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Abstrak

PENGARUH BRAND PERSONALITY TERHADAP NIAT BELI MOBIL PAJERO
SPORT DI BANDAR LAMPUNG

Muhammad Dandy Wiranaldi

Seseorang membeli mobil untuk menikmati dua fungsi, yaitu sebagai sarana
untuk berpindah dari satu tempat ketempat lainnya dan mengangkut barang
dalam aktivitas kerja sehari-hari. Fungsi lainnya adalah untuk mendapatkan
kenyamanan yang akan memberikan kepuasan tersendiri bagi seseorang. Salah
satu merek mobil yang menggunakan rancangan konsep brand personality adalah
Mitsubishi Pajero Sport. Mitsubishi Pajero Sport adalah kendaran berjenis Sport
Utility Vehicle (SUV) yang memiliki desain dan bentuk yang gagah yang
menggambarkan kepribadian tangguh dan maskulin. Berdasarkan data website
Gaikindo terlihat bahwa penjualan mobil Pajero Sport jumlahnya tidak stabil. Hal
ini diduga dikarenakan konsumen mobil SUV seperti Pajero Sport tidak lagi
menganggap penting brand personality pada mobil SUV termasuk Pajero Sport.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui brand personality berpengaruh
terhadap niat beli. Metode sample yang digunakan adalah non probability
sampling dimana peneliti memilih sampel secara subyektif. Alat analisis regresi
sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel.
Penelitian ini menggunakan 100 responden. Berdasarkan hasil perhitungan dan
pembahasan, brand personality berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat
beli mobil Pajero Sport di Bandar Lampung. Terdapat Pengaruh positif antara
variabel X dengan variabel Y terhadap niat beli konsumen sebesar 62,7%.

Kata Kunci : Brand Personality, NiatBeli



Abstract

THE EFFECT OF BRAND PERSONALITY TO THE PURCHASE OF PAJERO
SPORT CAR IN BANDAR LAMPUNG

Muhammad Dandy Wiranaldi

Someone buy a car to enjoy two functions, using to move from one place to
another and transport goods in daily work activities, while the other function is
to get comfort that will give satisfaction for someone. One car brand that uses
the concept of brand personality is the Mitsubishi Pajero Sport. Mitsubishi
Pajero sport is a SUV type vehicle that has a dashing design and shape that
describes the tough and masculine personality. From the website data Gaikindo
seen that sales of Pajero Sport car number were not stable. This is allegedly due
to the consumer of SUV cars such as Pajero Sport no longer consider the
importance of Brand Personality on SUV cars including Pajero Sport.

This study aims to determine the brand personality effect on the intention to buy
a sample method that is used is a nonprobability sampling where researchers
choose the sample subjectively. Simple regression analysis tool used to know
each variable, This research use 100 respondents. Based on the results and
discussion, brand personality has a positive and significant effect on the intention
to buy Pajero Sport car in Bandar Lampung. There was a positive influence
between variable X with variable Y to consumer purchase intention of 62,7%.

Keywords: Brand Personality, Purchase Intention.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Transportasi merupakan istilah yang digunakan sebagai pemindahan manusia

atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan.

Mobil merupakan salah satu bentuk dari sarana transportasi darat yang sudah

banyak dimiliki oleh masyarakat. Seseorang membeli mobil untuk menikmati dua

fungsi, yaitu sebagai sarana untuk mengantarkan penumpang dari satu tempat ke

tempat lainnya dan mengangkut barang dalam aktivitas kerja sehari-hari,

sedangkan fungsi lainnya adalah untuk mendapatkan kenyamanan yang akan

memberikan kepuasan tersendiri bagi seseorang.

Kepuasan yang dirasakan atas penggunaan produk didapatkan dari kualitas

produk tersebut maupun dari merek produk yang mereka gunakan. Salah satu

merek mobil yang dipasarkan di Indonesia adalah Mitsubishi. Niat (intention)

adalah sebuah rencana untuk terlibat dalam suatu perilaku khusus guna mencapai

tujuan (Peter dan Olson, 2005). Niat beli menggambarkan kemungkinan bahwa

konsumen akan merencanakan atau ingin melakukan pembelian terhadap suatu

produk atau jasa tertentu di masa yang akan datang (Wua, Yeha, dan Hsiao,

2011). Sebelum menentukan niatnya untuk membeli suatu produk atau tidak,

konsumen memerlukan preferensi terhadap sebuah merek tertentu (Schiffman

dan Kanuk, 2008).
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Salah satu faktor yang dapat meningkatkan preferensi konsumen akan sebuah

merek adalah ketika terdapat adanya kesesuaian antara karakteristik konsumen

dengan karakteristik sebuah merek (Malhotra, 1988). Perilaku pembelian

konsumen,  salah satunya dipengaruhi faktor tersebut. Hal ini di sebabkan oleh

sudut pandang konsumen yang memandang bahwa sebuah produk atau merek

juga memiliki kepribadian seperti layaknya seseorang.

Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan Aaker (2009) yang menyebutkan

bahwa salah satu yang dapat meningkatkan preferensi konsumen akan suatu

merek tertentu adalah brand personality. Persaingan antar merek yang kompetitif

membuat pemasar berusaha membangun ekuitas yang kuat. Menurut Aaker

(2009) proses manajemen merek untuk membangun ekuitas dapat dimulai dengan

pembangunan identitas merek. Brand personality atau kepribadian merek

merupakan salah satu elemen identitas merek yang efektif dalam membangun

ekuitas merek (Aaker, 2009; Keller dan Keller, 2009).

Brand personality adalah satu kesatuan karakteristik manusia yang diasosiasikan

kepada merek tertentu (Aaker, 2009). Merek-merek lain yang menggunakan

konsep brand personality seperti Harley- Davidson, digambarkan dengan

kepribadian tangguh dan maskulin, dan juga merek kosmetik Revlon dengan

kepribadian yang anggun (sophistication) (Aaker, 2009). Cara brand personality

bekerja pada konsumen adalah dengan diproses sebagai salah satu tipe asosiasi

yang ada pada memori konsumen. Asosiasi ini dibutuhkan ketika suatu produk
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tertentu muncul di ingatan, yang kemudian dapat mempengaruhi preferensi

konsumen (Haigood, 1999).

Proses brand personality pada benak konsumen tersebut membuat pengukuran

terhadap niat beli mungkin untuk dilakukan. Brand personality berasal dari

petunjuk yang bersifat ekstrinsik yang berasal dari sebuah merek tertentu yang

kemudian akan menjadi asosiasi pada benak konsumen (Freling dan Forbes,

2005). Petunjuk yang bersifat ekstrinsik ini berkaitan dengan faktor pembentuk

brand personality yang dikemukakan oleh Aaker (2009).

Faktor ini terdiri dari dua, yakni product related characteristics dan non-related

product characteristics. Product related characteristics misalnya seperti kategori

produk, harga, dan kemasan. Sedangkan non-product related characteristics

misalnya seperti gaya beriklan, country origin,dan citra perusahaan. Konsep brand

personality telah banyak digunakan dalam berbagai strategi pemasaran.

Fournier (1998) dalam Aaker (2009) berpendapat bahwa brand personality dapat

meningkatkan preferensi konsumen serta loyalitas terhadap merek. Brand

personality sendiri mampu meningkatkan niat beli, dimana ketika kepribadian

merek dekat dengan kepribadian konsumen, maka niat beli konsumen untuk

membeli sebuah merek serta loyalitas terhadap merek tersebut akan lebih besar

(Yilmaz, 2007 dalam Akin, 2011).

Salah satu merek mobil yang menggunakan rancangan konsep brand personality

adalah Mitsubishi Pajero Sport. Mitsubishi Pajero sport adalah kendaran berjenis
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Sport Utility Vehicle (SUV) yang memiliki desain dan bentuk yang gagah yang

menggambarkan kepribadian tangguh dan maskulin. Salah satu pesaing terberat

Mitsubishi Pajero adalah Toyota fortuner yang juga berjenis kendaraan SUV dan

juga memiliki konsep brand personality yang hampir serupa dangan Mitsubishi

Pajero Sport.

Tabel 1.1 Data Pangsa Pasar SUV di Indonesia pada tahun 2017

NO MEREK PANGSA PASAR (%)

1 Toyota Fortuner 33,84

2. Mitsubishi Pajero Sport 25

3 Honda CRV 21

4 Lainnya 20,16

Sumber: Data Diolah Berdasarkan Top Brand Award 2017

Tabel 1.1 menunjukan pangsa pasar kendaraan SUV terlaris di Indonesia. Data

tabel tersebut menunjukan bahwa Mitsubishi Pajero Sport menempati urutan

kedua dan mendapatkan pangsa pasar sebesar 25%. Mitsubishi Pajero Sport

belum mampu mengalahkan pesaingnya yaitu Toyota Fortuner.

Mitsubishi Motors sebagai produsen Mitsubishi Pajero Sport memiliki varian

mulai dari sedan, multi purpose vehicle (MPV), double cabin hingga sport utility

vehicle (SUV). Tabel 1.2 menunjukan data penjualan Mitsubishi Motors di

Indonesia yang dirilis PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors.
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TABEL 1.2 DATA PENJUALAN MOBIL MITSUBISHI DI
INDONESIA TAHUN 2014-2017

Tahun Penjualan
(Unit)

Perubahan Penjualan
(Unit)

Persentase

2014 141.962

2015 112.527 -29.435 11,1%

2016 97.761 -14.766 9,2%

2017 81.498 -16.263 10,1%

Sumber: Website Resmi Gaikindo Http://Www.Gaikindo.Or.Id 2017

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari tahun 2014 ke 2015 terjadi penurunan

penjualan sebesar 29,435 unit dan dari tahun 2015 ke 2016 terjadi penurunan

penjualan sebesar 14,766 unit. Namun pada tahun 2017 penjualan terjadi

penurunan sebesar 16,263 unit dari tahun sebelumnya. Sport Utility Vehicle

(SUV) yang merupakan salah satu dari jenis mobil Mitsubishi adalah jenis

mobil yang dirancang untuk mampu melewati berbagai medan, baik jalan

perdesaan maupun perkotaan dengan membawa muatan baik barang maupun

penumpang. Jenis mobil ini terbagi dalam tiga kelas, yaitu low SUV, mid

SUV, dan High SUV.

