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ABSTRAKSI 

Semakin banyaknya merek mobil yang beredar di !lasaran soot ini , membuot 
kondisi persaingan khususnya industri otomotif rnenjadi serna kin ketat. 
Menghadapi kenyataan, telah mendorong para pengusaha otomotif untuk 
menciptakan suatu yang tidak saja unggul akan tetapi juga rnemitiki keunikan 
tersendiri. Dalam hal ini adalah melakukan strategi diferensiasi terhadap 
produknya. 

Dalam penelitian ini penulis ingin membahas tentang kesesuaiaan antara 
strategi diferensiasi yang telah dijalankan oleh PT. ASTRA INTERNATIONAL 
Tbk- DAIHATSU dengan penilaian konlurnen di Surabaya. Va ria bel-va ria bel 
untuk rnengukur penilaian konsumen tersebut terdiri dari tujuh dimensi antara 
lain: performa mesin, kapasitas kendaraan, kenyamanan, keamanan, 
desain/penampilan, pelayanan purna jual dan konsumsi bahan bakar. 

Adapun responden yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 91 orang yang diambil melalui metode Purposive Sampling. Dengan 
menggunakan perhitungan skala prioritas, diperoleh babwa atribut-atribut yang 
tercakup dalam dimensi desain/penampilan produk menjadi prioritos utama bagi 
konsumen untuk memilih produk mobil, baru kernudian performa mesin, kapasitas 
kendaraan, kenyamanan, keamanan, pelayanan purna jual dan Imnsumsi bahan 
bakar. 

Kemudian data yang diperoleh dari jawaban responden atas pernyataan dari 
kinerja produk dan kepentingan konsumen untuk tiap-tiap atribut dari keunikan 
dimensi-dimensi produk baru Daihatsu Taruna dengan menggunakan alat anaJisis 
kinerja-kepentingan melalui diagram Kartesius, yang akan memetakan (mapping) 
setiap atribut tersebut kedalam empat kuadran. 

Berdasarkan atas hasil anatisis tersebut, ditemukan bahwa ternyata banyak 
atribut yang berada pada kuadran C dan D. Hal ini menunjukkan bahwa masih 
banyak atribut, yang sebenarnya sumber keunggulan bersaing ternyata dinyatakan 
kurang penting bagi konsumen. Tentunya hal tersebut perlu mendapat perhatian 
dari perusahaan diantaranya dengan serna kin rneningkatkan kegiatannya 
khususnya di bidang komunikasi pemasaran, dalam rangka menciptakan suatu 
kebutuhan terhadap atribut-atribut tersebut. 
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