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ABSTRAKSJ 


Dalam era industrialisasi sekaligus era globalisasi saat ini industri 
otomotif mengalami kemajuan dan perkembangan seeara pesat, dengan 
diproduksinya model dan tipe yang semakin beraneka ragam membuat 
konsumen semakin ,mempunyai banyak pilihan produk. Masalah persaingan 
periu diperhatikan seeara serius bila badan usaha ingin berhasil dalam 
memasarkan produknya. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
nilai posisi produk mobil Hyundai Matrix terhadap pesaingnya. Cara yang 
ditempuh adalah mengetahui posisi atribut produk mobil Hyundai Matrik 
dengan pesaing terdekatnya di Surabaya. Jika posisi atribut produk terse but 
lebih ungguJ maka dapat dikatakan bahwa strategi penempatan produk yang 
dijaJankan oleh PT. Hyundai Mobil Indonesia pada mobil Hyundai Matrik 
berbasil, demikian juga sebaJiknya. 

Penempatan produk mengarah pad a suatu eara dimana produk badan 
usaha diterima dalam benak konsumen, maka langkah penelitian yang 
dilakukan berdasarkan persepsi konsumen. PenuUs menggunakan persepsi 
konsumen sebagai alat pengukur keberhasilan strategi penempatan produk 
karena konsumen juga berperan besar dalam menentukan posisi produk. 
Jadi keberbasilan penempatan produk dapat diukur dari persepsi konsumen 
yaitu apabila ada kesesuaian antara persepsi konsumen dan strategi 
penempatan produk. Analisa yang dilakukan berdasarkan landasan teori 
yang dikemukakan pads bab II, dengan menggunakan metode penelitian 
yang dijelaskan pada bab III dan aplikasinya pada dunia nyata disajikan 
pada bab IV antara lain menggunakan uji beda dua rata·rata untuk 
observasi berpasangan dan perhitungan mean scoring pada data basil 
kuesioner. 

Perhitungan dan analisa data yang dilakukan menunjukkan bahwa 
posisi Hyundai Matrik seeara kumulatif lebih ungguJ bila dibandingkan 
dengan pesaing terdekatnya, Kia Carens. Dari Ideal Brand sebesar 45,810, 
Hyundai Matrik yang lebih mendekati angka tersebut yaitu 44,920 
dibandingkan Kia Carens sebesar 43,380. 
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