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PENGARUH HARGA, CITRA MEREK, DAN PROMOSI TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL TOYOTA 

(STUDI PADA DEALER NASMOCO SLAMET RIYADI 

SURAKARTA) 

Abstrak 

 

Penelitian ini adalah Menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

mobil toyota pada Dealer Nasmoco Slamet Riyadi Surakarta. Menganalisis 

pengaruh citra merk terhadap keputusan pembelian mobil toyota pada Dealer 

Nasmoco Slamet Riyadi Surakarta. Menganalisis pengaruh strategi promosi 

terhadap keputusan pembelian mobil toyota pada Dealer Nasmoco Slamet Riyadi 

Surakarta. Populasi dalam penelitian yaitu seluruh konsumen yang datang didealer 

Nasmoco Surakarta sedangkan sampel sebanyak 100 responden dan teknik 

pengambilsan sampel menggunakan random rampling atau  secara acak. 

Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel Citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel Promosi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan secara bersama-sama 

variabel harga, citra merek dan promosi berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian mobil Toyota pada Dealer Nasmoco Slamet Riyadi 

Surakarta. 

 

Kata Kunci : Harga, Citra merek, Promosi dan Keputusan Pembelian 

 
 

Abstract 

 

This study is to analyze the effect of prices on purchasing decisions of Toyota cars 

at the Nasmoco Slamet Riyadi Surakarta Dealer. Analyzing the influence of brand 

image on the purchase decision of Toyota cars at the Nasmoco Slamet Riyadi 

Surakarta Dealer. Analyzing the effect of promotion strategies on Toyota car 

purchase decisions at the Nasmoco Slamet Riyadi Surakarta Dealer. The 

population in this research is all consumers who come to Nasmoco  Surakarta, 

while the sample is 100 respondents and the sampling technique uses random 

sampling or random sampling. Based on the results of this study prove that the 

price variable has a significant effect on purchasing decisions. Variable brand 

image significantly influence purchasing decisions. Promotion variable 

significantly influences the purchase decision. While together the price, brand 

image and promotion variables significantly influence the purchase decision of 

Toyota cars at the Nasmoco Slamet Riyadi Surakarta Dealer. 

 

Keywords: Price, Brand Image, Promotion and Purchasing Decision 

 

1. PENDAHULUAN 

Seiring perkembangan zaman ini, kebutuhan terhadap transportasi adalah hal 

yang sangat penting bagi setiap konsumen. Konsumen saat ini begitu 
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dimanjakan dengan begitu banyak pilihan produk untuk memutuskan yang 

mana akan dibeli. Sementara saat ini perusahaan dihadapakan pada masalah 

yang sulit yaitu masalah persaingan. Pilihan perusahaan untuk tetap eksis, yaitu 

hanya dengan meningkatkan kualitas produk atau pelayanan. Salah satu 

kegiatan untuk menarik konsumen agar melakukan keputusan pembelian 

produk dari perusahaan tersebut yaitu melalui kegiatan pemasaran (marketing). 

Menurut (Kotler & Keller, Manajemen Pemasaran, 2009), pemasaran yaitu 

suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi 

dan pemangku kepentinganya. 

Tuntutan permintaan akan sebuah produk tersebut yang semakin 

berkualitas membuat perusahaan yang bergerak dibidangnya untuk 

meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki demi mempertahankankan 

Brand Image (citra merek) produk yang mereka miliki. Disini merek 

mempunyai sifat khas, dan sifat khas inilah yang membedakan produk yang 

satu berbeda dengan produk yang lainnya, walaupun produknya sejenis. 

Berbagai upaya yang dilakukan perusahaan dalam mempertahankan Brand 

Image (citra merek) yang mereka miliki diantaranya inovasi teknologi 

keunggulan yang dimiliki produk tersebut, penetapan harga yang bersaing dan 

promosi yang tepat sasaran. Semakin baik brand Image produk yang 

perusahaan jual maka akan berdampak pada keputusan pembelian oleh 

konsumen. 

Keputusan pembelian oleh konsumen adalah keputusan yang melibatkan 

persepsi terhadap kualitas, nilai dan harga. Konsumen tidak hanya 

menggunakan harga sebagai indikator kualitas tetapi juga sebagai indikator 

biaya yang dikorbankan untuk ditukar dengan produk atau manfaat produk 

tersebut. Disinilah kita melihat sejauh mana merek dapat mempengaruhi 

penilaian konsumen dengan Brand Image (citra merek) dari produk tersebut. 

Disamping itu, setiap perusahaan harus memiliki strategi untuk 

memasarkan dan menjual produknya. Strategi yang sering dilakukan dalam 

pemasaran yaitu menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix yang 
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dikenal dengan istilah 4 P(Product, Price, Place, and Promotion). 