Ciri dari mobil SUV adalah memiliki jarak terendah mobil dengan tanah yang

cukup tinggi, berbodi besar, memiliki ukuran ban yang agak besar dan

kapasitas mesin mobil SUV biasanya diatas 2000 cc karena dituntut untuk

memiliki tenaga yang cukup besar. Salah satu merek produk yang dipasarkan
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Mitsubishi Motors di Indonesia melalui PT Krama Yudha Tiga Berlian

Motors dalam kelas mid SUV adalah Pajero Sport.

Menurut Aaker (2009) brand personality didefinisikan   sebagai serangkaian

karakteristik manusiawi yang diasosiasikan dengan brand. Misalnya,

karakteristik seperti jenis kelamin, kelas sosial ekonomi, sifat kepribadian

manusia seperti sangat sentimental ataupun penuh perhatian (kehangatan).

Mitsubishi Pajero Sport adalah sebuah kendaraan berjenis SUV, Suksesnya

SUV terbaru Pajero Sport yang memberikan kontribusi penjualan yang sangat

baik di kelas kendaraan penumpang, dengan varian nya yang juga lengkap

mulai dari 4x2 hingga 4x4.

Brand personality Mitsubishi Pajero Sport terdiri dari :

1. Segmentasi geografis : produk Mitsubishi Pajero Sport yang tepat

adalah untuk daerah pegunungan.

2. Jenis kelamin : Pria

3. Kelas                              : Kelas Sosial Atas

4. Target pasar : Seluruh masyarakat yang membutuhkan

kendaraan dengan kapasitas mesin dan tenaga yang besar dan

masyarakat yang membutuhkan kendaraan dengan fitur-fitur lengkap

dengan tawaran harga yang realistis serta kemudahan dalam

mendapatkan sparepart. jaringan after sales yang luas.
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TABEL 1.3 TIPE DAN SPESIFIKASI PAJERO SPORT
TAHUN 2017

Spesifikasi Dakar
4 x 4 dan 4 x

2

Exceed
4 x 2

GLX
4 x 4

Harga (Rp) Rp. 660 jt dan
Rp. 554 jt

Rp. 463
juta

Rp. 509
juta

Panjang (mm) 4,695
Lebar (mm) 4,785
Tinggi (mm) 1.805
Tipe Mesin 4N15 2.4L

MIVEC
Turbocharged
and
Intercooled
(EURO II

4D56 2.5L DI Common Rail
Turbocharged and
Intercooled DOHC (EURO
II)

Tenaga
maksimal
(Horse
power/Rpm)

181/3500
(133 kW)

136/4000
(100 kW)

136/4000
(100 kW)

Suspens Depan Double Independent Wishbone, coil Spring with
Stabilizer

Suspens
Belakang

3 link coil spring with Stabilizer Bar

Ground
Clearance (mm)

218

Sumber : www.ktb-mitsubishimotors.co.id

Berdasarkan data Tabel 1.3 Mitsubishi Pajero Sport memiliki tiga variant

yang masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda berdasarkan kapasitas

mesin dan tenaga yang dihasilkan. Perbedaan Spesifikasi ini menyebabkan

perbedaan harga jual.

Tabel 1.4 menunjukan perkembangan penjualan Mitsubishi Pajero Sport

tahun 2014 sampai 2016. Periode tahun 2014 sampai 2016 jumlah rata-rata
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Mitsubishi Pajero Sport terjual sebanyak 14.104 unit. Penjualan tertinggi

terjadi para tahun 2016 dan teremdah pada tahun 2015.

TABEL 1.4 PENJUALAN MOBIL PAJERO SPORT TAHUN 2014-2016

Sumber: Website Resmi Gaikindo Http://www.gaikindo.or.id
Di akses pada tahun 2017

Data pada Tabel 1.4 terlihat bahwa penjualan mobil Mitsubishi Pajero Sport

jumlahnya tidak stabil. Hal ini dikarenakan konsumen mobil SUV seperti

Mitsubishi Pajero Sport tidak lagi menganggap penting brand personality

pada mobil SUV termasuk Mitsubishi Pajero Sport. Berdasarkan uraian latar

belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu : “Pengaruh Brand

Personality Terhadap Niat Beli Mobil Pajero Sport Di Bandar Lampung”

B. Rumusan Masalah

Brand Personality memainkan peran penting dalam menempatkan sebuah

merek di benak konsumen. Hal itu menyebabkan pelanggan turut merasakan

suatu kepribadian yang dimiliki oleh brand itu sendiri dan mengembangkan

hubungan   yang kuat dengan kepribadian seorang konsumen.

