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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Organisasi 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

Auto 2000 Cibiru adalah salah satu Showroom atau 

Dealer Toyota yang berada di Jl. Soekarno Hatta No.759, Cibiru, 

Kota Bandung, Jawa Barat 40614. Auto 2000 Cibiru adalah 

jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan dan penyediaan 

suku cadang Toyota. Saat ini auto 2000 adalah retailer Toyota 

terbesar di Indonesia, yang menguasai sekitar 45% dari total 

penjualan Toyota. Auto 2000 Cibiru ini merupakan tempat 

penjualan resmi authorized main dealer bagi kendaraan merek 

Toyota. Ke depannya jumlah jaringan AUTO 2000 pun akan terus 

bertambah seiring dengan pertumbuhan bisnis, serta untuk 

memenuhi kebutuhan seluruh pelanggan Toyota, serta memberi 

kemudahan bagi calon pembeli Toyota. 

Adapun profile dari Auto 2000 Cibiru adalah sebagai berikut : 

1.  Focus on Customer 

     Pelanggan bagaikan raja yang harus selalu  

     didahulukan. Karena it segala upaya difokuskan untuk    

     memberikan layanan bernilai tambah. 

 

http://hargabaru-toyota.blogspot.com/2014/11/auto-2000-cibiru-dealer-toyota-bandung.html
http://hargabaru-toyota.blogspot.com/2014/11/auto-2000-cibiru-dealer-toyota-bandung.html
http://hargabaru-toyota.blogspot.com/2014/11/auto-2000-cibiru-dealer-toyota-bandung.html
http://hargabaru-toyota.blogspot.com/2014/11/auto-2000-cibiru-dealer-toyota-bandung.html
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2.  Reliable 

Tak ada yang lebih berharga daripada kepercayaan 

pelanggan. Tak cukup hanya pengalaman dan keahlian 

yang senantiasa diasah, namun juga perbaikan yang 

terus-menerus dilakukan dengan memperhatikan suara 

pelanggan. 

3.  Green Company 

    Makin tingginya polusi lingkungan saat ini, 

mengilhami Auto 2000 Cibiru untuk selalu 

mengutamakan  keselarasan lingkungan melalui 

fasilitas layanan prosedur, system pengolahan limbah, 

serta penggunaan produk-produk yang bersahabat 

dengan lingkungan. 

4.  Team Work 

     Pasar yang dinamis, hanyalah bias diantisipasi melalui 

suatu sinergi dari sebuah tim yang melibatkan 

berbagai keahlian namun memiliki satu tujuan, yaitu 

memuaskan pelanggan. 

5.  Strive for Exellence 

     Begitu cepatnya perubahan terjadi, begitu tingginya 

tuntutan pelanggan mendorong Auto 2000 Cibiru 

untuk terus-menerus meningkatkan layanan yang lebih 

baik dan lebih baik lagi. 

6.  Ease 

     Situasi orang yang semakin bertambah sibuk, 

membuat waktu semakin berharga, itulah yang 

http://hargabaru-toyota.blogspot.com/2014/11/auto-2000-cibiru-dealer-toyota-bandung.html
http://hargabaru-toyota.blogspot.com/2014/11/auto-2000-cibiru-dealer-toyota-bandung.html
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menjadi sumber inspirasi Auto 2000 Cibiru untuk 

memberikan pelayanan yang mudah dan memberikan 

layanan-layanan seperti Booking Service, Toyota 

Home Service, OK atau Gratis! Yang mudah diakses 

di seluruh cabang-cabang  Auto 2000 Cibiru. 

 

4.1.2     Visi Dan Misi Perusahaan 

4.1.2.1  Visi Perusahaan 

Menjadi Dealer Toyota Terbaik & Terhandal di 

Indonesia, Melalui Proses Bisnis Berkelas Dunia 

 

4.1.2.1   Misi Perusahaan 

1. Melayani pelanggan melalui pengalaman 

kepemilikan yang paling memuaskan 

2. Menjadi share contributor terbaik bagi toyota di 

seluruh kota & kabupaten 

3. Menciptakan pertumbuhan yang berkesinambu- 

ngan bagi seluruh stakeholders 

4. Senantiasa berkomitmen untuk menjalankan 

bisnis sesuai kaidah good  corporate governance 

& corporate social responsibility. 

 

 

http://hargabaru-toyota.blogspot.com/2014/11/auto-2000-cibiru-dealer-toyota-bandung.html
http://hargabaru-toyota.blogspot.com/2014/11/auto-2000-cibiru-dealer-toyota-bandung.html
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4.1.3      Struktur Organisasi Auto 2000 Cibiru 
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4.2 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tentang meningkatkan brand loyality 

produk toyota new avanza melalui kepuasan, dan personal 

selling. Adapun yang menjadi gambaran umum responden 

meliputi jenis kelamin, usia, penghasilah perbulan dan pekerjaan. 

Kuesioner disebarkan sebanyak 143 eksemplar akan tetapi jumlah 

kuesioner yang kembali sebanyak 138 eksemplar. 