Menurut(Rahmadani, 2015), bauran pemasaran atau marketing mix adalah 

perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan, produk, harga, 

distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan 

respons yang diinginkan dalam pasar sasaran. Pemilihan strategi yang tepat 

dapat mempengaruhi calon konsumen untuk melakukan pembelian. 

Produk yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

diamati, disukai, dan dibeli untuk memuaskan sesuatu kebutuhan atau 

keinginan (Zulaicha & Irawati, 2016). Produk merupakan faktor yang sangat 

penting bagi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Maka dari itu 

perusahaan harus membuat produk yang mempunyai kualitas yang baik, desain 

produk yang menarik, inovasi fitur-fitur, dan teknologi yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta membuat kemasan yang 

menarik sehingga dapat menarik perhatian konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian mengenai produk yang ditawarkan dipasar. 

Harga yaitu jumlah dari seluruh nilai yang ditukarkan konsumen atas 

manfaat-manfaat memilih atau menggunakan produk atau jasa tersebut 

(Wanda, 2015). Penentuan harga merupakan faktor penting bagi perusahaan 

oleh karena itu perusahaan harus mempunyai strategi penetapan harga yang 

tepat.Menurut Kotler (2002: 18) kesan produk yang baik dapat mempengaruhi 

persepsi konsumen, dan kenyataan yang nampak di lapangan memang banyak 

dirasakan oleh peneliti bahwa terkadang kepuasan konsumen untuk membeli 

itu dipengaruhi oleh citra suatu produk. Sedangkan menurut Gregorius dalam 

Zulhamdi (2008: 45), penentuan harga juga dapat berpengaruh terhadap 

keputusan membeli, fakta dilapangan banyak konsumen membeli suatu produk 

tetapi yang dilihat pertama kali ialah harga suatu produk. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini 

dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: Apakah harga berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian mobil toyota pada Dealer Nasmoco Slamet 

Riyadi Surakarta? Apakah citra merk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian mobil toyota pada Dealer Nasmoco Slamet Riyadi Surakarta? 
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Apakah strategi promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil 

toyota pada Dealer Nasmoco Slamet Riyadi Surakarta? 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini yaitu: Menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian mobil Toyota pada Dealer Nasmoco Slamet Riyadi Surakarta. 

Menganalisis pengaruh citra merk terhadap keputusan pembelian mobil toyota 

pada Dealer Nasmoco Slamet Riyadi Surakarta. Menganalisis pengaruh strategi 

promositerhadap keputusan pembelian mobil toyota pada Dealer Nasmoco 

Slamet Riyadi Surakarta. 

2. METODE 

2.1 Populasi 

Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian 

karateristik serupa, yang mencangkup semesta untuk kepentingan riset 

pemasaran(Setiawan & Sugiharto, 2014). Sedangkan menurut (Khakim, 

2014)populasi (population) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, 

kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi didalam 

penelitian ini yaitu seluruh konsumen yang datang di Dealer Nasmoco 

Surakarta. 

2.2 Sampel 

Sampel merupakan objek atau bagian yang akan diteliti dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan rumus slovin. Dengan menggunakan rumus 

slovin sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden. 

2.3 Variabel Penelitian 

Variabel didalam penelitian ini ada tiga yaitu: 

a. Variabel  independen  (x)  yang  meliputi  Harga  ),Citra Merk ( 

Promosi ( . 

b. Variabel dependen (y) yaitu Keputusan Pembelian 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Hipotesis 

3.1.1 Analisa Regresi Berganda (Multiple Regression) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Harga, citra 

merek, dan promosi terhadap keputusan pembelian. Hasil tersebut 

disajikan secara ringkas pada tabel berikut ini: 

Tabel 1 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
 

Variabel B thitung Sig 

(Constant) 3,585 2,679 0,009 

Harga 0,257 6,013 0,000 

Citra merek 0,145 2,881 0,005 

Promosi 0,234 2,682 0,009 

R = 0,723 Fhitung = 35,096 
Rsquare = 0,523 Sig. = 0,000 

Adjusted Rsquare = 0,508   

Sumber : Data diolah 

 
 

Y = 3,585 + 0,257X1 + 0,145X2 + 0,234X3 + e   (1) 

Koefisien b1 = 0,257 menunjukkan besarnya pengaruh  harga  dengan  

nilai positif pada koefisien b1 menunjukkan bahwa setiap 

harga mengalami peningkatan, maka keputusan 

pembelian juga akan mengalami peningkatan sebesar 

0,257. 

Koefisien b2 = 0,145 menunjukkan besarnya pengaruh  citra  merek 

dengan nilai positif pada koefisien b2 menunjukkan 

bahwa setiap citra merek mengalami peningkatan, maka 

keputusan pembelian akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,109. 

Koefisien b3 = 0,234 menunjukkan besarnya pengaruh promosi dengan 

nilai positif pada koefisien b1 menunjukkan bahwa setiap 

promosi mengalami peningkatan, maka keputusan 
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a. Uji t 

pembelian juga akan mengalami peningkatan sebesar 

0,234. 