Tahun Penjualan  Pajero Sport (Unit)

2014 12.000

2015 11.188

2016 19.124

Rata-rata 14.104
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Berdasarkan data Tabel 1.4 terlihat bahwa penjualan mobil Mitsubishi Pajero

Sport jumlahnya tidak stabil. Hal ini di duga karena konsumen mobil SUV

seperti Mitsubishi Pajero Sport tidak lagi menganggap penting brand

personality pada mobil SUV termasuk Mitsubishi Pajero Sport. Penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh brand personality

terhadap niat beli mobil Mitsubishi Pajero Sport.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka rumusan permasalahan

penelitian ini adalah :

Apakah Brand Personality berpengaruh terhadap niat beli mobil

Mitsubishi Pajero Sport i Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

 Mengetahui pengaruh Brand Personality terhadap niat beli mobil

Mitsubishi Pajero Sport di Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan,

sekaligus dapat menerapkan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan

strategi pemasaran yang diperoleh dari perkuliahan, khususnya mengenai

Brand personality, harga dan niat beli.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai sarana aktualisasi diri, menambah pengetahuan dan
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wawasan serta dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan selama

bangku kuliah, terutama di bidang pemasaran.

3. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan menjadi

pertimbangan bagi pihak manajemen mengenai faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi niat beli.
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II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pemasaran

Istilah pemasaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama marketing.

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting dari perusahaan dalam

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang pada akhirnya dapat

menghasilkan keuntungan. Pemasaran adalah sebuah sistem bagian dari kegiatan

bisnis yang dirancang untuk merencanakan, memberi harga, mempromosikan, dan

mendistribusikan jasa serta barang-barang dengan tujuan untuk memenuhi

kebutuhan dan keinginan pasar.

American Marketing  Association dalam Kotler dan Keller (2009:5) mengatakan

bahwa: “Marketing is an organization function and a set processes for creating

communicating, and delivering value to customers and for managing customer

relationship in ways that benefit the organization and it stakeholders”. Pemasaran

adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan,

mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pihak

pihak yang berkepentingan terhadap organisasi dan pemasaran. Menurut Kotler

dan Armstrong (2009:6): Pemasaran juga  proses menciptakan nilai bagi
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pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan

tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya.

Menurut Tjiptono (2008:5) pemasaran adalah fungsi yang memiliki kontak yang

paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki

kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal. Dari definisi tersebut dapat

disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu sistem dari kegiatan bisnis yang

saling berhubungan dan ditujukan untuk merencanakan, mendistribusikan dan

mempromosikan barang dan jasa.

1. Brand Personality

Kotler dan Keller (2009) mendefinisikan brand personality sebagai tanggapan

dan reaksi emosional pelanggan menyangkut merek. Sedangkan definisi brand

personality, menurut Hoyer dan MacInnis (2012) adalah kumpulan asosiasi yang

menjadi lambang personifikasi dari merek. Menurut Aaker  (2009) brand

personality menurut didefinisikan   sebagai serangkaian karakteristik

manusiawi yang diasosiasikan dengan brand. Misalnya, karakteristik seperti

jenis kelamin, kelas sosial ekonomi, sifat kepribadian manusia seperti sangat

sentimental ataupun penuh perhatian (kehangatan). Brand personality merupakan

elemen yang membuat brand menjadi hidup dengan memberikan ciri-ciri

manusiawi  yang membuatnya lebih mudah diakses dan disentuh.
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Alasan utama mengapa pelanggan  membayangkan setiap brand memiliki

kepribadian adalah  sebagai bagian dari proses membangun dan menunjukkan

konsep diri mereka, baik itu konsep aktual diri mereka saat ini, maupun konsep

ideal untuk diri mereka nanti.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa brand

personality adalah sifat-sifat yang ada pada diri seseorang yang memiliki

keterkaitan dengan suatu merek. Brand personality menjadi sesuatu yang penting

karena mampu menambah nilai tersendiri dimata konsumen bagi sebuah merek.

Terdapat lima indikator brand personality yang dikemukakan oleh Kotler dan

Amstrong  (2006:140)

1. Sincerity (ketulusan), yaitu karakter yang jujur,rendah hati, dan

sederhana. Sincerity tertuang dalam   kejujuran   dalam   kualitas,

keaslian produk, dan keidentikan merek  dengan sifat-sifat yang

sederhana, seperti ceria dan berjiwa muda.

