
NASKAH PUBLIKASI ILMIAH 

 

ANALISIS HUBUNGAN VARIABEL PEMBENTUK LOYALITAS 

PRODUK TOYOTA (AVANZA)  

 (Studi Kasus: Dealer Nasmoco Slamet Riyadi Solo) 

 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  

Gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Industri  Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Diajukan Oleh 

Kusmani 
D 600 080 037 

 

 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 
 



HALAMAN PENGESAHAN 

 

ANALISIS HUBUNGAN VARIABEL PEMBENTUK LOYALITAS 

PRODUK TOYOTA (AVANZA) 

 (Studi Kasus: Dealer Nasmoco Slamet Riyadi Solo) 

Naskah Publikasi Ilmiah Tugas Akhir Ini Telah Diterima dan Disyahkan Sebagai 

Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Studi S-1 Guna Memperoleh Gelar 

Sarjana Pada Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Hari/Tanggal  : Senin/ 31 Juli 2012 

Jam   : 13.00 

 

 

Disusun Oleh: 

KUSMANI 

D 600 080 037 

 

 

Mengesahkan: 

Pembimbing I 

 

          (Much. Djunaidi, ST, MT)  

    Pembimbing II 

 

       (Ratnanto Fitriadi, ST, MT) 

 
 



PERNYATAAN  

 
Dengan ini saya menyatakan bahwa Naskah Publikasi Ilmiah Tugas Akhir 

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan di suatu  perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga 

tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang 

lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam 

daftar pustaka. 

 

Solo, 31 Juli 2012 

 
  Kusmani 

D600080037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANALISIS HUBUNGAN VARIABEL PEMBENTUK LOYALITAS 
PRODUK TOYOTA (AVANZA) 

1Kusmani 
2Much.Djunaidi, 2Ratnanto Fitriadi 

1Mahasiswa Teknik Industri UMS, 2Dosen Teknik Industri UMS 
kusmani.kusmani@gmail.com, joned72@gmail.com, ratnanto32@yahoo.com    

Jl. Ahmad Yani Tromol Pos I Pabelan Surakarta 
Telp (0271) 717417 ext 237 

 
ABSTRAKSI 

 
Semakin pentingnya kendaraan roda empat, khususnya jenis Multi 

Purpose Vehicle pada dealer Nasmoco Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah untuk 
mobil avanza banyak digemari oleh setiap orang. Namun setiap orang pasti punya 
keinginan yang berbeda akan kepuasaan dari setiap atribut produk , hal ini adapat 
mengakibatkan menurunnya pangsa pasar dan market share mobil avanza. Saat 
ini jumlah penjualan untuk jenis mobil niaga mengalami sedikit kenaikan  akibat 
loyalitas pelanggan yang menurun. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung tingkat pertumbuhan 
pasar dan pangsa pasar relatif kemudian dimasukkan ke dalam matrik Boston 
Consulting Group(BCG) sehingga diketahui posisi kuadran produk. Kemudian 
menganalisis variabel pembentuk loyalitas berdasarkan studi pustaka dan 
preferensi dari peneliti dan manajer pemasaran nasmoco. Variabel tersebut 
digunakan untuk menyusun kuisioner. Kecenderungan pemilihan variabel dari 
responden akan dijadikan hipotesis. Selanjutnya akan diketahui hubungan yang 
paling signifikan dari variabel pembentuk loyalitas dengan Structural Equation 
Modeling (SEM) dan dilakukan analisis hipotesis dengan hasil positioning, serta 
membuat usulan rancangan strategi pemasaran. 

Pada mobil avanza memiliki tingkat pertumbuhan pasar 12%. Ini termasuk 
tinggi dengan pangsa pasar relatif tinggi  0.6, sedangkan untuk APV dan Xenia 
memiliki tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatife masing- masing 9% 
dan 0.4 serta 9% dan 0.2. Keduanya termasuk rendah dengan pangsa pasar relatif 
rendah. Variabel yang sangat berpengaruh terhadap loyalitas konsumen adalah 
harga dengan nilai Estimate pada uji korelasi SEM adalah 0,682. Variabel yang 
kurang signifikan terhadap loyalitas konsumen adalah pelayanan dengan nilai 
Estimate pada uji korelasi SEM adalah 0,607. 

