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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN BELI 

KONSUMEN TERHADAP  

MEREK SEPEDA MOTOR HONDA  
(Studi Kasus di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali) 

 

 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan beli konsumen terhadap sepeda motor merek Honda.   

Dari 100 responden yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan bahwa 

konsumen pengguna sepeda motor merek Honda sebagian besar adalah usia produktif, hal tersebut 

dijelaskan oleh perolehan hasil kuesioner yang menunjukkan sebagian besar responden memiliki 

kisaran umur 20-40 tahun, sedangkan pengguna sepeda motor merek Honda banyak diminati oleh 

pedagang/pengusaha karena mengingat tingkat mobilitas yang mereka lakukan sangat tinggi, 

sehingga kebutuhan akan alat transportasi yang irit BBM, awet, dan murah biaya perawatannya 

sangat diperlukan. Hal tersebut menjadi acuan untuk nilai kualitas produk yang dihasilkan oleh 

sepeda motor merek Honda. 

Dari analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil kuesioner, diketahui bahwa Harga, 

Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh yang  signifikan terhadap Keputusan 

Beli oleh Konsumen di Kecamatan Ampel terhadap sepeda motor merke Honda. Deskripsi tersebut 

ditunjukkan oleh perolehan nilai thitung masing-masing variabel bebas (Harga = 3,646; Kualitas 

Produk = 4,487; dan Kualitas Layanan = 4,376) lebih kecil daripada ttabel yang digunakan sebagai 

tolak ukur yaitu 1,960 dengan nilai probabilitas (signifikansi) thitung (Harga = 0,000; Kualitas Produk 

= 0,000; dan Kualitas Layanan = 0,000) lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 

(0,05), serta hasil perolehan pengujian dengan teknik uji F yang menunjukkan nilai sebesar 36,051 

lebih besar dari nilai F tabel yang ditentukan yaitu 2,06. Sedangkan dari hasil nilai R
2
 menunjukkan 

bahwa variabel bebas (Harga, Kualitas Produk, dan Kualitas Layanan) yang digunakan dalam 

penelitian ini, mampu menjelaskan fungsi dan peranannya terhadap keputusan beli konsumen, 

sebesar 51,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang digunakan, 

seperti contohnya: promosi, refferensi keluarga atau lingkungan, dan lain sebagainya. 

 

Kata Kunci:  Harga, Kualitas Produk, Kualitas Layanan, Keputusan Beli Konsumen. 

 

 

  



 

 

A. Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah 

Persaingan di dalam  bisnis sepeda motor semakin ketat dan kompleks, perusahaan-

perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi dalam persaingan bisnis tersebut dengan 

tujuan memperoleh keuntungan. Semakin ketatnya persaingan tersebut menyebabkan semakin 

banyaknya pilihan sepeda motor bagi konsumen, sehingga konsumen semakin cermat dan pintar 

dalam memilih produk sepeda motor yang ditawarkan. Perusahaan-perusahaan harus mampu 

melihat, mengetahui serta menempatkan orientasi kepuasan konsumen/pasar sebagai tujuan 

utama (Agus, 2001:28). Jika seorang pemasar mampu mengidentifikasi kebutuhan konsumen 

dengan baik, mengembangkan produk berkualitas, menetapkan harga, serta mempromosikan 

produk secara efektif, maka produk–produknya akan laris dipasaran. David W Cravens (1996) 

dalam (Wibowo dan Purwantini, 2011). 

Perilaku konsumen terjadi melalui beberapa proses atau tahapan terlebih dahulu seperti 

mendapat informasi (baik melalui iklan atau referensi dari orang lain), kemudian 

membandingkan produk satu dengan produk lain sampai akhirnya pada keputusan membeli 

produk itu. Adapun pengertian perilaku konsumen (Engle et. al. (1994: 3) dalam Wibowo dan 

Purwanti: 2011) adalah sebagai berikut: “Perilaku konsumen adalah sebagai tindakan yang 

langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini”. 