2. Excitement (semangat) berarti karakter dinamis yang penuh semangat

dan imajinasi yang tinggi dalam   melakukan perbedaan dan

inovasi.

3. Competence (kemampuan), yaitu kemampuan untuk dapat diandalkan dan

dipercaya oleh pelanggan.

4. Sophistication (keduniawian), yaitu karakteristik yang berkaitan dengan

eksklusifitas yang dibentuk oleh keunggulan prestise, citra merek, maupun

tingkat daya tarik yang mempesona.

5. Ruggedness (ketangguhan), yaitu karakteristik merek yang dikaitkan
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dengan manfaat  suatu merek dalam menunjang kegiatan luar rumah dan

kekuatan atau daya tahan produk.

2. Niat Beli

Sebelum seseorang melakukan suatu tingkah laku, sering didahului oleh   suatu

keadaan yang disebut sebagai niat. Misalnya, niat untuk membeli produk.

Niat pembelian merupakan perilaku yang  muncul sebagai respon terhadap

objek. Kotler dan Keller (2009) menyatakan bahwa : “Niat (interest)

digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan, yang dapat

dijadikan dasar untuk memprediksi tindakan tersebut. Niat beli merupakan

perilaku yang  muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan

keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian”.

Sedangkan   pengertian niat beli   menurut Ashari   (2012) adalah: “Rasa

ketertarikan yang dialami oleh konsumen terhadap suatu produk

(barang/jasa) yang dipengaruhi oleh sikap diluar konsumen dan didalamnya

konsumen itu sendiri”. Berdasarkan definisi-definisi tersebut penulis

menyimpulkan bahwa niat beli merupakan kecenderungan sikap konsumen

untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian melalui

berbagai tahapan sebelum merencanakan pembelian terhadap produk, jasa atau

merek tertentu.
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Niat pembelian merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap

objek. Beberapa pengertian dari intention adalah sebagai berikut:

a. Intentions dianggap sebagai perangkap atau perantara antara

faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku.

b. Intentions juga mengindikasikan seberapa jauh seseorang akan mencoba.

c. Intentions menunjukkan pengukuran kehendak seseorang.

d. Intentions berhubungan dengan  perilaku konsumen secara terus

menerus.

3. Tahap-Tahap Niat Beli

Tahapan-tahapan produsen dalam menentukan niat beli atau menentukan

dorongan konsumen dalam melakukan pembelian terhadap produk atau jasa

yang ditawarkan, dapat kita lihat pada konsep atau model attention, interest,

desire dan action atau dikenal dengan model AIDA yang dikembangkan oleh

Kotler dan Keller (2009:568). Gambaran tentang model AIDA terdapat pada

Tabel 2.1 berikut ini: , yaitu:

Tabel 2.1. Model AIDA

Cognitive Attention

Affective
Interest
Desire

Behavior Action

Sumber : Kotler dan Keller ; 2009
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Pengertian dari tahap-tahap tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Attention

Tahap ini merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk

atau jasa sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan, selain itu calon

pelanggan juga mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan.

2. Interest

Tahap ini calon pelanggan mulai tertarik untuk membeli produk

atau jasa yang ditawarkan, setelah mendapatkan informasi yang

lebih terperinci mengenai produk atau jasa yang ditawarkan.

3. Desire

Calon pelanggan mulai memikirkan serta  berdiskusi mengenai

produk atau jasa yang ditawarkan, karena hasrat dan keinginan

untuk membeli mulai timbul. Tahapan ini calon pelanggan sudah

mulai berniat terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.

Tahap ini ditandai dengan munculnya niat yang kuat dari calon

pelanggan untuk membeli dan mencoba produk atau jasa yang

ditawarkan.

4. Action

Tahap ini calon pelanggan telah mempunyai kemantapan yang

tinggi untuk   membeli atau   menggunakan produk atau jasa

yang ditawarkan
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B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat digunakan untuk hipotesis atau jawaban sementara

dalam penelitian ini, selain itu penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai

sumber pembanding dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Berikut

beberapa penelitian terdahulu yang diperoleh dari berbagai jurnal dan internet

sebagai perbandingan agar diketahui persamaan dan perbedaannya.

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai salah satu bahan acuan dan pendukung

untuk melakukan penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji

masalah keputusan pembelian yang masing-masing dipengaruhi faktor kualitas

produk, fitur produk, dan desain produk serta beberapa penelitian lainnya yang

masih   memiliki   kaitan   dengan variabel   dalam   penelitian   ini.  Berikut

ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai data

pendukung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian

1. Ayu
Anastasya
Mahardhika
Saino ,2014

Analisis Faktor
Yang
Mempengaruhi
Niat Beli di
Zalora Online
Shop

Penelitian ini
menggunakan
teknik analisis
faktor dengan
sampel yang
diambil
sebanyak 100
responden
parsial
berpengaruh
terhadap niat
beli.