 
Kata Kunci: Positioning, Matrik BCG, Metode SEM  
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk atau jasa 

sangat tergantung pada kiat- kiat dan strategi pemasaran yang dilakukan 
karena dengan penerapan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat 
menciptakan, memelihara, dan mengembangkan permintaan konsumen 
secara meyakinkan dan berkesinambungan. Apabila omset penjualan 
mengalami peningkatan yang lambat, maka harus dianalisis apakah hal 



tersebut disebabkan oleh kurang efektifnya strategi pemasaran yang 
dilakukan atau mungkin dipengaruhi oleh selera dan perilaku konsumen 
yang sudah berubah. Dealer Nasmoco Solo merupakan perusahaan jasa 
service, penjualan spare part dan mobil. Kepuasan pelanggan dalam 
berbagai hal terkait service, pembelian, perawatan suku cadang, dan 
pelayanan jasa yang diberikan menjadi tolok ukur keberhasilan dealer 
dalam mencapai keunggulan bersaing dengan dealer lain di daerah Solo. 
Sehingga dibutuhkan suatu stategi dalam memposisikan produk di dalam 
pasar. Strategi tersebut adalah strategi positioning dengan Metode BCG, 
serta perusahaan perlu menganalisis variabel pembentuk loyalitas 
konsumen ditinjau dari atribut produk. 

 
1.2. Tujuan Penelitian 

1. Analisa positioning dengan metode BCG yang bertujuan untuk 
mengetahui posisi perusahaan dalam pasar di solo 

2. Menganalisis variabel pembentuk loyalitas pelanggan toyota avanza di 
solo. 

3. Menganalisis hubungan variabel- variabel yang mempengaruhi 
loyalitas seperti perfomance, harga, desain produk, dan pelayanan 
dengan menggunakan kerangka kerja SEM (Structural Equation 
Modeling). 

 
2. DASAR TEORI 

2.1. Positioning 
Positioning adalah kegiatan merancang penawaran dan citra 

perusahaan sehingga menempati suatu sisi posisi kompetitif yang berarti 
dan berbeda dalam benak pelanggan. Persepsi konsumen menjadi dasar 
dalam perancangan positioning produk. (Enggel, dkk: 1994) 

 
2.2. Metode Boston Consulting Group  

Metode analisis Boston Consulting Group (BCG) merupakan 
metode yang digunakan dalam menyusun suatu perencanaan unit bisnis 
strategi dengan melakukan pengklasifikasian terhadap potensi 
keuntungan perusahaan (Kotler, Philip: 1997).  

 
 
 

 

2.3. Pendekatan Matrik Pertumbuhan Pangsa Pasar (MPPP) 
Menganalisa lingkungan eksternal perusahaan yaitu mengenai 

volume penjualan perusahaan (tingkat pertumbuhan pasar) dan volume 
penjualan perusahaan terhadap penjualan pesaing (pangsa pasar relatif). 

Untuk mengukur pertumbuhan pasar dapat dihitung dengan 
formula dibawah ini: 

 
 



 
Sedangkan untuk mengukur pangsa pasar yang relatif adalah 

sebagai berikut: 
 
 
 

2.4. Atribut Produk Mobil 
1.4.1 Perfomance 

Perfomance dari mobil seperti kualitas merupakan hal yang sangat 
diperhatikan konsumen sebelum membeli. Kualitas adalah 
keseluruhan dari ciri dan karakteristik suatu barang atau jasa yang 
berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 
yang dinyatakan maupun yang tersirat. (Kotler, Philip: 1997).  
Keiritan Bahan Bakar menjadi tujuan utama konsumen dalam 
memilih dan membeli mobil yang akan menjadi sarana transportasi 
dengan ongkos bensin yang ditargetkan minimal oleh konsumen.  

