Untuk mengetahui apakah pengaruh 

variabelbebas tersebut terhadap 

variabelterikat bersifat nyata atau 

tidak (berpengaruh signifikan atau 

tidak), dapat dilihat dari nilai 

probabilitas atau signifikansi (Sig.), 

maka: Jika nilai Sig-t< 0,05, maka 

H0 ditolak. (Secara individual atau 

parsial variabel X merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap 

variabel Y.) Jika nilai Sig-t ≥ 0,05, 

maka Ho diterima (Secara individual 

atau parsial variabel X bukan 

merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel. 
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Menurut Ghozali (2011 : 96) 

analisis regresi linier berganda 

adalah hubungan secara linear antara 

dua atau lebih variabel bebas (X1, 

X2,….Xn) dengan variabel terikat 

(Y). Analisis ini untuk mengetahui 

arah hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat apakah 

masing-masing variabel bebas 

berhubungan positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel 

terikat apabila nilai variabel bebas 

mengalami kenaikan atau penurunan. 

Adapun hasil perhitungan SPSS 

disajikan pada Tabel 4.13 berikut ini 

: 

TABEL 4.13 

HASIL PERHITUNGAN PERSAMAAN LINIER REGRESI LINIER 

BERGANDA 

Variabel Unstandardized Coeffecient 

B Std. Error 

(constant) 0,772 1,794 

Pengetahuan Produk 0,218 0,090 

Citra Merek 0,483 0,128 

Kepercayaan Merek 0,283 0,080 

Sumber : Lampiran 6, data diolah 

Hasil perhitungan persamaan regresi 

linier berganda diatas disusun 

menjadi suatu persamaan sebagai 

berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e  

Y = 0,772 + 0,218X1 + 0,483X2 + 

0,283X3 + 1,794 

Berdasarkan persamaan diatas dapat 

diketahui bahwa nilai koefisien 

regresi dari masing-masing variabel 

bebas adalah positif sehingga untuk 

mendapatkan nilai variabel terikat 

yang maksimal maka perlu adanya 

langkah-langkah konkrit untuk 

mendapatkan nilai dari masing-

masing variabel bebas. Untuk lebih 

dijelaskan maka persamaan diatas 

diartikan secara individu sebagai 

berikut :  

a. Pada persamaan diatas nilai 

konstanta adalah sebesar 

0,772 menunjukkan besarnya 

pengaruh semua variabel 

bebas terhadap veriabel 

terikat, apabila variabel bebas 

= 0 maka kenaikan variabel 

terikat sebesar 0,772.  

b. Nilai koefisien regresi dari 

variabel pengetahuan produk 

(X1) sebesar 0,218. Hal ini 

mengandung arti jika nilai 

variabel pengetahuan produk 

meningkat sebesar satu satuan 

skor maka akan menaikkan 

nilai niat beli sebesar 0,218, 

dengan asumsi variabel lain 

konstan.  

c. Nilai koefisien regresi dari 

variabel citra merek  (X2) 

sebesar  0,483. Hal ini 

mengandung arti jika nilai 

variabel citra merek 

meningkat sebesar satu satuan 

skor maka akan menaikkan 

nilai niat beli sebesar 0,483, 

dengan asumsi variabel lain 

konstan.  

d. Nilai koefisien regresi dari 

variabel kepercayaan merek 

(X3) sebesar  0,283. Hal ini 

mengandung arti jika nilai 

variabel kepercayaan 

merekmeningkat sebesar satu 

satuan skor maka akan 

menaikkan nilai niat beli 
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sebesar 0,283, dengan asumsi 

variabel lain konstan.  

1. Koefisien Korelasi Simultan  

Koefisien korelasi simultan adalah 

suatu besaran yang mengukur tingkat 

keeratan hubungan variabel-variabel 

bebas secara simultan terhadap niat 

beli yang disajikan pada Tabel 4.14 

dibawah ini : 

TABEL 4.14 

HASIL PERHITUNGAN KORELASI DAN DETERMINASI SIMULTAN 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 0,714 0,549 0,537 1,73255 

Sumber : lampiran 6 

Tabel 4.14 diatas menunjukkan nilai 

koefisien korelasi R Square adalah 

sebesar 0,549. Nilai tersebut 

mendekati angka 1, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa hubungan antara 

variabel-variabel bebas yang terdiri 

dari pengetahuan produk, citra 

merek, dan kepercayaan merek 

secara simultan terhadap niat beli 

adalah searah atau positif. Artinya 

adalah setiap perubahanyang berupa 

peningkatan nilai pada minimal salah 

satu variabel bebas akan 

menyebabkan peningkatan nilai pada 

variabel niat beli.  