Faktor yang
memiliki
pengaruh besar
dalam niat
membeli Zalora
adalah faktor
kepribadian.
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TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU (Lanjutan)

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian

2 Olfa Bouhlel,
Nabil Mzoughi ,
Dorsaf Hadiji,
Ichrak Ben
Slimane, 2011

Brand
Personality’s
Influence on the
Purchase
Intention:
A Mobile
Marketing Case

Metode
sampling non-
probabilitas
dengan
menggunakan
sampling
kenyamanan

Hasil  ini
menegaskan
bahwa
kepribadian
merek
sebenarnya
mempengaruhi
kepercayaan
merek,
keterikatan merek
dan komitmen
merek. Tingkat
sensitivitas dan
keterlibatan
merek juga
berdampak pada
kepribadian
merek dan
variabel
terkaitnya.

3 Xuehua Wang
Zhilin Yang
Ning Rong Liu,
2009

The Impacts of
Brand
Personality and
Congruity on
Purchase
Intention:
Evidence From
the Chinese
Mainland’s
Automobile
Market

Kuesioner
dibagikan
dalam
penelitian
ini,yang
terlatih
dibutuhkan
untuk
meminta
setiap
responden,
secara
pribadi,

Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
kepribadian
merek-produk
lebih
signifikan
dalam
mempengaruhi
niat beli
daripada
kepribadian
merek
perusahaan.
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TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU (Lanjutan)

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian

4 Murwanto
Sigit,2006

Pengaruh Sikap
Dan Norma
Subyektif
Terhadap Niat
Beli Mahasiswa
Sebagai
Konsumen
Potensial Produk
Pasta Gigi Close
Up

Sampel
ditentukan
dengan
metode
convenience
sampling dari
populasi
mahasiswa
Universitas
Islam
Indonesia.
Data primer
dikumpulkan
menggunakan
kuesioner
melalui
survey.
Sampel
penelitian
terdiri dari
100
mahasiswa
Universitas
Islam
Indonesia
yang belum
pernah
membeli
produk pasta
gigi Close
Up. Analisis
data
dilakukan
dengan
menggunakan
Regresi
Linear
Berganda.

Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa a) sikap
dan norma
subyektif
secara
bersama-sama
(simultan)
berpengaruh
terhadap niat
beli, b) sikap
konsumen
secara parsial
berpengaruh
terhadap niat
beli, dan c)
norma
subyektif
secara parsial
berpengaruh
terhadap niat
beli.



20

C. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal yang

penting. Berdasarkan penelitian Olfa et al (2011), diperoleh variabel

independen adalah brand personality, trust sebagai variabel intervening.

Penelitian oleh Gretna dan Harijanto (2015) diperoleh faktor kepribadian

pengaruh positif terhadap variabel dependen niat beli sehingga diperoleh

gambaran konsep kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Pelitian yang dilakukan oleh Olfa et al, (2011) pada pemasaran telepon genggam

menunjukan bahwa brand personality berpengaruh signifikan pada niat beli.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H1: Terdapat Pengaruh Signifikan Antara Brand Personality (X)

Terhadap Niat Beli (Y).

Brand Personality
(X)

Olfa et al (2011)

Niat beli (Y)

Gretna dan
Harijanto (2015)
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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian menurut Arikunto (2006) adalah cara yang digunakan oleh

peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Adapun metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah didasarkan pada dua hal. Pertama,

berdasarkan variabel-variabel yang diteliti, dan kedua, berdasarkan jenis

metode penelitian. Berdasarkan variabel yang diteliti maka desain penelitian ini

merupakan penelitian deskriptif dan verifikatif.

Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa: “Penelitian deskriptif adalah penelitian

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel

atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan

dengan variabel yang lain”. Arikunto (2006) menjelaskan bahwa: “Penelitian

verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran melalui pengumpulan data

dilapangan”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode explanatory

survey. Survei digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang

populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relative kecil.

B. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) objek penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
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Objek dalam penelitian ini ada dua variabel diantaranya variabel X (variabel

independen), yaitu brand personality , serta variabel Y (variabel dependen)

yaitu niat beli. Subjek pada penelitian ini yang dijadikan responden adalah

masyarakat di Bandar Lampung yang memiliki otomotif dan tahu tentang

mobil Pajero sport. Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh brand

personality terhadap niat beli mobil Pajero sport di Bandar Lampung.

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sekaran (2011) data primer adalah data yang diperoleh dari

tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi

atau masalah yang diteliti. Data primer diperoleh melalui penyebaran

kuisioner kepada masyarakat di bandar lampung. Kuisioner tersebut

berisi sejumlah pernyataan dan pertanyaan yang terkait dengan

penelitian yang sedang dilakukan mengenai pengaruh brand

personality terhadap niat beli mobil pajero sport di Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti,

data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, serta informasi

yang tersedia dari sumber publikasi atau non publikasi di dalam atau

luar organisasi, semua yang dapat berguna bagi peneliti (Sekaran,

2011). Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti
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literatur, artikel, tulisan ilmiah, maupun keterangan yang diperoleh dari

buku, majalah, maupun internet.