1.4.2 Harga 
Harga adalah jumlah benda yang dibutuhkan untuk mendapatkan 
sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Harga dapat 
mempengaruhi posisi persaingan perusahaan dan juga market 
share-nya. 

1.4.3 Tampilan Produk 
Tampilan produk akan mempunyai pengaruh yang sangat besar 
hubungannya dengan program pemasaran tersebut. Tampilan yang 
serasi serta dengan selera konsumen akan lebih cepat dan mudah 
terjual daripada tampilan yang tidak sesuai dengan konsumen. 

1.4.4 Pelayanan yang diberikan 
Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang diharapkan oleh 
konsumen dan pelayanan yang akan diterima oleh konsumen dapat 
dipenuhi. Pelayanan terdiri dari tiga tahap, yaitu before sales 
service, during sales service dan after sales service 

1.4.5 Loyalitas 
Loyalitas konsumen terhadap suatu produk yang ditawarkan oleh 
perusahaan dicerminkan dari kebisaaan konsumen dalam 
melakukan pembelian produk secara terus manerus sehingga hal ini 
harus diperhatikan oleh perusahaan.  
 
 

3. METODOLOGI  
3.1. Obyek dan Subyek Penelitian 

Penelitian dilakukan pada jenis mobil toyota avanza Dealer 
Nasmoco Solo yang beralamat di Jl.Slamet Riyadi No.58, Solo. 

3.2. Analisis Positioning 
3.2.1 Tingkat Pertumbuhan Bisnis 



Adalah tingkat tahunan dimana variabelnya seperti jumlah 
penjualan mobil, pelanggan service, dan penghasilan perusahaan, 
telah atau diperkirakan akan tumbuh dibandingkan sebelumnya. 

3.2.2 Pangsa Pasar Relatif 
Adalah proporsi kemampuan perusahaan terhadap keseluruhan 
penjualan baik produk seluruh pesaing termasuk penjualan 
perusahaan itu sendiri. Tingkat market share relative ditunjukkan 
dan dinyatakan dalam angka prosentase. 

3.2.3 Analisis BCG 
Metode yang digunakan dalam menyusun suatu perencanaan unit 
bisnis strategi dengan melakukan pengklasifikasian terhadap 
potensi keuntungan perusahaan. Kemudian dimasukkan ke dalam 
matriks Boston Consulting Group secara grafis menunjukkan 
perbedaan diantara berbagai divisi dalam posisi pangsa pasar relatif 
dan tingkat pertumbuhan pasar. 

3.3  Analisis Variabel Penyusun Loyalitas dengan Metode SEM 
              Tujuan melakukan analisa penyusun variable terciptanya loyalitas.     

konsumen adalah untuk menguji signifikansi hipotesis awal. 
3.4 Analisis Hasil Boston Consulting Group 

Tujuannya adalah untuk mengetahui variable yang paling signifikan 
pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan. 

3.5 Analisis Hasil BCG dan SEM 
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil BCG sesuai dengan 
hasil analisa SEM. Dan selanjutnya dapat digunakan sebagai landasan 
dalam penentuan strategi pemasaran  

3.6 Menyusun Strategi Pemasaran 
Strategi pemasaran dibuat berdasarkan  dari hasil Hipotesis dengan hasil 
positioning 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Analisa Positioning 
4.1.1. Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Pasar Dealer Nasmoco 

No Jenis   
Tahun Rata-

rata 2009 2010 2011 

1 Avanza 
Penjualan 337 417 420 391 

Pertumbuhan 24% 1% 12% 
Dari perhitungan diatas didapatkan hasil bahwa rata- rata penjualan 
Dealer Nasmoco Solo untuk mobil avanza dan selama 3 tahun 
terakhir adalah 391 unit tingkat pertumbuhan bisnis sebesar 12% 
 
 
 
 

4.1.2. Tingkat Pertumbuhan Pasar Dealer Suzuki 
No Jenis   Tahun Rata-



2009 2010 2011 rata 

1 
APV Penjualan 202 232 239 224 

  Pertumbuhan 15% 3% 9% 
Dari perhitungan diatas didapatkan hasil bahwa rata- rata 

penjualan mobil APV adalah 224 unit, tingkat pertumbuhan bisnis 
sebesar 9%. 