 

4.2.1 Gambaran Umum Responden 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai responden 

dalam penelitian ini, berikut akan diuraikan pengelompokkan 

responden berdasarkan: jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat 

pendapatan, intensitas kedatangan, waktu kedatangan, dan sumber 

informasi. Dari 138 responden yang diteliti, maka dapat diketahui 

karakteristik responden sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 85 61.59 

Perempuan  53 38.41 

Total 138 100% 

    Sumber : Data kuesioner yang telah diolah 
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Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dari 138 orang responden 

yang menjadi objek penelitian, dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden adalah pria yaitu sebanyak 61.59% sedangkan 

perempuan 38,41%. Dengan demikian laki-laki cenderung lebih 

banyak yang membeli Toyota New Avanza.  

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Responden Frekuensi Persentase (%) 

< 20 tahun 2 1.45 

20-30 tahun 16 11.59 

31-40 tahun 85 61.59 

> 41 tahun 35 25.36 

Total 138 100% 

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah  

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, Dari 138 orang responden 

yang menjadi objek penelitian, responden berusia kurang dari 20 

tahun sebanyak 1,45%, responden dengan usia 20-30 tahun 

sebanyak 11,59%, responden dengan usia antara 31 - 40 tahun 

sebanyak 61,59% dan usia lebih dari 41 tahun sebanyak 25,36%. 

dengan demikian usia 31-40 tahun merupakan responden yang 

paling banyak. 
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Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Penghasilah perbulan 

Penghasilan Responden Frekuensi Persentase (%) 

< Rp. 1.000.000 10 7.25 

Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000 20 14.49 

Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000 26 18.84 

5.000.000 - Rp. 7.500.000 30 21.74 

> Rp. 7.500.000 52 37.68 

Total 138 100% 

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, Dari 138 orang responden 

yang menjadi objek penelitian, responden yang mempunyai 

penghasilan < Rp. 1.000.000 sebanyak 7,25%, responden dengan 

penghasilan Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000 sebanyak 14,49%, 

responden dengan penghasilan Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000 

sebanyak 18,84%, penghasilan 5.000.000 - Rp. 7.500.000 

sebanyak 21,74% dan penghasilan > Rp. 7.500.000 sebanyak 

37,68%, dengan demikian responden yang mempuyai penghasilan 

antara > Rp. 7.500.000 merupakan responden yang paling 

banyak. 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan  

Profesi  Frekuensi  Persentase (%) 

Pegawa negeri 28 20.29 

Swasta 25 18.12 
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Wirausaha  47 34.06 

Profesional 22 15.94 

Mahasiswa 9 6.52 

Lain-lain 7 5.07 

Total 138 100% 

          Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, Dari 138 orang responden 

yang menjadi objek penelitian, responden yang berprofesi 

pegawai negeri sebanyak 20,29%, karyawan swasta sebanyak 

18,12%, wirausaha 34,06%, professional 15,94%, mahasiswa 

6,52% dan lain-lain seperti ibu rumah tangga sebanyak 5,07%, 

dengan demikian mayoritas responden adalah wirausaha. 

Untuk memudahkan penilaian dari jawaban responden, 

maka kriteria penilaian dari jawaban responden dibuat sebagai 

berikut: 

Sangat setuju (SS)   diberi bobot nilai 5 

Setuju  (S)   diberi bobot nilai 4 

Cukup setuju (CS)      diberi bobot nilai 3 

Tidak setuju (TS)    diberi bobot nilai 2 

Sangat Tidak setuju (STS) diberi bobot nilai 1 
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Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban 

responden, untuk memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut, 

maka digunakan interval untuk menentukan panjang kelas 

interval, maka digunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Di mana : 

P  = Panjang kelas interval 

 Rentang = Data terbesar – data terkecil 

Banyak kelas  = 5 

Berdasarkan rumus di atas, maka panjang kelas interval adalah : 

P =  
5

15 
   = 0,8 
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Maka interval dari kriteria penilaian rata-rata adalah sebagai 

berikut : 

1,00 – 1,80 = Sangat Rendah / Sangat Tidak Setuju 

1,80 – 2,60 = Rendah / Tidak Setuju 

2,60 – 3,40 = Cukup Tinggi /Cukup Setuju 

3,40 – 4,20 = Tinggi / Setuju 

4,20 – 5,00 = Sangat Tinggi / Sangat Puas 

 

4.3 Tanggapan Responden mengenai Kepuasan Produk 

Toyota New Avanza 

Berikut tanggapan responden terhadap Kepuasan Produk 

Toyota New Avanza yang dituangkan dalam tabel berikut :  

Tabel 4.5 

Analisis  Responden mengenai  Kepuasan Toyota New 

Avanza 

No Pernyataan SS S CS TS STS Total 
Rata-

rata 
Ket 

1 Desain Toyota 

Avanza sudah 

sesuai  

14 69 14 19 22 448 3.25 ckp 

2 Interior Toyota 

Avanza sudah 

18 54 29 11 26 441 3.20 ckp 
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sesuai 

3 Kenyamanan 

kabin Toyota 

Avanza sudah 

sesuai 

22 81 13 13 9 508 3.68 baik 

4 Kehadalan 

mesin Toyota 

Avanza sudah 

sesuai 

13 65 23 12 25 443 3.21 ckp 

5 Kecepatan 

mesin Toyota 

Avanza sudah 

sesuai  

15 71 24 14 14 473 3.43 baik 

6 Kualitas body 

Toyota Avanza 

sudah sesuai  

13 64 24 18 20 449 3.25 ckp 

7 Akselerasi 

Toyota Avanza 

sudah sesuai 

19 52 29 13 25 441 3.20 ckp 

 Jumlah 114 456 156 100 141 3203 23.21  

 Total 570 1824 468 200 141 3203 3.32 ckp 

 
Persentase 

17.