Seperti yang dilakukan masyarakat Kecamatan Ampel dalam membeli sepeda motor 

merek Honda. Minat atau keputusan masyarakat/konsumen kecamatan Ampel membeli dan 

menggunakan sepeda motor merek Honda, didasarkan banyak faktor diantaranya adalah harga 

produk, kualitas produk dan kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh merek Honda.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti ingin mengetahui: ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN BELI KONSUMEN 

TERHADAP MEREK SEPEDA MOTOR HONDA (Studi Kasus di Kecamatan Ampel 

Kabupaten Boyolali). 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh faktor-faktor seperti harga, kualitas produk dan kualitas pelayanan, serta untuk 

menganalisis faktor manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor merek Honda di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali? 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen atau pembeli sangat berkaitan dengan pemasaran, karena 

perilaku konsumen sangat berpengaruh terhadap kelancaran pemasaran suatu produk atau 

jasa. Menurut Kotler (2008), terdapat dua jenis pasar dalam perilaku konsumen yang harus 

dipahami oleh perusahaan, yaitu: 

a. Pasar Konsumen (Consumer Markets) 

Yaitu semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan 

jasa untuk konsumsi pribadi. 

b. Pasar Bisnis (Business Markets) 

Yaitu konsumen yang membeli produk dan jasa sebagai input bagi proses produksi 

usahanya, atau konsumen yang membeli penawaran dari suatu perusahaan untuk dijual 

kembali. 

Tipe-tipe pasar tersebut menuntut manajemen pemasaran harus bisa mempelajari, 

mengerti dan memahami perilaku dan sikap dari pasar/konsumen, mengingat masing-

masing pasar memiliki perbedaan dalam mengkonsumsi suatu produk dan jasa yang 

dibutuhkan. 
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Menurut Kotler (2002) dalam Akbar (2012), bidang ilmu perilaku konsumen 

mempelajari bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, memakai serta 

memanfaatkan barang, jasa, gagasan atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan 

dan hasrat mereka.  

Lamb (2001) dalam Akbar (2012), menerangkan bahwa perilaku konsumen 

menggambarkan bagaimana konsumen membuat keputusan-keputusan pembelian dan 

bagaimana mereka menggunakan dan mengatur pembelian barang atau jasa. 

Kotler (2005), menggambarkan pola perilaku konsumen atau pembeli dalam suatu 

bentuk atau model sederhana, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumen individu atau rumah tangga merupakan pasar terbesar yang memerlukan 

produk atau jasa pemenuh kebutuhan. Kebutuhan konsumen individu yang kompleks dan 

beragam merupakan sebuah persoalan sekaligus sebuah tantangan besar perusahaan, apakah 

nantinya produk dan jasa yang dijual atau ditawarkan mampu memenuhi kebutuhan mereka 

atau tidak.  

Kotler (2005), menjelaskan perilaku konsumen dalam memilih dan menentukan 

produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan dan harapannya dipengaruhi faktor-faktor, 

antara lain: Faktor Kebudayaan, Faktor Sosial, Faktor Personal/Pribadi, dan Faktor 

Psikologi 

 

2. Tahapan Porses Pengambilan Keputusan Membeli 

Kotler dan Keller (2007), juga menjelaskan proses pengambilan keputusan pembelian 

yang akan dilakukan oleh konsumen akan melalui lima tahap, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Kotler (2005), terdapat lima macam peran yang terdapat dalam pembuatan 

keputusan pembelian, yaitu: 

a. Initiator (orang yang mengusulkan gagasan untuk membeli). 

b. Influencer (orang yang pandangan atau sarannya mempengaruhi keputusan). 
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c. Decision maker (orang yang mengambil keputusan). 

d. Buyer (orang yang melakukan pembelian aktual). 

e. User (orang yang mengonsumsi atau menggunakan produk atau jasa tertentu). 

 

3. Keputusan Pembelian Konsumen 

Menurut Kotler (2002), keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk 

mau membeli atau tidak terhadap produk. Menurut Schiffman dan Kanuk (2000: 437) 

keputusan pembelian adalah “the selection of an option from two or alternative choice”, 

dapat diartikan keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang dimana dia memilih 

salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. 