4.1.3. Tingkat Pertumbuhan Pasar Dealer Daihatsu 
Dari perhitungan diatas didapatkan hasil bahwa rata- rata penjualan 
mobil Xenia adalah 153 unit, tingkat pertumbuhan bisnis sebesar 9%. 

4.1.4. Perhitungan Pangsa Pasar Relatif 

No Jenis   
Pangsa Pasar 2011 

1 (1,2,3) 2 (1,2,3) 3 (1,2,3) 

1 Niaga  
Penjualan 391 768 224 768 153 768 

Pangsa Pasar 0.6 0.3 0.2 
Keterangan: No 1 = Dealer Nasmoco Solo 
 No 2 = Dealer Suzuki Indonesia Utama Solo 

  No 3 = Dealer Daihatsu Solo 
Dari tabel diatas menunjukkan hasil perhitungan pangsa pasar yang dibandingkan 
adalah volume penjualan tahun terakhir yaitu tahun 2011. Perbandingan 
dilakukan bergantian pada masing- masing perusahaan. Nilai pangsa pasar Dealer 
Nasmoco 0.6 lebih unggul dibandingkan dengan ketiga pesaing. Nilai pangsa 
pasar 0.3 untuk Dealer Suzuki Indonesia Utama Solo dan 0.2 untuk Dealer 
Daihatsu Solo.  

 
4.2. Pembahasan 

4.2.1.  Analisis Boston Consulting Group (BCG) 
 

 

Pada dealer nasmoco untuk mobil avanza memiliki nilai pertumbuhan 
pasar 12%. Ini termasuk tinggi dengan pangsa pasar relatif tinggi 0.6. 
Sehingga menempati kuadran 2 atau Star untuk Avanza. Posisi untuk mobil 
APV pada Dealer Suzuki Indonesia Utama Solo diberi juga berada pada 
kuadran IV atau dog karena memiliki tingkat pertumbuhan pasar rendah 
yaitu 9% serta pangsa pasar relatif yang rendah sebesar 0.3. Mobil xenia 



yang menempati kuadran empat atau Dog, memiliki tingkat pertumbuhan 
pasar rendah yaitu 9% dan pangsa pasar relatif yang rendah sebesar 0.2.  
4.2.2. Analisa Grafik 

 
Untuk mobil avanza mengalami kenaikan secara drastis, hal ini 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relative 
yang cenderung tinggi. Namun untuk mobil APV dan Xenia 
mengalami sedikit kenaikan, hal ini menyebabkan tingkat 
pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relative yang cenderung rendah 
karena ada persaingan dalam pasar dengan produk sejenis khususnya 
di pasaran mobil niaga di solo 

4.2.3. Analisis Variabel Penyusun Loyalitas 
a. Kategori Jawaban Responden Berdasarkan Variabel 

Bobot  
Perfomance % 

Harga 
% 

Desain 
% 

Pelayanan 
% 

Loyalitas 
% 

Nilai   Produk    

1-2 32 45.71 28 46.2 23 45.1 16 61.54 28 46.67 

3-5 38 54.29 24 53.8 28 54.9 10 38.46 32 53.33 

Jumlah 70 100 52 100 51 100 26 100 60 100 
 

b. Analisis Structural Equation Modeling 
1. Pengembangan Teori 

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini terdiri atas 
5 variabel yaitu perfomance, harga, tampilan produk, 
pelayanan dan loyalitas. 