80 

56.9

5 

14.6

1 
6.24 4.40 100   

 

Keterangan : 

1. Berdasarkan pernyataan “Desain Toyota Avanza sudah 

sesuai” dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan 
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sangat setuju adalah 14 orang responden, diikuti responden 

yang menyatakan setuju sebanyak 69 orang responden, yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 14 orang responden, yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 19 orang responden dan 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 22 orang 

responden. Dari 138 orang responden secara keseluruhan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Desain Toyota Avanza sudah 

sesuai, dilihat dari rata-rata skor yaitu 448/138 = 3,25  karena 

berada pada interval 2,60 – 3,40 yang artinya cukup baik. 

2. Berdasarkan pernyataan “Interior Toyota Avanza sudah 

sesuai” dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju adalah 18 orang responden, diikuti responden 

yang menyatakan setuju sebanyak 54 orang responden, yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 29 orang responden,  

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11 orang responden 

dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 26 orang 

responden. Dari 138 orang responden secara keseluruhan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Interior Toyota Avanza 

sudah sesuai dinilai cukup baik, dilihat dari rata-rata skor 

yaitu 441/138 = 3,20 karena berada pada interval 2,60 – 3,40 

yang artinya cukup baik. 

3. Berdasarkan pernyataan “Kenyamanan kabin Toyota Avanza 

sudah sesuai” dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju adalah 22 orang responden, diikuti 

responden yang menyatakan setuju sebanyak 81 orang 

responden, responden yang menyatakan cukup setuju 
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sebanyak 13 orang responden, yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 13 orang responden dan yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak 9 orang responden. Dari 138 orang 

responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Kenyamanan kabin Toyota Avanza sudah sesuai, 

dilihat dari rata-rata skor yaitu 508/138 = 3,68  karena berada 

pada interval 3,40 – 4,20 yang artinya baik. 

4. Berdasarkan pernyataan “Kehadalan mesin Toyota Avanza 

sudah sesuai” dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 13 orang responden, diikuti 

responden yang menyatakan setuju sebanyak 65 orang 

responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 23 orang 

responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 orang 

responden sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 25 orang responden. Dari 138 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Kehadalan mesin Toyota Avanza sudah sesuai dinilai cukup 

baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 443/138 = 3,21  karena 

berada pada interval 2,60 – 3,40 yang artinya cukup baik. 

5. Berdasarkan pernyataan “Kecepatan mesin Toyota Avanza 

sudah sesuai” dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 15 orang responden, diikuti 

responden yang menyatakan setuju sebanyak 71 orang 

responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 24 orang 

responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 14 orang 

responden sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju 
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sebanyak 14 orang responden. Dari 138 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Kecepatan mesin Toyota Avanza sudah sesuai dinilai baik, 

dilihat dari rata-rata skor yaitu 473/138 = 3,43  karena berada 

pada interval 3,40 – 4,20 yang artinya baik. 

6. Berdasarkan pernyataan “Kualitas body Toyota Avanza sudah 

sesuai” dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju 13 orang responden, diikuti responden yang 

menyatakan setuju sebanyak 64 orang responden, yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 24 orang responden yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 18 orang responden 

sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 20 

orang responden. Dari 138 orang responden secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kualitas body 

Toyota Avanza sudah sesuai dinilai cukup baik, dilihat dari 

rata-rata skor yaitu 449/138 = 3,25  karena berada pada 

interval 2,60 – 3,40 yang artinya cukup baik. 

7. Berdasarkan pernyataan “Akselerasi Toyota Avanza sudah 

sesuai” dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju 19 orang responden, diikuti responden yang 

menyatakan setuju sebanyak 52 orang responden, yang 

menyatakan cukup setuju sebanyak 29 orang responden yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 13 orang responden 

sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 25 

orang responden. Dari 138 orang responden secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa Akselerasi 
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Toyota Avanza sudah sesuai dinilai cukup baik, dilihat dari 

rata-rata skor yaitu 441/138 = 3,20  karena berada pada 

interval 2,60 – 3,40 yang artinya cukup baik. 

Dari tabel 4.5 diperoleh nilai rata-rata keseluruhan 

sebesar 3,32, yang artinya cukup baik karena berada pada interval 

2,60-3,40. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan menjadi 

perhatian penting bagi konsumen Toyota New Avanza, dan 

terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan karena 

memiliki nilai yang rendah. 