 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t seperti tampak 

pada tabel berikut: 
 
 

Tabel 2 

Hasil uji t 
 

Variabel thitung ttabel Sig. Keterangan 

Harga 

Citra Merek 

Promosi 

6,013 

2,881 

2,682 

2,000 

2,000 

2,000 

0,000 

0,005 

0,009 

Ho ditolak 

Ho ditolak 

Ho ditolak 

Sumber: Data diolah 

Dari hasil tabel 2 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk harga, 

citra merek, promosi terhadap keputusan pembelian. Adapun 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 

a. Uji pengaruh variabel harga terhadap keputusan pembelian. Variabel 

harga diketahui nilai thitung (6,013) lebih besar daripada ttabel (2,000) 

atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < = 0,05. Oleh karena 

itu, Ho ditolak, artinya harga mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

b. Uji pengaruh variabel citra merek terhadap keputusan pembelian. 

Variabel citra merek diketahui nilai thitung (2,682) lebih besar daripada 

ttabel (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,005 < = 0,05. 

Oleh karena itu, Ho ditolak, artinya citra merek mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian. 

c. Uji pengaruh variabel promosi terhadap keputusan pembelian. Variabel 

promosi diketahui nilai thitung (2,682) lebih besar daripada ttabel (2,000) 

atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,004 < = 0,05. Oleh karena 

itu, Ho ditolak, artinya promosi mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 
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b. Uji F 

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi 

dengan variabel dependen dan variabel independen mempunyai pengaruh 

secara statistik. Hasil uji F didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3 

Hasil Uji F 

Fhitung Ftabel p-value Keterangan 

35,096 3,15 0,000 Ho ditolak 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan hasil penelitian Fhitung> Ftabel (35,096 > 3,15), maka 

Ho ditolak, Berarti variabel harga, citra merek dan promosi secara 

bersama-sama terhadap keputusan pembelian. Sehingga model yang 

digunakan adalah fit. 

 

c. Uji R
2
 

Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 diperoleh dalam analisis regresi 

berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R
2
 

sebesar 0,508. Hal ini berarti bahwa 50,8% variasi variabel keputusan 

pembelian dapat dijelaskan oleh variabel harga, citra merek dan promosi 

ruangan sedangkan sisanya yaitu 49,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

diluar model yang diteliti. 

 
3.2 Pembahasan 

3.2.3 Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Variabel harga diketahui nilai thitung (6,013) lebih besar daripada ttabel 

(2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 

< = 0,05. Oleh karena itu, Ho ditolak, artinya harga mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

dikarenakan harga yang ditawarkan bervariasi sesuai produk yang 

ditawarkan, harga yang ditawarkan memiliki daya saing dengan 

produk lain, harga  yang ditawarkan sesuai  dengan manfaat,  harga 
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sesuai dengan kualitas produk, harga yang ditawarkan sangat 

menarik. Dengan demikian hipotesis pertama yang disajikan yaitu 

terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian terbukti 

kebenarannya. Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Al-Salamin & Al-Hasan (2016), Tjoptodjojo (2012) dan 

(Khakim, 2014) yang menyatakan harga berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

3.2.3 Citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Variabel citra merek diketahui nilai thitung (2,881) lebih besar 

daripada ttabel (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,005 

< = 0,05. Oleh karena itu, Ho ditolak, artinya citra merek 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini dikarenakan mobil Toyota sudah dikenal, 

memiliki citra merek yang sesuai dengan kualitas produk, memiliki 

kesan berkelas bagi konsumen dan meningkatkan kepercayaan diri 

bagi konsumen. Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Al-Salamin & Al-Hasan (2016), Tjoptodjojo 

(2012) dan (Khakim, 2014) yang menyatakan harga berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 

3.2.3 Promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Variabel promosi diketahui nilai thitung (2,682) lebih besar daripada 

ttabel (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,009 

<   = 0,05. Oleh karena itu, Ho ditolak, artinya promosi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini dikarenakan promosi yang ditawarkan sangat 

menarik, promosi melalui media iklan, baliho dan media sosial, 

promosi yang dilakukan mudah dipahami, dan promosi dapat 

menginformasikan kepada konsumen mengenai produk baru mobil 

Toyota. Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Al-Salamin & Al-Hasan (2016), Tjoptodjojo (2012)  dan 
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(Khakim, 2014) yang menyatakan harga berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

 
4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penulis dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, hal 

ini dibuktikan nilai thitung (6,013) > ttabel (2,000) atau nilai  signifikansi 

0,000 < = 0,05. 

2. Variabel Citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian, hal ini dibuktikan nilai thitung (2,682) > ttabel (2,000) atau nilai 

signifikansi 0,005 < = 0,05. 

3. Variabel Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, 

hal ini dibuktikan nilai thitung (2,682) > ttabel (2,000) atau nilai signifikansi 

0,004 < = 0,05. 
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