2. Pengembangan Diagram Alur 
Model teoritis yang telah dibentuk berdasarkan teori, 
selanjutnya ditampilkan dalam bentuk diagram alur dengan 
bantuan SEM yang dijalankan melalui program AMOS 20. 
Variabel pada diagram alur dibagi menjadi dua, yaitu 
variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen 
yaitu perfomance, tampilan produk, pelayanan, dan harga. 
Sedangkan variabel endogen yaitu loyalitas. 

3. Persamaan Model Structural dan Model Pengukuran 
Model dalam bentuk path diagram, kemudian dinyatakan 
dalam persamaan struktural dan persamaan yang 
menyatakan spesifikasi model pengukuran (measurement 
model). 
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4. Analisis SEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kriteria Cut of Value  Hasil Evaluasi 
Chi-Square  
 
Probability  
GFI  
AGFI  
TLI  
CFI  
CMIN/DF  
RMSEA  

Kecil: �� dengan 
df:28= 41,148 
> 0,05  
> 0,90  
> 0,90  
> 0,95  
> 0,95  
< 2,00  
< 0,08  

22,158 
 
0,122  
0,998  
0,901  
1,000  
1,012  
1,340  
0,052  

Baik  
 
Baik  
Baik  
Baik  
Baik  
Baik  
Baik  
Baik  

Hasil dari pengujian kelayakan model penelitian untuk analisis SEM 
pada Tabel 4.20 di atas, menunjukkan bahwa semua kriteria goodness of 
fit dapat diterima, nilai GFI= 0,998 AGFI= 0,901. Chi-square sebesar 
22,158; probabilitas sebesar 0,122 (>0,05), TLI sebesar 1,000 (>  0,95), 
CFI sebesar 1,012 (> 0,95), CMIN/DF sebesar 1,340 (<  2,00), dan 
RMSEA sebesar 0,052 (<  0,08).  
 
 



Hasil Uji Regresion Weigh Untuk Analisis SEM 

   
Estimate S.E. C.R. P 

Loyalitas <--- Perfomance .610 .227 3.431 0.046 
Loyalitas <--- Harga .682 .659 2.502 0.032 
Loyalitas <--- Tampilan  .647 .703 2.760 0.053 
Loyalitas <--- Pelayanan .607 .270 2.664 0.039 
X5 <--- Perfomance .860 .761 3.043 0.001 
X4 <--- Perfomance .804 .668 6.102 0.000 
X3 <--- Perfomance .765 .603 4.584 0.000 
X2 <--- Perfomance .920 .612 6.331 0.000 
X1 <--- Perfomance .868 .790 2.777 0.000 
X14 <--- Pelayanan .740 .771 6.580 0.000 
X13 <--- Pelayanan .890 .532 2.667 0.000 
X12 <--- Pelayanan .640 .142 6.904 0.000 
X11 <--- Pelayanan .810 .173 7.210 0.000 
X16 <--- Harga .921 .181 7.421 0.000 
X17 <--- Harga 1.010 .135 5.490 0.000 
X18 <--- Harga 1.000 .139 

 
0.000 

X19 <--- Harga 1.030 .152 6.687 0.000 
X20 <--- Harga .911 .993 .192 0.000 
X8 <--- Tampilan .887 .812 2.693 0.000 
X6 <--- Perfomance .665 .173 -4.019 0.000 
X7 <--- Perfomance .688 .181 -1.308 0.000 
X9 <--- Tampilan .943 .135 1.620 0.000 
X10 <--- Tampilan .901 .139 6.431 0.000 
X15 <--- Pelayanan .647 .152 6.502 0.000 
X21 <--- Loyalitas .761 .159 6.760 0.000 
X22 <--- Loyalitas .710 .143 6.664 0.000 
X23 <--- Loyalitas .603 .131 6.043 0.000 
X24 <--- Loyalitas .702 .154 6.102 0.000 
X25 <--- Loyalitas .680 .159 6.584 0.000 

Dari Gambar dan Tabel di atas terlihat bahwa setiap indikator 
pembentuk konstruk menunjukkan hasil yang memenuhi kriteria yaitu 
nilai CR diatas 1,96 dengan P lebih kecil dari pada 0,05 dan nilai factor 
loading yang lebih besar dari 0,4. Dengan demikian, model yang dipakai 
dalam penelitian ini dapat diterima.  