 

 

4.4 Tanggapan Responden mengenai Personal Selling 

Toyota New Avanza 

Berikut tanggapan responden mengenai Personal Selling 

Toyota New Avanza yang dituangkan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.6 

Analisis  Responden Terhadap Personal Selling 

Toyota New Avanza 

No 
Pernyataan SS S CS TS STS Total 

Rata-

rata 

 

Ket 

1 Penampilan 

wiraniaga Toyota 

Avanza memakai 

pakaian yang 

14 71 14 16 23 451 3.27 cukup 
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rapih  

2 Cara wiraniaga 

Toyota Avanza 

untuk memulai 

pembicaraan baik  

23 82 14 14 5 518 3.75 Baik 

3 Wiraniaga  

Toyota Avanza 

memiliki 

pengetahuan yang 

baik tentang 

produk yang 

ditawarkan 

21 79 15 13 10 502 3.64 Baik 

4 Wiraniaga Toyota 

Avanza dalam 

melakukan 

presentasinya 

menarik 

14 65 22 11 26 444 3.22 cukup 

5 Wiraniaga  

Toyota Avanza 

selalu 

mendengarkan 

keluhan/keberatan 

konsumen 

16 66 27 12 17 466 3.38 cukup 

6 Wiraniaga Toyota 

Avanza dapat 

melakukan 

penutupan 

penjualan dengan 

baik 

18 64 24 14 12 458 3.32 cukup 

7 Wiraniaga Toyota 23 78 14 17 6 509 3.69 Baik 
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Avanza secara 

jelas selalu 

memberitahu 

syarat-syarat 

penjualan 

 Jumlah 129 505 130 97 99 3348 24.26  

 Total 645 2020 390 194 99 3348 3.47 Baik 

 Persentase 19.27 60.33 11.65 5.79 2.96 100.00   

 Sumber : Data kuesioner yang telah diolah    

Keterangan : 

1. Berdasarkan pernyataan “Penampilan wiraniaga Toyota 

Avanza memakai pakaian yang rapih” dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju adalah 14 orang 

responden, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 71 orang responden, yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 14 orang responden, yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 16 orang responden dan yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak 23 orang responden. Dari 138 orang 

responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Penampilan wiraniaga Toyota Avanza memakai pakaian yang 

rapih, dilihat dari rata-rata skor yaitu 451/138 = 3,27  karena 

berada pada interval 2,60 – 3,40 yang artinya cukup baik. 

2. Berdasarkan pernyataan “Cara wiraniaga Toyota Avanza 

untuk memulai pembicaraan baik” dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju adalah 23 orang 



82 

 
responden, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 82 orang responden, yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 14 orang responden,  yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 14 orang responden dan yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak 5 orang responden. Dari 138 orang 

responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Cara wiraniaga Toyota Avanza untuk memulai pembicaraan 

baik dinilai cukup baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 

518/138 = 3,75 karena berada pada interval 3,40 – 4,20 yang 

artinya baik. 

3. Berdasarkan pernyataan “Wiraniaga  Toyota Avanza memiliki 

pengetahuan yang baik tentang produk yang ditawarkan” dapat 

dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 

adalah 21 orang responden, diikuti responden yang 

menyatakan setuju sebanyak 79 orang responden, responden 

yang menyatakan cukup setuju sebanyak 15 orang responden, 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13 orang responden 

dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 10 orang 

responden. Dari 138 orang responden secara keseluruhan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Wiraniaga  Toyota Avanza 

memiliki pengetahuan yang baik tentang produk yang 

ditawarkan, dilihat dari rata-rata skor yaitu 502/138 = 3,64  

karena berada pada interval 3,40 – 4,20 yang artinya baik. 

4. Berdasarkan pernyataan “Wiraniaga Toyota Avanza dalam 

melakukan presentasinya menarik” dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju 14 orang 
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responden, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 65 orang responden, yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 22 orang responden yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 11 orang responden sedangkan yang menyatakan 

sangat tidak setuju sebanyak 26 orang responden. Dari 138 

orang responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Wiraniaga Toyota Avanza dalam melakukan 

melakukan presentasinya menarik dinilai cukup baik, dilihat 

dari rata-rata skor yaitu 444/138 = 3,22  karena berada pada 

interval 2,60 – 3,40 yang artinya cukup baik. 

5. Berdasarkan pernyataan “Wiraniaga  Toyota Avanza selalu 

mendengarkan keluhan/keberatan konsumen” dapat dilihat 

bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 16 orang 

responden, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 66 orang responden, yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 27 orang responden yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 12 orang responden sedangkan yang menyatakan 

sangat tidak setuju sebanyak 17 orang responden. Dari 138 

orang responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Wiraniaga  Toyota Avanza selalu mendengarkan 

keluhan/keberatan konsumen dinilai baik, dilihat dari rata-

rata skor yaitu 466/138 = 3,38  karena berada pada interval 

3,40 – 4,19 yang artinya baik. 

6. Berdasarkan pernyataan “Wiraniaga Toyota Avanza dapat 

melakukan penutupan penjualan dengan baik” dapat dilihat 

bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 18 orang 
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responden, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 64 orang responden, yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 24 orang responden yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 14 orang responden sedangkan yang menyatakan 

sangat tidak setuju sebanyak 12 orang responden. Dari 138 

orang responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Wiraniaga Toyota Avanza dapat melakukan penutupan 

penjualan dengan baik dinilai cukup baik, dilihat dari rata-

rata skor yaitu 458/138 = 3,32  karena berada pada interval 

2,60 – 3,40 yang artinya cukup baik. 