2. Koefisien Determinasi 

Simultan  

Koefisien determinasi simultan 

mengukur sejauh mana proporsi 

pengaruh variabel-variabel bebas 

secara simultan terhadap variabel 

niat beli, semakin besar nilai 

koefisien determinasi simultan 

tersebut maka semakin besar pula 

pengaruh variabel-variabel bebas 

terhadap niat beli. Berdasarkan Tabel 

4.14 koefisien determinasi R square 

yaitu sebesar 0,549. Artinya bahwa 

serempak atau secara bersama-sama 

variabel-variabel bebas yang terdiri 

dari pengetahuan produk, citra 

merek, dan kepercayaan merek 

memiliki proporsi pengaruh terhadap 

niat beli adalah sebesar 54,9%. 

Sedangkan sisanya sebesar 45,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

penelitian.  

2. Koefisien Korelasi Dan 

Determinasi Parsial 

Koefesien korelasi parsial mengukur 

tingkat keeratan veriabel bebas yang 

terdiri dari pengetahuan produk, citra 

merek, dan kepercayaan merek 

secara parsial terhadap niat beli 

dimana proporsi pengaruh dari 

masing-masing variabel bebas 

tersebut dinyatakan oleh nilai 

koefisien determinasi parsial. 

Adapun hasil perhitungan koefesien 

dan korelasi parsial disajikan dalam 

Tabel 4.15 seperti yang disajikan 

dibawah ini : 
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TABEL 4.15 

HASIL PERHITUNGAN KOEFISIEN KORELASI DAN DETERMINASI 

PARSIAL 

Variabel  Korelasi 

Parsial 

Determinasi 

Parsial 

Pengetahuan Produk 0,218 0,047 

Citra Merek 0,331 0,109 

Kepercayaan Merek 0,312 0,097 

Sumber : data diolah, lampiran 6 

 

Pada Tabel 4.15 diatas dapat 

diketahui bahwa nilai koefesien 

determinasi tertinggi dicapai oleh 

dicapai oleh variabel citra merek 

yaitu sebesar 0,109 atau 10,9%. Jadi 

bisa dikatakan bahwa variabel citra 

merek merupakan variabel bebas 

yang dominan mempengaruhi niat 

beli. 

1. Uji F 

Menurut Ghozali (2011 : 98) Uji 

statistik F pada dasarnya 

menunujukkan apakah semua 

variabel bebas atau bebas yang 

dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel 

terkait. Dimana pengujian 

signifikansi menggunakan uji F 

dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a. Merumuskan hipotesis awal (H0) 

dan hipotesis Alternatif (H1) 

Ho : β1 = β2 = β3 = 0 

Secara simultan variabel bebas yang 

terdiri dari pengetahuan produk, citra 

merek, dan kepercayaan merek tidak 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap niat beli pada 

mobil Toyota Yaris di Surabaya.  

Hi : β1 ≠β2 ≠β3 ≠0 

Secara simultan variabel bebas yang 

terdiri dari pengetahuan produk, citra 

merek, dan kepercayaan merek 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap niat beli pada 

mobil Toyota Yaris di Surabaya.  

b. Menetapkan F tabel, dengan cara 

sebagai berikut : 

Menentukan α = 5% 

Menentukan df1 = jumlah 

variabel bebas = 3 

Menentukan df2 = n-k-1 = 120 – 

3 – 1 = 116 

Menetapkan nilai F tabel (0,05 ; 3 

; 116) = 2,68 

c. Menetapkan  F hitung dengan 

perhitungan SPSS yang disajikan 

pada Tabel 4.16 sebagai berikut : 

TABEL 4.16 

HASIL PERHITUNGAN UJI F  

Model Anova Sum of Square Df Mean Square F 

Regression  423,789 3 141,263 47,060 

Residual  384202 116 3,002  

Total  771,992 116   

F. Tabel = 2,68 

Sumber : data diolah, lampiran 6 
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d. Menentukan kriteria penolakan Ho dan 

penerimaan H1atau penerimaan Ho dan 

penolakan H1. 

Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak 

dan H1 diterima, artinya variabel bebas 

yang terdiri dari pengetahuan produk, 

citra merek, dan kepercayaan merek 

secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap niat 

beli pada mobil Toyota Yaris di 

Surabaya.  