5. Menilai Problem Identifikasi 
Problem identifikasi pada prinsipnya adalah problem 
mengenai ketidakmampuan model yang dikembangkan 
untuk menghasilkan estimasi yang unik.  

6. Evaluasi Kriteria Goodness Of Fit 
Evaluasi goodness of fit dimaksudkan untuk menilai 
seberapa baik model penelitian yang dikembangkan. Pada 
tahapan ini kesesuaian model penelitian dievaluasi tingkat 



goodness of fit, namun yang perlu dilakukan sebelumnya 
adalah mengevaluasi data yang digunakan agar dapat 
memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh SEM. 

7. Interpretasi dan Modifikasi Model 
Intepretasi dan modifikasi model dilakukan untuk melihat 
apakah model yang dikembangkan perlu diperbaharui 
(modifikasi) atau tidak. Sebuah model digolongkan baik 
jika memiliki Standardized Residual Covariance yang 
kecil. Angka + 2,58 merupakan batas nilai standardized 
residual yang diperkenankan. 

8. Uji Reliability dan Varian Extract 
Tidak terdapat nilai reliabilitas yang lebih kecil dari 0,70. 
Pada uji variance extract tidak ditemukan nilai yang berada 
di bawah 0,50. Dengan demikian indikator-indikator yang 
dipakai sebagai observed variable bagi konstruknya, dapat 
dikatakan telah mampu menjelaskan konstruk yang 
dibentuknya 

9. Pengujian Hipotesis 
 Hipotesis Hasil Uji 
H1 Semakin baik perfomance yang dihasilkan maka semakin tinggi 

loyalitas  pelanggan 
Diterima 

H2 Semakin positif (sesuai) harga dengan harapan konsumen maka 
semakin tinggi loyalitas pelanggan 

Diterima 

H3 Semakin bagus dan sesuai tampilan produk bagi konsumen maka 
semakin tinggi loyalitas pelanggan 

Diterima 

H4 Semakin bagus pelayanan yang diberikan makan semakin tinggi 
loyalitas pelanggan 

Diterima 

10. Analisis Hasil Structural Equation Modeling 
Analisis berikut terkait untuk produk Toyota 

Avanza yang merupakan MPV yang banyak digemari 
konsumen. Berdasarkan hasil pengolahan SEM 
menunjukkan bahwa variabel yang paling tidak signifikan 
pengaruhnya terhadap Loyalitas adalah Pelayanan dengan 
nilai Estimate 0,607. Hal ini menunjukkan bahwa 
pelanggan sedikit memiliki kepuasan terhadap pelayanan 
yang diberikan dealer nasmoco yang ditunjukkan dengan 
kecenderungan sebanyak 54,9% setuju dan sangat setuju 
dengan pernyataan variabel dalam kuisioner. Pelayanan 
yang diberikan Toyota avanza adalah memiliki dealer dan 
bengkel resmi yang tersebar, dealer dengan fasilitas kredit 
yang mudah dan murah, pelayanan pada dealer yang ramah 
dan santun saat sedang melakukan service, dan dealer mau 
mempertanggungjawabkan hasil servicenya.  