Menurut Swastha dan Irawan (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian suatu produk oleh tiap-tiap konsumen berbeda, di samping produk yang dibeli 

dan waktu pembeliannya yang berbeda. Adapun faktor-faktor tersebut adalah: Kebudayaan, 

Klas Sosial, Kelompok Refferensi Kecil, Keluarga, Pengalaman, Kepribadian, Sikap dan 

Kepercayaan, dan Konsep Diri. 

 

4. Harga 

Harga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemilihan merek yang berkaitan 

dengan keputusan membeli konsumen. Ketika memilih diantara merek-merek yang ada, 

konsumen akan mengevaluasi harga secara tidak absolut akan tetapi dengan 

membandingkan beberapa standar harga sebagai referensi untuk melakukan transaksi 

pembelian. 

Menurut Swastha dan Irawan (2011 : 241) harga adalah “jumlah uang (ditambah 

beberapa produk  kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi 

dari produk dan pelayanannya. Menurut Tjiptono (dalam Wibowo dan Purwantini, 2011) 

harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu 

pernanan alokasi dan peranan informasi. Peranan alokasi dari harga adalah fungsi harga 

dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas 

tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. 

 

5. Kualitas Produk 

Menurut Kotler & Amstrong (2001) produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang 

dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Sedangkan Kualitas dapat diartikan 

kemampuan dari produk untuk menjalankan fungsinya yang mencakup daya tahan, 

kehandalan atau kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam pengemasan dan reparasi produk 

dan ciri- ciri lainnya (Kotler dan Amstrong, 2001).  

Menurut Kotler dan Armstrong (2006 : 299), “Product quality is the ability of a 

product to perform its function, it includes the product’s several durability,  reliability, 

precision, ease of operation and repair, and other valued attributes”, dapat diartikan: 

kualitas produk adalah kemampuan produk untuk menampilkan fungsinya, hal ini termasuk 

waktu kegunaan dari produk, keandalan, kemudahan dalam penggunaan dan perbaikan, dan 

nilai-nilai yang lainnya.  

 Garvin (2000) telah mengungkapkan adanya delapan dimensi kualitas produk yang 

bisa dimainkan oleh pemasar, yaitu: Dimensi performence atau kinerja produk, Dimensi 

reliability atau keterandalan produk, Dimensi feature atau fitur produk, Dimensi durebility 

atau daya tahan, Dimensi conformance atau kesesuaian, Dimensi serviceability atau 

kemampuan diperbaiki, Dimensi aesthetic atau keindahan tampilan produk, dan Dimensi 

perceived quality atau kualitas yang dirasakan. 

 



 

 

6. Kualitas Pelayanan 

Pelayanan adalah berbagai kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud, dan tidak menghasilkan 

perpindahan kepemilikan. Pelayanan adalah sarana untuk mengidentifikasi dan memenuhi 

superior need. Kotler dan Amstong (2004:37 dalam Bahri, 2011). 

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen 

(Tjiptono, 2007). 

Ada 5 dimensi kualitas jasa menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (2009 : 111 

dalam Saidani dan Arifin, 2012) diantaranya adalah: Bukti Fisik (Tangibles), Keandalan 

(Reliability), Ketanggapan (Responsiveness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Empathy)  

 

C. Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pemikiran yang diambil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa harga 

digunakan sebagai dasar pemikiran awal oleh konsumen untuk menentukan pilihan atas 

keragaman suatu produk berdasar pada manfaat atau kegunaan yang dihasilkannya, sedangkan 

kualitas produk digunakan oleh konsumen sebagai bahan perbandingan dalam pemilihan atas 

suatu produk terhadap produk lain yang sejenis. Kualitas layanan yang diberikan oleh produk 

sebagai kelanjutan dari sistem pemasarannya untuk memberikan tambahan nilai kepada 

konsumen, sehingga kepuasan konsumen sebagai tujuan utama dalam sebuah proses pemasaran 

produk dapat tercapai. 

  

D. Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan yang menjadi jawaban sementara terhadap permasalahan yang 

diteliti dan masih perlu dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Harga mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli sepeda motor merek Honda. 