7. Berdasarkan pernyataan “Wiraniaga Toyota Avanza secara 

jelas selalu memberitahu syarat-syarat penjualan” dapat 

dilihat bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 23 

orang responden, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 78 orang responden, yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 14 orang responden yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 17 orang responden sedangkan yang menyatakan 

sangat tidak setuju sebanyak 6 orang responden. Dari 138 

orang responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Wiraniaga Toyota Avanza secara jelas selalu 

memberitahu syarat-syarat penjualan dinilai cukup baik, 

dilihat dari rata-rata skor yaitu 509/138 = 3,69  karena berada 

pada interval 3,40 – 4,20 yang artinya baik. 

Dari tabel 4.6 di atas, diperoleh hasil nilai rata-rata 

personal selling pada Toyota New Avanza secara 

keseluruhan yaitu sebesar 3,47 yang artinya baik karena 
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berada pada interval 3,40 – 4,20. Walau demikian masih 

terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan karena 

memiliki nilai di bawah rata-rata. 

 

4.5 Tanggapan Responden mengenai Brand Loyalty 

Toyota New Avanza 

Berikut tanggapan responden mengenai Brand Loyalty 

Toyota New Avanza yang dituangkan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.7 

Analisis  Responden Terhadap Brand Loyalty 

Toyota New Avanza 

No 
Pernyataan SS S CS TS STS Total 

Rata-

rata 
Ket 

1 Anda 

melakukan 

pembelian 

mobil Toyota 

Avanza lebih 

dari satu kali 

14 60 26 18 20 444 3.22 cukup 

2 Anda 

mengganti 

Toyota 

Avanza setiap 

keluar model 

baru  

16 75 15 16 16 473 3.43 baik 

3 Anda 

melakukan 

19 72 20 15 12 485 3.51 baik 
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pembelian 

Toyota 

Avanza type 

lain 

4 Anda 

merekomend

asikan Toyota 

Avanza 

kepada 

kerabat dekat 

26 58 19 19 16 473 3.43 baik 

5 Anda 

menolak 

produk 

pesaing 

harganya 

lebih murah  

21 71 14 20 12 483 3.50 baik 

 Jumlah 96 336 94 88 76 2358 17.09  

 
Total 480 

134

4 

28

2 
176 76 2358 3.42 baik 

 
Persentase 20.36 

57.0

0 

11.

96 
7.46 3.22 100   

 Sumber : Data kuesioner yang  telah diolah    

Keterangan : 

1. Berdasarkan pernyataan “Anda melakukan pembelian mobil 

Toyota Avanza lebih dari satu kali” dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju adalah 14 orang 

responden, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 60 orang responden, yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 26 orang responden, yang menyatakan tidak setuju 
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sebanyak 18 orang responden dan yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak 20 orang responden. Dari 138 orang 

responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa responden berkeinginan untuk mencari informasi 

tentang produk Toyota New Avanza, dilihat dari rata-rata 

skor yaitu 444/138 = 3,22  karena berada pada interval 2,60 – 

3,40 yang artinya cukup baik. 

2. Berdasarkan pernyataan “Anda mengganti Toyota Avanza 

setiap keluar model baru” dapat dilihat bahwa responden 

yang menyatakan sangat setuju adalah 16 orang responden, 

diikuti responden yang menyatakan setuju sebanyak 75 orang 

responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 15 orang 

responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 16 orang 

responden dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 

16 orang responden. Dari 138 orang responden secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

merekomendasikan Suzuki jenis matik kepada orang lain 

apabila sesuai dengan keinginannya dinilai baik, dilihat dari 

rata-rata skor yaitu 473/138 = 3,43 karena berada pada 

interval 3,40 – 4,20 yang artinya baik. 

3. Berdasarkan pernyataan “Anda melakukan pembelian Toyota 

Avanza type lain” dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju adalah 19 orang responden, diikuti 

responden yang menyatakan setuju sebanyak 72 orang 

responden, responden yang menyatakan cukup setuju 

sebanyak 20 orang respondenm, yang menyatakan tidak 
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setuju sebanyak 15 orang responden dan yang menyatakan 

sangat tidak setuju sebanyak 12 orang responden. Dari 138 

orang responden secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa responden tidak sepenuhnya bersedia melakukan 

pembelian Toyota New Avanza, dilihat dari rata-rata skor 

yaitu 485/138 = 3,51  karena berada pada interval 3,40 – 4,20 

yang artinya baik. 

4. Berdasarkan pernyataan “Anda merekomendasikan Toyota 

Avanza kepada kerabat dekat” dapat dilihat bahwa responden 

yang menyatakan sangat setuju 26 orang responden, diikuti 

responden yang menyatakan setuju sebanyak 58 orang 

responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 19 orang 

responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 19 orang 

responden sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 16 orang responden. Dari 138 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

konsumen akan menjadikan produk Toyota Avanza menjadi 

sepeda motor pilihan utama dinilai baik, dilihat dari rata-rata 

skor yaitu 473/138 = 3,43  karena berada pada interval 3,40 – 

4,20 yang artinya baik. 