Variabel yang signifikan pengaruhnya terhadap 
loyalitas adalah harga dengan nilai Estimate 0,862. 
Variabel ini sangat mempengaruhi Loyalitas pelanggan 
karena persepsi konsumen adalah Produk Toyota Avanza 



terkesan mahal. Hal ini dapat dibuktikan dengan harga jual 
kembali mobil avanza yang tinggi, sehingga ketika 
konsumen mau membeli baik itu mobil baru atau mobil 
second pasti harganya tidak jauh beda. Harga beli mobil 
avanza dapat bersaing dengan mobil MPV, harga beli 
Toyota avanza terjangkau, harga suku cadang terjangkau, 
harga perawatan murah, dan harga kredit terjangkau hal ini 
yang memberikan alasan mengapa pelanggan loyal dengan 
Toyota avanza. Sebanyak 53.8% pelanggan setuju dan 
sangat setuju bahwa variabel pendukung pembentuk harga 
sangat mewakili keinginan pelanggan terhadap harga 
produk yang ditawarkan produk Toyota avanza. 

11. Analisis Hasil BCG dan SEM 
Hal hal yang mendasari terbentuknya loyalitas adalah 

adanya keinginan pelanggan yang harus dipenuhi. Sehingga 
perlu adanya analisa dari hasil positioning dan hasil 
variabel yang signifikan dengan loyalitas. Analisa berikut 
merupakan analisa untuk produk Toyota avanza yang 
mewakili mobil MPV di pasaran mobil niaga Solo. Di 
dalam matrik  BCG untuk mobil avanza berada pada posisi 
Star.  Posisi ini mengindikasikan bahwa pangsa pasar tinggi 
karena dengan perfomance dan loyalitas tinggi akan 
membuat bisnis ini mudah bersaing dengan pasar, sehingga 
konsumen suka dengan produk ini yang akhirnya membuat 
bisnis ini berkembang. Loyalitas tinggi dapat dilihat dari 
pertumbuhan pangsa pasar dan market share yang tinggi 
yang diakibatkan oleh penjualan yang mendominasi pasar 
khusus di pasaran mobil niaga di Solo.  

Pada variabel harga memiliki pengaruh yang besar 
terhadap keputusan pembelian. Karena harga beli dan harga 
jual kembali yang cenderung tinggi akan membentuk suatu 
image baik bagi konsumen untuk tetap memilih dan 
menggunakan mobil avanza sebagai kendaraan pribadi. 
Dengan harga jual bersaing yang kompetitif menimbulkan 
kesan elegan bagi konsumen terhadap toyota avanza. Jika 
fluktuasi harga terjadi maka penjualan juga akan 
mengalami fluktuasi dan posisi produ akan bergerser ke 
Question Mark. Sehingga harga toyota avanza harus stabil 
jika menginginkan posisinya tetap di Star. 

Pada variabel tampilan produk memiliki pengaruh 
yang besar dalam menciptakan loyalitas pelanggan. Karena 
dengan tampilan yang elegan dan sesuai dengan keinginan 
pasar, maka penjualan mobil avanza di pasaran akan 
meningkat. Keinginan untuk membeli akan muncul, karena 
bagus tampilannya dibandingkan dengan mobil niaga lain. 
Image konsumen terhadap mobil avanza akan membaik 



dengan sendirinya kalau perusahaan memberikan yang 
terbaik dan sesuai dengan keinginan konsumen. Hal ini 
dapat membuat posisi mobil avanza dalam kuadran Star. 

Variabel pelayanan dapat memberikan  kepuasan 
tersendiri bagi pelanggan. Karena dengan pelayanan yang 
memuaskan maka pelanggan tidak akan jera untuk membeli 
dan menservice mobilnya di dealer tersebut. Faktor yang 
harus diperhatikan adalah image dari pelayanan dengan 
kesan ramah, bagus, dan memuaskan akan meningkatkan 
jumlah pembeli dan pelanggan yang service meningkat. Hal 
ini dapat membuat posisi mobil avanza di kuadran Star. 

