ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERTIMBANGAN KONSUMEN
DALAM MELAKUKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN
MOBIL DI JAKARTA
Aditya Arta – 1000841331

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu PT. KIA Mobil Indonesia
dalam mempelajari perilaku konsumen dalam melakukan pertimbangan keputusan pembelian
mobil di Jakarta. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor – faktor penting yang menjadi
pertimbangan konsumen dalam menentukan keputusan pembelian mobil type city car,
diantaranya adalah faktor kualitas produk, harga, desain, kenyamanan, performa, keamanan,
dan after sales service. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda – beda mengenai
faktor – faktor tersebut. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mobil city car yang
terdiri dari 4 merek mobil, yaitu Suzuki Karimun, KIA Picanto,Cherry QQ, dan Proton Savvy.
Ke empat merek tersebut dipilih karena memiliki tingkat penjualan yang tinggi untuk periode
tahun 2007 dan 2008. Besarnya sampel yang diambil untuk masing – masing city car
berbeda – beda. Untuk city car merek Suzuki Karimun diambil sampel sebanyak 96 orang,
untuk city car merek KIA Picanto diambil sampel sebanyak 89 orang, untuk city car merek
Cherry QQ diambil sampel sebanyak 84 orang dan untuk city car merek Proton Savvy diambil
sampel sebanyak 74 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara probability
sampling yaitu dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Sedangkan metode
analisis yang digunakan adalah metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pada akhirnya
akan diketahui hasil penelitian berupa besarnya prioritas dari masing – masing faktor yang
akan mempengaruhi pertimbangan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian untuk
masing – masing alternatif pilihan city car. Hal ini sangat berguna untuk mengetahui kriteria
mobil city car seperti apa yang paling dibutuhkan dan diminati oleh konsumen. Metode
penelitian yang dilakukan adalah dengan survey secara langsung kepada konsumen dari
masing – masing city car di Jakarta melalui penyebaran kuesioner. Hasil akhir dari penelitian
ini menunjukkan bahwa konsumen city car Suzuki Karimun sangat mementingkan faktor
kualitas produk, kenyamanan dan harga. Sedangkan konsumen city car KIA Picanto sangat
mementingkan faktor desain dan performa. Konsumen city car Proton Savvy sangat
mementingkan faktor keamanan dan konsumen city car Cherry QQ sangat mementingkan
faktor after sales service dalam melakukan pertimbangan keputusan pembelian. Sedangkan
dari ketujuh faktor yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor harga merupakan
faktor yang paling penting yang menjadi pertimbangan utama konsumen dalam memilih
mobil city car yang diberi bobot sebesar 34,7%.
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