2. Kualitas Produk mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli sepeda motor merek Honda. 

3. Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli sepeda motor merek Honda.  

 

E. Metodologi Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih obyek penelitian di Kecamatan Ampel 

Kabupaten Boyolali, khususnya konsumen yang memiliki sepeda motor merek Honda.  

 

2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen sepeda motor Honda di 

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Sedangkan sampel yang hendak digunakan dalam 
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penelitian ini adalah sebagian dari konsumen sepeda motor Honda di Kecamatan Ampel, 

Kabupaten Boyolali.  

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode convenience sampling 

yaitu memilih sampel yang mudah ditemui, sehingga sampel yang diteliti adalah masyarakat 

yang mudah ditemui dan bersedia menjadi responden. Sampel diambil sebanyak 100 orang 

responden dengan tujuan agar semua kelompok masyarakat yang terdapat di Kecamatan 

Ampel, baik berdasarkan pekerjaan, usia, jumlah penghasilan, tingkat pendidikan maupun 

jenis kelamin dapat terjaring sebagai sampel dalam mewakili populasi yang diteliti. 

 

3. Jenis,  Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh langsung dari 

responden melalui kuesioner dengan format pertanyaan meliputi: kontens harga, kualitas 

produk dan kualitas layanan sepeda motor merek Honda di kecamatan Ampel. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan metode Kuesioner, yaitu melalui penyebaran daftar 

pertanyaan tertulis yang disebarkan kepada responden. 

 

4. Metode Analisis Data 

Guna memperoleh hasil yang optimal, maka dalam penelitian menggunakan 

beberapa alat uji terhadap data yang telah diperoleh melalui kuesioner. Adapun alat uji 

tersebut antara lain: 

a. Uji Instrumen 

1) Uji Validitas. 

2) Uji Reliabilitas  

b. Analisis Statistik 

1) Analisis Regresi Linier Berganda 

2) Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

b) Multikolinearitas 

c) Heterokedastisitas 

3) Uji Hipotesis 

a) Uji  t  

b) Uji  F  

c) Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

F. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Responden 

Penjelasan secara deskriptif dari data mengenai identitas responden disajikan dalam 

bentuk tabel. Data responden dibagi menjadi beberapa karakteristik, yaitu : 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden 
Berdasarkan Karakteristik Umur 

No Umur Jumlah Prosentase 

1 

2 

3 

4 

5 

< 20 

20 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

> 50 

6 

28 

32 

23 

11 

6% 

28% 

32% 

23% 

11% 

Jumlah 100 100% 

  



 

 

Berdasarkan Karakteristik Jenis Kelamin 

No Umur Jumlah Prosentase 

1 

2 

Laki-laki 

Perempuan 

64 

36 

64% 

36% 

Jumlah 100 100% 

Berdasarkan Karakteristik Tingkat Pendidikan 

No Umur Jumlah Prosentase 

1 

2 

3 

4 

SD 

SLTP 

SLTA 

Perguruan Tinggi 

37 

25 

30 

8 

37% 

25% 

30% 

8% 

Jumlah  100 100% 

Berdasarkan Karakteristik Jenis Pekerjaan 

No Pekerjaan  Jumlah Prosentase 

1 

2 

3 

4 

5 

PNS / TNI / POLRI 

Pegawai Swasta 

Pedagang / 

Pengusaha 

Petani Lainnya 

26 

18 

32 

13 

11 

26% 

18% 

32% 

13% 

11% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2013 
Dari table di atas,  dapat dijelaskan bahwa konsumen pengguna sepeda motor merek 

Honda paling banyak diminati oleh laki-laki (sebesar 64%) dengan rentang umur antara 30-

39 tahun nilai prosentase 32%, sedangkan dilihat dari pekerjaan konsumen, konsumen 

pengguna sepeda motor merke Honda paling banyak diminati oleh para pedagang / 

pengusaha dengan nilai prosentase 32%. Pengguna sepeda motor merek Honda juga paling 

banyak diminati oleh konsumen dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar dengan nilai 

prosentase sebesar 37%. 