Jika F hitung ≤ F tabel maka Ho 

diterima dan H1 ditolak, artinya variabel 

bebas yang terdiri dari pengetahuan 

produk, citra merek, dan kepercayaan 

merek secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap niat beli pada mobil Toyota 

Yaris di Surabaya.  

e. Menginterprestasikan hasil  

Berdasarkan Tabel 4.16 diperoleh F 

hitung sebesar 47, 060. Nilai F hitung 

ini lebih besar dari pada nilai F tabel 

(0,05 ; 3 ; 116) = 2,68 sedangkan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai 

signifikansi ini  lebih kecil dari α = 

0,05. Jika F hitung > F tabel maka Ho 

ditolak dan H1 diterima, artinya variabel 

bebas yang terdiri dari pengetahuan 

produk, citra merek, dan kepercayaan 

merek secara bersama sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap niat 

beli pada mobil Toyota Yaris di 

Surabaya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan  

1. Pengaruh Pengetahuan Produk 

Terhadap Niat Beli Pada Mobil 

Toyota Yaris Di Surabaya 

Bettman dan Park (1980) dalam penelitian 

Bian dan Moutinho (2011) mengemukakan 

bahwa pengetahuan produk telah diakui 

sebagai karakteristik yang mempengaruhi 

semua tahap dalam pengambilan 

keputusan pembelian. Variabel 

pengetahuan produk merupakan variabel 

pertama dalam penelitian ini. Berdasarkan 

hasil uji t yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebagaimana yang disajikan dalam 

Tabel 4.17 menyatakan bahwa variabel 

pengetahuan produk berpengaruh secara 

signifikan terhadap niat beli pada mobil 

Toyota Yaris di Surabaya. Pada Tabel 4.15 

juga diketahui bahwa variabel pengetahuan 

produk mempunyai nilai (r
2
) sebesar 

0,047, angka tersebut merupakan angka 

perolehan terendah jika dibandingkan 

dengan varaibel-variabel lainnya. Semakin 

tinggi nilai (r
2
) semakin besar kontribusi 

variabel tersebut secara parsial terhadap 

variabel terikat, begitu pula sebaliknya. 

Sedangkan berdasarkan analisis regresi 

linier berganda, variabel ini memiliki 

koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 

sebesar 0,218. Hasil dalam penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Tariq et al,. (2013). Dimana 

pengetahuan produk berpengaruh 

signifikan terhadap niat beli. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika nilai variabel 

pengetahuan produk semakin tinggi, maka 

semakin tinggi pula niat beli calon 

pengguna Toyota Yaris di Surabaya.  

2. Pengaruh Citra Merek Terhadap 

Niat Beli Pada Mobil Toyota Yaris Di 

Surabaya 

Variabel kedua dalam penelitian ini adalah 

citra merek. Dalam penelitian Tariq et al,. 

(2013) mengemukakan bahwa sebuah citra 

yang baik menciptakan hubungan jangka 

panjang antara produk dengan pengguna 

akhir. Ini adalah cara yang sangat 

konstruktif untuk membuat kepribadian 

merek yang lebih baik untuk tujuan 

meningkatkan penjualan produk. 
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Berdasarkan uji parsial yang telah 

disajikan dalam Tabel 4.17 mempunyai 

signifikansi positif terhadap niat beli pada 

mobil Toyota Yaris di Surabaya. Variabel 

citra merek ini juga mempunyai nilai (r
2
) 

tertinggi diantara variabel-variabel bebas 

lainnya yaitu sebesar 0,109. Hasil dalam 

penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Tariq et al,. (2013). 

Dimana citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap niat beli. Nilai (r
2
) 

yang terbesar menunjukkan bahwa 

variabel citra merek mempunyai pengaruh 

yang dominan. Hal ini berarti bahwa 

Toyota telah berhasil mempersuasi 

masyarakat untuk awareterhadap 

mereknya. Sedangkan berdasarkan analsis 

regresi linier berganda, variabel ini 

memiliki koefisien regresi yang bernilai 

positif yaitu sebesar 0,109. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika nilai variabel 

pengetahuan produk semakin tinggi, maka 

semakin tinggi pula niat beli calon 

pengguna Toyota Yaris di Surabaya.   

3. Pengaruh Kepercayaan Merek 

Terhadap Niat Beli Mobil Toyota 

Yaris Di Surabaya 

Variabel kepercayaan merek merupakan 

variabel terakhir dalam penelitian ini. Pada 

pengujian secara parsial variabel 

kepercayaan merek memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap niat beli mobil 

Toyota Yaris di Surabaya sebagaimana 

yang telah disajikan di Tabel 4.17. pada 

persamaan linier regresi berganda, variabel 

ini memiliki koefisien regresi yang bernilai 

positif. Hasil dalam penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Yasin dan Amjad Shamim 

(2013). Dimana kepercayaan merek 

berpengaruh signifikan terhadap niat beli. 