12. Merancang Strategi Pemasaran 
Dibawah ini rancangan strategi pemasaran yang bisa menjadi 
pedoman dan acuan: 
Berdasarkan posisi mobil Avanza di posisi Star dan analisa 
di atas, maka dapat dibuat rancangan strategi pemasaran 
sebagai usulan untuk Dealer Nasmoco. Dibawah ini usulan 
rancangan strategi pemasaran:  
Dilihat dari variabel pelayanan. Dealer nasmoco harus 
memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 
pelanggannya yaitu dengan cara membrikan kemudahan 
pada saat membuat janji perawatan atau perbaikan, 
meminimalisasi waktu tunggu pada saat melakukan service, 
memberikan penjelasan kepada pelanggan terkait informasi 
service, menjaga kebersihan kenyamanan dan 
memperhatikan fasilitas ruang tunggu, serta membangun 
dan mendesain Dealer dengan bagus dan megah sehingga 
kesan terhadap dealer dari pelanggan terlihat elegan dan 
meyakinkan pelanggan untuk loyal terhadap dealer.  
Terkait variabel harga pihak Toyota sebaiknya 
memperhatikan harga agar tidak terjadi fluktuasi harga. Dan 
memberikan diskon harga service ketika sudah melakukan 
service sebanyak yang disyaratkan.   
Terkait performance dari mobil avanza, dealer harus 
memperhatikan keiritan bahan bakar. Tampilan desain 
eksterior dan interiornya seharusnya lebih dibuat bervariasi 
untuk pengguna baik laki- laki atau perempuan. 

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari hasil perhitungan dan analisa menggunakan metode BCG 

diketahui posisi mobil avanza berada di kuadran dua atau Star dengan 
tingkat pertumbuhan pasar tinggi yaitu 12% dan pangsa pasar relatif 
tinggi yaitu 0,6 



2. Untuk pesaing, mobil APV dan mobil Xenia untuk penjualannya 
berada di kuadran empat atau dog dengan nilai tingkat pertumbuhan 
pasar dan pangsa pasar relative masing- masing 9% dan 0,4 serta 9% 
dan 0,2.  

3. Melihat hasil posisi mobil avanza pada matriks BCG yang berada di 
kuadran dua atau Star menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar sangat 
cepat dan posisi persaingan pasar sangat kuat. 

4. Variabel pembentuk loyalitas konsumen produk Toyota Avanza 
adalah performance, harga, tampilan produk dan pelayanan. 

5. Variabel yang sangat berpengaruh terhadap loyalitas konsumen adalah 
harga dengan nilai Estimate pada uji korelasi SEM adalah 0,862. 
Karena persepsi konsumen mobil Toyota avanza terkesan mahal dan 
elegan dengan harga jual bersaing dengan mobil jenis Multi Purpose 
Vehicle di pasar mobil Niaga Solo. 

6. Variabel yang kurang signifikan terhadap loyalitas konsumen adalah 
pelayanan dengan nilai Estimate pada uji korelasi SEM adalah 0,607. 
Karena persepsi konsumen menganggap bahwa pelayanan pada saat 
pra ataupun pasca pembelian mobil avanza tidak menjadi penting bagi 
konsumen. 

 
 

5.2. Saran 
Beberapa saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini 

sebagai berikut: 
1. Dalam menentukan atau merancang strategi pemasaran sebaiknya 

menggunakan pendekatan metode BCG karena melihat positioning 
produk perusahaan yang berada di kuadran satu atau anda tanya dengan 
tingkat pertumbuhan bisnis tinggi dan pangsa pasar rendah sama 
hanlnya posisi produk dan jasa di pihak pesaing kuat. Diharapkan 
dengan rancangan strategi pemasaran tersebut volume penjualannya 
mengalami inflasi. 

2. Untuk mengetahui variabel- variabel yang berpengaruh terhadap 
strategi pemasaran yang akan dirancang menggunakan teknik analisa 
metode SEM dengan Software AMOS 20. 

3. Perusahaan perlu memperhatikan variabel lain selain performance, 
harga, tampilan produk, pelayanan dalam membentuk loyalitas 
konsumen.  
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