 

2. Analisis Data 

a. Uji Instrumen 

1). Uji Validitas 

Validitas adalah suatu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana instrumen 

atau item pertanyaan dalam kuesioner dapat mengambarkan variabel atau organisasi 

yang hendak digunakan dalam penelitian. Pada teknik uji ini pengukuran dilakukan 

dengan melakukan perbandingan antara hasil koefisien korelasi product moment atau 

koefisien Pearson Correlation (dari hasil dengan alat bantu SPSS for windows) 

dengan nilai Product Moment table (rtabel). Serta perbandingan antara nilai 

signifikansi hasil perhitungan dengan tingkat signifikansi 5%.  

Suatu instrument dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi product 

moment atau koefisien Pearson Correlation (dari hasil dengan alat bantu SPSS for 
windows) lebih besar dibandingkan nilai Product Moment table (rtabel), serta nilai 

signifikansi hasil perhitungan lebih kecil daripada tingkat signifikansi 5%.  

Hasil uji validitas angket untuk keseluruhan variabel yang dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 16.0 for Windows adalah sebagai berikut: 

  



 

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Harga (X1) 

Item rxy rtabel Sig  Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

0,611 

0,786 

0,451 

0,826 

0,832 

0,195 

0,195 

0,195 

0,195 

0,195 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Variabel Kualitas Produk (X2) 

Item rxy rtabel Sig  Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

0,633 

0,886 

0,776 

0,817 

0,696 

0,195 

0,195 

0,195 

0,195 

0,195 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Variabel Kualitas Pelayanan (X3) 

Item rxy rtabel Sig  Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

0,679 

0,859 

0,433 

0,867 

0,729 

0,195 

0,195 

0,195 

0,195 

0,195 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2013 

Tabel di atas menunjukkan semua item pernyataan yang diajukan dalam 

kuesioner adalah valid, karena nilai rxy setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r 

tabel (0,195), serta nilai signifikansi dari masing-masing item pertanyaan lebih kecil 

dari tingkat signifikan yaitu 0,05. 

 

2). Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang 2 kali atau lebih (Arikunto, 

2002). Dalam penelitian ini menggunakan teknik koefisien cronbach alpha, dimana 

instrumen atau item pernyataan dalam sebuah kuesioner dianggap variabel apabila 

memiliki nilai alpha lebih dari 0,6. Hasil uji reliabilitas masing-masing variabel 

adalah sebagai berikut ( lihat tabel)  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

Harga 

Kualitas Produk 

Kualitas Layanan 

0,7609 

0,8078 

0,776 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2013 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel dengan Cronbach’s 

Alpha sebagaimana terlihat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai Alpha lebih dari 

0,6. Oleh karena itu dapat ditentukan bahwa semua instrumen penelitian ini adalah 

reliabel. 

 



 

 

b. Analisa Regresi Berganda  

Regresi linier berganda adalah regresi linier dimana sebuah variabel terikat 

(variabel Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas (variabel X). M. Iqbal 

Hasan (2002). 

Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2  + b3 X3 
Analisa ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel harga (X1), 

kualitas produk (X2), dan kualitas layanan (X3) terhadap keputusan beli (Y) sepeda 

motor merek Honda. Dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS 16.0 

koefisien regresi yang diperoleh dari hasil pengolahan data adalah : 

Y = 0,78 + 0,281 X1 + 0,366 X2 + 0,344 X3  

Dari persamaan di atas maka diinterprestasikan sebagai berikut : 

Konstanta variabel keputusan beli (Y) sebesar 0,78 mempunyai pengertian 

bahwa dengan mengasumsikan semua variabel bebas yang digunakan sama dengan nol 

atau tidak terjadi pergerakan sama sekali, maka konsumen tetap memutuskan akan 

membeli sepeda motor merek Honda, meskipun frekuensinya sangat kecil. 

Nilai koefisien regresi masing-masing variabel independen menunjukkan bahwa 

masing-masing variabel independen mempengaruhi perubahan pada keputusan 

pembelian secara positif. 