5. Berdasarkan pernyataan “Anda menolak produk pesaing 

harganya lebih murah“ dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju 21 orang responden, diikuti 

responden yang menyatakan setuju sebanyak 71 orang 

responden, yang menyatakan cukup setuju sebanyak 14 orang 

responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20 orang 
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responden sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 12 orang responden. Dari 138 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

konsumen akan menjadikan produk Toyota Avanza menjadi 

sepeda motor pilihan utama dinilai baik, dilihat dari rata-rata 

skor yaitu 483/138 = 3,50  karena berada pada interval 3,40 – 

4,20 yang artinya baik. 

Dari tabel 4.7 di atas, diperoleh hasil nilai rata-rata Brand 

Loyalty pada Toyota New Avanza secara keseluruhan yaitu 

sebesar 3,42 yang artinya baik karena berada pada interval 3,40 – 

4,19. Walau demikian masih terdapat beberapa elemen yang perlu 

diperhatikan karena memiliki nilai di bawah rata-rata. 

 

4.6 Analisis pengaruh kepuasan dan personal selling 

dalam meningkatkan brand loyalty. 

 

4.6.1 Uji Validitas 

Nilai validitas masing-masing butir pernyataan dapat dilihat 

pada nilai Corrected Item-Total Correlation masing-masing butir 

pernyataan. Berdasarkan data perhitungan SPSS koefisien 

korelasi (r) diketahui bahwa seluruh korelasi item variabel X 

lebih besar dari r tabel atau 0,1660, maka instrumen dinyatakan 

valid.: 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Mengenai Kepuasan  

Pernyataan R hitung R tabel Keterangan 

VAR00001 .270 0,1660 Valid 

VAR00002 .418 0,1660 Valid 

VAR00003 .363 0,1660 Valid 

VAR00004 .326 0,1660 Valid 

VAR00005 .332 0,1660 Valid 

VAR00006 .293 0,1660 Valid 

VAR00007 .435 0,1660 Valid 

 Sumber : Data yang telah diolah 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Mengenai Personal Selling 

Pernyataan R hitung R tabel Keterangan 

VAR00001 .230 0,1660 Valid 

VAR00002 .561 0,1660 Valid 

VAR00003 .660 0,1660 Valid 

VAR00004 .474 0,1660 Valid 

VAR00005 .527 0,1660 Valid 

VAR00006 .389 0,1660 Valid 

VAR00007 .647 0,1660 Valid 

  Sumber : Data yang telah diolah 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Mengenai Brand Loyalty 

Pernyataan R hitung R tabel Keterangan 

VAR00001 .420 0,1660 Valid 

VAR00002 .360 0,1660 Valid 

VAR00003 .583 0,1660 Valid 

VAR00004 .580 0,1660 Valid 

VAR00005 .479 0,1660 Valid 

  Sumber : Data yang telah diolah 

 

Berdasarkan dari tabel tersebut mengenai hasil uji 

validitas Kepuasan, personal selling dan Brand Loyalty, dapat 

diketahui bahwa sembilan belas pernyataan yang diajukan penulis 

dinilai valid karena memiliki nilai di atas 0,1660. 

 

4.6.2 Pengujian Reliabilitas 

Dalam pengujian reliabilitas menggunakan SPSS, 

langkah yang ditempuh yaitu sama dengan langkah pengujian 

validitas. Karena output keduanya bersamaan muncul. Reliabilitas 

suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,60.  

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas dengan 

menggunakan program SPSS 18. 
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Tabel 4.11 

Uji Reliabilitas Variabel Kepuasan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.636 .637 7 

               Sumber : Data yang telah diolah 

Berdasarkan tabel diatas  variabel kepuasan  (X1) 

memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,636 yang berarti dapat 

di katakan cukup.  

Tabel 4.12 

Uji Reliabilitas Variabel Personal selling 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.765 .777 7 

               Sumber : Data yang telah diolah 

Berdasarkan tabel diatas variabel personal selling  (X2) 

memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,765 yang berarti dapat 

di katakan tinggi. 
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Tabel 4.13 

Uji Reliabilitas Variabel Brand Loyalty 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.723 .724 5 

               Sumber : Data yang telah diolah 

Berdasarkan tabel diatas  variabel kualitas produk  (Y) 

memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,723 yang berarti dapat 

di katakan tinggi. 

Dari hasil perhitungan dengan Program SPSS 18 didapat 

nilai uji reliabilitas atau Cronbach’s Alpha > 0,60, dengan 

demikian dapat dikatakan semua item pernyataan dapat dikatakan 

reliabel. 

 

4.6.3 Uji Linieritas 

Tujuan uji linieritas untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat linier atau tidak. Kriteria 

pengujian linieritas adalah jika nilai signifikasi lebih besar dari 

0,05, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

adalah linier. 
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 Hasil rangkuman uji linieritas disajikan berikut ini: 

Tabel 4.14 Uji Linieritas 

 

 Sumber : Data yang telah diolah 

Hasil uji linieritas pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi 0.212 lebih 

besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel penelitian 

terdapat hubungan linier. 

 

4.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Dalam pengujian regresi linier berganda, untuk memperoleh 

penelitian yang akurat diperlukan pengujian dengan asumsi klasik 

yaitu : 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya suatu distribusi data. Pada dasarnya, uji normalitas 

adalah membandingkan antara data yang peneliti miliki dan 

data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar 
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deviasi yang sama dengan data peneliti. Uji normalitas 

menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian 

parametric-test adalah data harus berdistribusi normal.  