Hal ini mengandung pengertian bahwa jika 

variabel kepercayaan merek ini 

ditingkatkan maka niat beli  calon 

pengguna mobil Toyota Yaris di Surabaya 

juga akan meningkat. Berdasarkan analisis 

deskriptif rata-rata mean diperoleh angka 

sebesar 4,37 dengan penilaian sangat 

setuju. Hal ini berarti Toyota merupakan 

merek yang dapat dipercaya sebagaimana 

tanggapan responden dalam kuesioner 

yang telah disebar oleh peneliti.  Gurveiz 

(2003) dalam Erna Ferrinadewi 

berpendapat, dari sudut pandang 

konsumen kepercayaan merupakan 

variabel psikologis yang mencerminkan 

sejumlah akumulasi asumsi awal yang 

melibatkan kredibilitas, integritas, dan 

benevolence, yang dilekatkan pada merek 

tertentu dalam (Erna Ferrinadewi, 2008 : 

148). 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, 

DAN SARAN  

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dari 

pembahasan yang dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Berdasarkan uji F (simultan) 

keseluruhan variabel bebas yaitu 

pengetahuan produk, citra merek, dan 

kepercayaan merek mempunya 

pengaruh signifikan positif terhadap 

niat beli pada mobil Toyota Yaris di 

Surabaya.  

2. Berdasarkan uji t (parsial) dapat 

diketahui bahwa : 

1. Variabel pengetahuan produk 

secara parsial mempunyai 

pengaruh signifikan positif 

terhadap niat beli mobil Toyota 

Yaris di Surabaya. 

2. Variabel citra merek secara parsial 

mempunyai pengaruh signifikan 

positif terhadap niat beli mobil 

Toyota Yaris di Surabaya. 

3. Variabel kepercayaan merek 

secara parsial mempunyai 

pengaruh signifikan positif 

terhadap niat beli mobil Toyota 

Yaris di Surabaya. 

 

Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah peneliti hanya mendapatkan 

sebanyak 24 responden yang inden Toyota 

Yaris dikarenakan Toyota akan 

mengeluarkan All New Yaris pada bulan 
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Maret 2014 sehingga masyarakat menunda 

pembelian sampai dengan launchingAll 

New Yaris. Sedangkan sisanya sebanyak 

96 kuesioner disebar di Bank Mandiri 

cabang Tunjungan dan ACC Finance. 

Disamping itu, karena keterbatasan waktu 

dan biaya peneliti hanya menyebar 

kuesioner ke satu dealer resmi Toyota di 

Surabaya saja sebagai sampel penelitian.  

 

Saran 

Adapun saran yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan  

Berdasarkan hasil penelitian, masih 

ada beberapa responden 

menyatakan ragu-ragu bahwa 

Toyota merupakan merek yang 

jujur terhadap konsumennya, hal 

ini harus dicermati karena terkait 

dengan kepercayaan responden 

terhadap merek Toyota, oleh 

karena itu sebaiknya Toyota terus 

melakukan perbaikan product 

knowledge dan kualitas baik terkait 

dengan produk maupun penjualan. 

Tidak hanya itu, berdasarkan item 

indikator dalam citra merek masih 

ada responden yang belum 

sepenuhnya tahu prediksi 

bagaimana kinerja Toyota Yaris di 

masa yang akan datang, tetapi 

responden menyatakan sangat 

setuju dan percaya pada merek 

Toyota hal ini berarti pengetahuan 

produk responden terhadap Toyota 

Yaris masih kurang sehingga 

perusahaan masih perlu melakukan 

promosi melalui media elektronik 

khususnya agar pesan-pesan yang 

akan disampaikan oleh perusahaan 

terkait dengan Toyota Yaris 

mampu tersampaikan dengan baik 

kepada calon pengguna Toyota 

Yaris karena jika dibandingkan 

dengan iklan melalui media cetak, 

media elektronik terutama audio 

visual lebih dapat dipahami oleh 

masyarakat 

. 

2. Bagi peneliti lain 

Untuk penelitian selanjutnya agar 

lebih memperhatikan faktor-faktor 

lain diluar model dalam penelitian 

ini, serta mengkaji ulang penelitian 

ini dengan penelitian selanjutnya 

dengan dikembangkan lagi, seperti 

menggunakan objek yang berbeda, 

sampel yang lebih besar, 

menambah jumlah indikator 

dengan tujuan agar lebih 

mengeksplorasi hasil penelitian. 
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