D. Populasi

Menurut Sugiyono (2013) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Bandar

Lampung yang berniat membeli mobil Pajero sport

E. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi yang ingin diteliti (Sugiyono, 2009). Oleh karena itu sampel harus dilihat

sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode non-

probability sampling dengan teknik Purposive Sampling, dimana sampel dipilih

berdasarka karakteristiknya.Teknik ini dipilih karena populasi dan sampel yang

diambil memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut antara lain:

1. Masyarakat Bandar Lampung

2. Berniat membeli mobil Pajero Sport

3. Berusia > 30 tahun

4. Berdomisili di Bandar Lampung.
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Disarankan ukuran sampel yang sesuai berkisar antara 100-200 responden, Hair,et

al (2010). Menurut Supranto (2001) jika jumlah populasi belum diketahui maka

perlu diestimasi proporsi sampel dapat dihitung dengan rumus:

n = jumlah sampel dari jumlah populasi yang ingin diperoleh
Z = angka yang menunjukkan penyimpangan nilai varians dari mean
E = kesalahan maksimal yang mungkin dialami
α = tingkat kesalahan data yang dapat ditoleransi oleh peneliti

Bila tingkat kepercayaan 95 %, artinya peneliti meyakini kesalahan duga sampel

hanya sebesar 5% (α=5%) serta batas error sebesar 10% yang berarti peneliti

hanya mentolerir kesalahan responden dalam proses pencarian data tidak boleh

melebihi jumlah 10% dari keseluruhan responden maka besarnya sampel

minimum adalah:
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Maka jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak minimal 100

sampel yang dirasakan sudah cukup untuk mewakili populasi.

Responden yang dipilih adalah masyarakat kota bandar lampung .Penentuan skor

yang digunakan atas sejumlah pertanyaan memuat lima alternative jawaban yang

diberi simbol SS,S,N,TS,STS. dengan menggunakan ukuran ordinal berdasarkan

Skala Likert (Nasir, 2003)

1. Jika jawaban Sangat Setuju (SS), diberi skor 5

2. Jika jawaban Setuju (S), diberi skor 4

3. Jika jawaban Netral (N), diberi skor 3

4. Jika jawaban Tidak Setuju (TS), diberi skor 2

5. Jika jawabannya Sangat Tidak Setuju (STS), diberi skor 1

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1) Kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan

yang berhubungan dengan penelitian yang kemudian diajukan dengan

responden. Angket ini oleh penulis akan diberikan secara langsung

kepada masyarakat di Bandar Lampung yang memiliki mobil pajero

sport dan tahu tentang produk mobil pajero sport.
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2) Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu dengan membaca buku atau

literatur atau karya ilmiah lainnya dan sumber data lain yang berasal dari

media elektronik seperti internet yang mempunyai hubungan dengan

penulisan penelitian ini.

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel terdapat pada Tabel 3.1 berukut ini:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Indikator Skala
Brand
Personality
(X)

Brand personality adalah  suatu
gabungan dari sifat manusia yang
dapat diterapkan pada suatu merek”
Karakter dinamis yang penuh
semangat dan imajinasi yangtinggi
dalam melakukan perbedaan dan
inovasi Kemampuan untuk dapat
diandalkan dan dipercaya oleh
Pelanggan Karakteristik yang
berkaitan dengan eksklusifitas yang
dibentuk oleh keunggulan prestise,
citra merek maupun tingkat daya
tarik yang mempesona
Karakteristik merek yang dikaitkan
dengan manfaat suatu merek dalam
menunjang kegiatan luar rumah dan
kekuatan atau daya tahan produk
(Kotler dan Amstrong, 2006:140)

Sincerity
(Ketulusan) X1

Excitement
(Ketertarikan) X2

Competence
(Kemampuan) X3

Sophistication
(Keduniawian) X4

Ruggedness
(Ketangguhan) X5

(Kotler dan
Amstrong,
2006:140)

Skala
Likert

Niat Beli
(Purchase
intention)
(Y)

Niat beli merupakan perilaku
yang muncul sebagai respon
terhadap objek yang menunjukkan
keinginan pelanggan untuk
melakukan pembelian”.(Kotler dan
Keller ; 2009).

1.Attention
2.Interest
3.Desire
4.Action
(Kotler dan Keller
2009).

Skala
Likert
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H. Skala Pengukuran Variabel

Menurut Arikunto (2006), bahwa skala pengkuran untuk mengklasifikasi variabel

yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data

dan langkah penelitian selanjutnya. Agar jawaban responden dapat diukur, maka

jawaban responden diberi skor. Peneliti menetapkan skala pengukuran

menggunakan skala Likert. Penggunaan skala Likert dikarenakan mudah

disusun,serta mudah di adminitrasi dan dipahami oleh responden.