Berikut ini adalah data penyebaran responden 

berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah : 

 

Gambar 4.3 Normalitas Data 

 Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa 

jawaban responden menyebar dengan baik. Hal tersebut dapat 

terlihat bahwa gambar mengikuti garis dan berada di sekitar garis.  
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b. Uji multikolinearitas 

Uji collinearity dilakukan untuk mengetahui apakah ada 

collinearity atau tidak diantara variabel bebas.Cara yang 

digunakan adalah dengan menghitung tolerance dan VIF. Dari 

hasil perhitungan komputer dengan program SPSS 20.0 diperoleh 

nilai Tolerance (terlampir) untuk masing-masing tahapan 

penelitian, peneliti kemukakan sebagai berikut : 

Tabel 4.15 

Rekapitulasi Nilai Tolerance dan Nilai VIF untuk Uji 

Collinearity 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toler

ance VIF 

1 (Constant) 5.066 1.498  3.382 .001   

Kualitas 

produk 

.260 .096 .304 2.712 .008 .395 2.535 

personal 

selling  

.246 .090 .307 2.736 .007 .395 2.535 

a. Dependent Variable: Brand Loyalty 

Sumber : Data olahan 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai tolerance 

untuk variabel Kepuasan (X1), dan personal selling (X2) sebesar 

0,395. Dengan demikian karena nilai tolerance ≠ 0, maka dapat 

dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 
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Kepuasan (X1), dan personal selling (X2) terhadap brand loyalty 

(Y). 

Sedangkan nilai VIF untuk variabel Kepuasan (X1) dan 

personal selling (X2) sebesar 2,535. Dengan demikian nilai VIF 

yang diperoleh <10, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada 

collinearity antara variabel bebas Kepuasan (X1), dan personal 

selling (X2). Dengan demikian model garis regresi berganda yang 

digunakan untuk variabel Kepuasan (X1) dan personal selling 

(X2) dengan variabel terikat Brand Loyalty (Y) telah sesuai. 

 

4.7 Pengaruh Kepuasan Dan Personal Selling Dalam 

Meningkatkan Brand Loyalty. 

 

4.7.1  Uji  Koefisien Determinasi 

Hasil analisis data dengan bantuan pengolahan komputer 

berdasarkan perhitungan SPSS versi 18.0 diperoleh koefisien 

determinasi berdasarkan output berikut ini. 

Tabel 4.16 

Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .576a .331 .321 3.39927 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan, personal selling 

b. Dependent Variable: Brand Loyalty  

Sumber : Data olahan 
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Pada tabel 4.15 diketahui bahwa X1, X2 mampu menerangkan 

model Y sebesar 33,1% dan sisanya dijelaskan oleh variabel yang 

tidak termasuk pada penelitian ini.   

 

4.7.2 Uji Hipotesis 

4.7.2.1  Pengujia Hipotesis Secara Simultan Uji F (Uji    

             Kesesuaian Model) 

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut : 

H0 : β1 = β2 = 0:  Kepuasan (X1), personal selling 

(X3) tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap Brand Loyalty 

(Y). 

H1 : β1 ≠ β2 ≠ 0: Kepuasan (X1), dan personal selling 

(X2) berpengaruh secara simultan 

terhadap Brand Loyalty (Y). 

 

Dasar dari pengambilan keputusan adalah : 

- Jika Fhitung <  Ftabel maka H0 diterima, H1 ditolak 

- Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak, H1 diterima 

 

Hasil pengujian uji F dengan bantuan pengolahan 

komputer berdasarkan perhitungan SPSS versi 18.0 diperoleh 

nilai koefisien Fhitung sebagai berikut : 
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Tabel 4.17 

Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 773.030 2 386.515 33.450 .000a 

Residual 1559.926 135 11.555   

Total 2332.957 137    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data olahan 

Dengan bantuan pengolahan perhitungan SPSS diperoleh 

Fhitung sebesar 33,450. Sedangkan nilai Ftabel dengan derajat bebas 

pembilang 3 dan penyebut 136 pada α (0,05) sebesar 3,06. 

Dengan demikian Fhitung (33,450) > Ftabel (3,06), sehingga jelas H0 

ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model sudah 

sesuai dengan data (fit). Hal ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

   Daerah penerimaan h1 

 

 

 

 

Grafik 4.4 

 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho(Uji F) 
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F hitung  > F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima yang 

berarti “Kepuasan dan personal selling berpengaruh terhadap 

Brand Loyalty”, dapat diterima. 

 

4.7.2.2  Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis, 

maka dilakukan uji dua pihak dengan hipotesis sebagai berikut : 

1) Ho : rs =  0 →  Artinya tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara Kepuasan 

terhadap Brand Loyalty. 

H1 : rs ≠ 0 →  Artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Kepuasan 

terhadap Brand Loyalty. 

2) Ho : rs =  0 →  Artinya tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara personal selling 

terhadap Brand Loyalty. 

H1 : rs ≠ 0 →  Artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara personal selling 

terhadap Brand Loyalty. 