 

c. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam modal regresi variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. 

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi mendekati normal. Pada 

penelitian uji normalitas menggunakan alat uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov (K-

S). 

Dari hasil pengolahan data primer yang dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program komputer SPSS 16.0, diperoleh nilai signifikansi dari data yang 

diolah sebesar 0,203. Dengan menggunakan alat uji Kolmogrov-Smirnov, maka 

dapat disimpulkan bahwa data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

terdistribusi secara normal, hal ini dikarenakan nilai signifikan hitung lebih besar 

dari 0,05. 

 

2) Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas adalah korelasi linier yang pertect atau eksak diantara 

variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Penyimpangan asumsi model 

klasik multikolinearitas dalam model regresi yang dihasilkan. Artinya, antar variabel 

independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau 

mendekati sempurna. Metode untuk menguji multikolinearitas adalah dengan 

metode coolinerity diagnostic. Suatu model regresi dinyatakan bebas 

multikolinieritas apabila memiliki tolerance yang lebih dari 0,1 atau nilai varience 

inflation factor (VIF) yang lebih kecil dari 10 (Ghozali, 2001). 

Hasil penganalisaan terhadap regresi diketahui bahwa nilai tolerance masing-

masing variabel (Harga = 0,768, Kualitas Produk = 0,858, dan Kualitas Pelayanan = 

0,810), serta nilai VIF (varience inflation factor) masing-masing variable (Harga = 

1,302, Kualitas Produk = 1,166, dan Kualitas Pelayanan = 1,234) tersebut 

menjelaskan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terjadi 

multikolinieritas, karena nilai tolerance masing-masing variabel independen lebih 



 

 

besar dari 0,01, serta nilai VIF untuk masing-masing variabel independen masih 

lebih kecil daripada 10,0. 

 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Metode untuk menguji heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan 

metode Glejser, yang dilakukan dengan meregresikan kembali nilai absolute 

residual yang diperoleh yaitu [e1] atas variabel dependen (Gujarati, 1991). Alasan 

memakai metode Glejser adalah karena sifatnya yang praktis untuk menguji sebuah 

sampel, baik yang termasuk sampel besar ataupun kecil. 

Dari analisis terhadap model regresi diketahui perolehan nilai signifikan 

masing-masing variabel bebas (Harga = 0,528, Kualitas Produk = 0,058, dan 

Kualitas Pelayanan = 0,497), lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Sehingga 

berdasar teknik uji glejser dapat disimpulkan, bahwa di dalam model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

d. Uji Hipotesis 

1) Uji t 

Uji ini dilakukan untuk menguji secara individual pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen 

lainnya konstan. Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS for 

windows, diperoleh hasil sbegai berikut: 

 

Tabel 4.4 

Hasil Perhitungan Uji t 

Variabel Independen tTabel tHitung 
Signifikansi 

( = 0,05) 

Harga (X1) 1,960 3,646 0,00 

Kualitas Produk (X2) 1,960 4,487 0,00 

Kualitas Pelayanan (X3) 1,960 4.376 0,00 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2013 
Dari table di atas dijelaskan bahwa thitung masing-masing variabel independen 

lebih besar dari ttabel, maka hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak. Sedangkan nilai 

signifikansi (tsig) yang diperoleh adalah sebesar 0,00 atau lebih kecil dari  = 0,05. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen mempunyai 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keputusan beli konsumen (Y), artinya 

setiap perubahan masing-masing variabel independen akan mengakibatkan 

perubahan yang searah terhadap keputusan beli konsumen. 

 

2) Uji F 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). 

Dari perhitungan dengan menggunakan bantuan program SPSS for windows 

diketahui Fhitung > Ftabel (36,051 > 2,60), hal ini menunjukkan Ho ditolak dan Ha 

diterima. Atau dengan kata lain secara bersama-sama variable harga (X1), kualitas 

produk (X2), kualitas pelayanan (X3) berpengaruh signifikan terhadap keputusan beli 

konsumen (Y). Sehingga model yang digunakan dapat dinyatakan “fit”. 