Prosedur skala Likert ini, sejumlah pernyataan disusun dengan jawaban responden

yang berada dalam satu kontinum antara sangat setuju dan sangat tidak setuju.

Menurut Nasir (2003), bahwa setiap jawaban responden dengan bentuk

pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan nilai 5 artinya sangat

setuju, nilai 4 artinya setuju, nilai 3 artinya cukup setuju, nilai 2 artinya kurang

setuju dan nilai 1 artinya tidak setuju.

I. Teknik Pengujian Instrumen

1. Pengujian Validitas Instrumen

Uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sahih

atau valid tidaknya suatu kuesioner (Nasir 2003). Instrumen  utama

yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang

disebarkan kepada responden yang menjadi sampel penelitian harus

diuji kevaliditasan dan kereliabelannya melalui analisis faktor, agar

daftar pertanyaan yang dibuat benar-benar mampu menguak data
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sehingga mampu menjawab permasalahan hingga tujuan penelitian

tercapai. Uji Validitas pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan

SPSS 16.0. Menurut Sekaran (2011), apabila hasil model analisis

faktor menunjukkan bahwa nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), anti

image, dan factor loading = 0.5 maka dinyatakan valid dan sampel

bisa diteliti lebih lanjut.

2. Pengujian Realibitas Instrumen

Uji reliabilitas menurut Arikunto (2006) dimaksudkan untuk

mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, atau

dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten

apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda untuk uji

reliabilitas digunakan Teknik Alpha Cronbach, dimana suatu

instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) bila memiliki koefisien

keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih.

J. Teknik Analisis Data

1. Analisis Kualitatif

Data kualitatif yaitu data penelitian yang bukan angka, yang sifatnya

tidak dapat dihitung berupa informasi atau penjelasan yang didasarkan

pada pendekatan teoritis dan penilaian logis. Analisis kualitatif

dipergunakan untuk memberikan gambaran secara deskriptif tentang

tanggapan yang diberikan responden pada kuesioner atau daftar

pertanyaan yang diberikan dan dihubungkan dengan teori pemasaran
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atau pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan kesadaran merek

dan citra merek.

2. Analisis Kuantitatif

Analisisis kuantitatif adalah riset yang cara pengolahan datanya

dihitung menggunkan analisis sistematis. Penelitian ini menggunakan

analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan menggunakan uji

regresi linier sederhana.

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk memeriksa kuatnya hubungan antara

variabel bebas dengan variabel terikat. Uji regresi linier sederhana dapat dilihat

dalam persamaan berikut (Nasir 2003) :

Y= a + b1X1 + et

Keterangan :

Y : Niat beli

a : Konstanta

X1 : Brand Personality

Et : error term
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hipotesis pertama menolak Ho dan menerima Ha. Artinya brand personality

berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli mobil Pajero Sport di

Bandar Lampung. Berdasarkan hasil dan pembahasan, terdapat dua metode

analisis data yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis

kuantitatif menyatakan bahwa  variabel brand personality mempunyai

pengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli mobil pajero sport di

Bandar Lampung.

Analisis kualitatif menyatakan terbukti bahwa variabel bebas yaitu brand

personality berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli mobil

pajero sport di Bandar Lampung. Hal ini dibuktikan dengan hasil gambaran

umum identitas konsumen berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendapatan.

Untuk koefisien regresi variabel brand personality sebesar 0,627 artinya

setiap terjadi kenaikan koefisien regresi nilai variabel brand personality,

maka akan mempengaruhi niat beli konsumen sebesar 62,7%. Terjadi

pengaruh positif antara variabel X dengan variabel Y

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh,
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maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Mitsubishi disarankan untuk terus melakukan peningkatan pada brand

personality. Perusahaan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Perusahaan disarankan untuk terus melakukan peningkatan pada

kualitas produk yaitu fitur, mobil pajero sport tidak memiliki salah

satu fitur yang tidak dimiliki pesaingnya misalkan fitur power

back door (fitur untuk memudahkan pengguna kendaraan dalam

membuka dan menutup pintu bagasi). Sehingga dengan adanya

peningkatan fitur pada kendaraan niat beli konsumen semakin

meningkat.

b) Perusahaan Mitsubishi disarankan agar melakukan ubahan-

ubahan baru yang menarik misalnya seperti melakukan minor

change (perubahan di bagian depan dan belakang). atau facelift

(memperbarui suatu model dengan cara menambahkan atau

mengubah penampilan, desain dan kelengkapan secara minor) .

Sehingga dengan adanya tampilan baru yang menarik akan selalu

dinantikan masyarakat dan akan meningkatkan niat beli.

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan

menggunakan metode lain dalam meneliti pengaruh brand personality dan

niat beli dengan wawancara dan menggunakan variabel lainnya yang belum

diteliti dalam penelitian ini.
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