Kemudian hasil dari t hitung dibandingkan dengan t tabel 

yang kriterianya sebagai berikut : 

Jika thitung  < ttabel →  Terima H0 dan tolak H1,  
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Jika thitung  > ttabel →  Tolak H0 dan terima H1,  

 

Di mana tingkat kekeliruan (α) yang digunakan sebesar 

5%, hasil nilai t hitung adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.18 

Uji Hipotesis 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.066 1.498  3.382 .001 

Kepuasan .260 .096 .304 2.712 .008 

personal selling .246 .090 .307 2.736 .007 

a. Dependent Variable: brand loyalty 

Sumber : Data olahan 

 

a) Kepuasan (X1) 

Dari perhitungan statistik uji t di atas, thitung untuk 

Kepuasan = 2,712 lebih besar dari ttabel = 1,977, maka H1 diterima 

dan Ho ditolak. Ini berarti terdapat pengaruh positif antara 

kepuasan terhadap Brand Loyalty. 
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Gambar 4.5 

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho(Uji t)  

Berdasarkan gambar di atas, nilai thitung = 2,712 berada di 

daerah penerimaan H1. Hal ini berarti hipotesis yang penulis 

ajukan yaitu “Kepuasan berpengaruh terhadap Brand Loyalty”, 

dapat diterima. 

b) Personal Selling (X3) 

Dari perhitungan statistik uji t di atas, thitung untuk 

personal selling = 2,736 lebih besar dari ttabel = 1,977, maka H1 

diterima dan Ho ditolak. Ini berarti terdapat pengaruh positif 

antara personal selling terhadap  Brand Loyalty. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho(Uji t)   

Daerah  

Penerimaan 

Ho 
2,712 0 

Daerah Penolakan 

2,712 

Daerah Penolakan 

1,977 

Daerah  

Penerimaan 

Ho 
2,736 0 

Daerah Penolakan 

2,736 

Daerah Penolakan 

1,977 
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Berdasarkan gambar di atas, nilai thitung = 2,736 berada di 

daerah penerimaan H1. Hal ini berarti hipotesis yang penulis 

ajukan yaitu “Personal selling berpengaruh terhadap  Brand 

Loyalty”, dapat diterima. 

 

4.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Hasil analisis data dengan bantuan pengolahan komputer 

berdasarkan perhitungan SPSS versi 20.0 diperoleh persamaan 

regresi berganda berdasarkan output berikut ini. 

Tabel 4.19 

Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.066 1.498  3.382 .001 

Kepuasan .260 .096 .304 2.712 .008 

Personal selling .246 .090 .307 2.736 .007 

a. Dependent Variable: brand loyalty 

Sumber : Data olahan 

Berdasarkan output di atas maka : 

Y = 5,066  +  0,260𝑋1 + 0,246𝑋2  + e 
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Dengan keterangan sebagai berikut: 

Kepuasan dan personal selling berpengaruh terhadap Brand 

Loyalty. Nilai-nilai di atas positf dan signifikan menunjukan 

bahwa kepuasan dan personal selling  mempengaruhi brand 

royalty. 

 

4.8 Pembahasan  

Dari hasil analisi diatas, dapat dibuat ringkasan 

pembahasan sebagai berikut  

1. Nilai kepuasan positf dan signifikan menunjukan 

bahwa kepuasan mempengaruhi secara signifikan 

terhadap brand loyalty. 

2. Nilai personal selling positf dan signifikan 

menunjukan bahwa kepuasan mempengaruhi  secara 

signifikan terhadap brand loyalty 

3. F hitung  > F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

yang berarti “Kepuasan dan personal selling 

berpengaruh terhadap Brand Loyalty”, dapat 

diterima. 

4. X1, X2, mampu menerangkan model Y sebesar 33,1% 

dan sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak 

termasuk pada penelitian ini.   
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4.9 Implikasi Manajerial  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan 

berpengaruh terhadap Brand Loyalty Toyota New Avanza, yang 

menunjukkan produk Toyota Avanza memiliki nilai yang baik 

akan tetapi karakteristik dari produk kurang memberikan 

perhatian pada fitur dan desain.  Penambahan fitur sendiri 

cenderung memberikan persepsi nilai yang lebih tinggi di benak 

konsumen. Manajemen perlu fokus pada penambahan fitur yang 

paling umum disukai oleh konsumen Toyota Avanza sehingga 

akan meningkatkan loyalitas konsumen pada brand Toyota 

Avanza. 

Penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat pengaruh 

secara langsung yang timbul dalam pertemuan tatap muka antara 

penjual dan pembeli atau personal selling berpengaruh terhadap 

brand loyalty. Manajemen perlu memberikan arahan pada penjual 

mengenai kelebihan yang dimiliki Toyota Avanza Perusahaan 

bisa meningkatkan kualitas salesman dengan melakukan training 

agar salesman memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

konsumen. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Azizah Ami, Widyastuti (2013) menunjukkan hasil bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara kepuasan konsumen dengan 

loyalitas merek, dengan koefisien korelasi. Begitupun dengan 

penelitian Anis Rahayu Damayanti (2013) menghasilkan 
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penelitian bahwa terdapat hubungan pengaruh positif yang 

signifikan antara kepuasan konsumen terhadap loyalitas merek. 