 

  



 

 

3) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk mengukur proporsi atau presentasi sumbangan dari seluruh variabel 

bebas (harga, kualitas produk dan kualitas layanan) yang terdapat dalam model 

regresi terhadap variabel terikat (keputusan pembelian) 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan program komputer 

SPSS 16.0, maka dapat diperoleh nilai adjusted R square (R
2
) sebesar 0,515, hasil 

tersebut menjelaskan bahwa sebesar 51,5% keputusan pembelian konsumen dalam 

membeli sepeda motor merek Honda dipengaruhi atau disebabkan oleh variasi 

perubahan variabel harga, kualitas produk dan lualitas pelayanan. Sedangkan sisanya 

sebesar 45,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model, seperti contoh: promosi, 

refferensi lingkungan, dan lain-lain. 

 

G. Pembahasan  

Dari hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan bahwa 

Keputusan Pembelian sepeda motor merek Honda yang dilakukan oleh konsumen di Kecamatan 

Ampel, Kabupaten Boyolali sebagian besar dipengaruhi oleh faktor harga sepeda motor merek 

Honda, Kualitas produk yang dimiliki, serta Kualitas pelayanan yang diberikan oleh oto-dealer 

maupun bengkel-bengkel resmi sepeda motor merek Honda. 

Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian-penelitian terdahulu, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Purwanti (2011) yang juga menjelaskan bahwa 

harga dan kualitas produk mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli mobil merek 

Toyota; penelitian yang dilakukan Akbar (2012), dimana dari hasil penelitiannya diperoleh 

kesimpulan bahwa harga, citra merek dan kualitas produk mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan yang dilakukan konsumen dalam membeli notebook merek Toshiba; serta penelitian 

yang dilakukan Saidani dan Arifin (2012), dimana mereka menyimpulkan bahwa kualitas 

produk dan kualitas layanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembelian ulang 

dan kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian / belanja di Ranch Market. 

Asas manfaat yang telah dirasakan oleh para konsumen melalui tiga faktor yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi nilai utama dalam membentuk konsumen menjadi 

pelanggan, serta mewujudkan tujuan jangka panjang dalam strategi pemasaran yaitu 

menciptakan loyalitas pelanggan. 

 

H. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa konsumen pengguna sepeda motor 

merek Honda paling banyak diminati oleh laki-laki (sebesar 64%) dengan rentang umur antara 

30-39 tahun nilai prosentase 32%, sedangkan dilihat dari pekerjaan konsumen, konsumen 

pengguna sepeda motor merke Honda paling banyak diminati oleh para pedagang / pengusaha 

dengan nilai prosentase 32%. Pengguna sepeda motor merek Honda juga paling banyak diminati 

oleh konsumen dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar dengan nilai prosentase sebesar 37%. 

Pada hasil pengolahan terhadap model regresi yang digunakan, dapat dijelaskan bahwa 

faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan beli konsumen di Kecamatan 

Ampel terhadap merek sepeda motor adalah kualitas produk. Hal ini ditunjukkan dengan 

perolehan hasil nilai beta (0,366) dan hasil thitung (4,487) yang menunjukkan bahwa nilai kualitas 

produk lebih besar dari niali variabel bebas yang lain (Harga & Kualitas Layanan). 

Sedangkan pengaruh yang dihasilkan oleh faktor harga, kualitas produk dan kualitas 

layanan adalah berpengaruh secara seignifikan dan positif terhadap keputusna beli konsumen 

sepeda motor merek Honda, artinya setiap perubahan yang terjadi pada faktor harga, kualitas 

produk, dan kualitas layanan sepeda motor merek Honda akan menimbulkan perubahan yang 

konkret dan searah terhadap keputusan beli konsumen di Kecamatan Ampel terhadap sepeda 

motor merek Honda. Hal tersebut sekaligus membuktikan hipotesa penelitian yang menyatakan 



 

 

faktor harga, kualitas produk dan kualitas layanan, masing-masing faktor mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan beli konsumen terhadap sepeda motor merek Honda. 

Pada penelitian ini juga menjelaskan bahwa faktor harga, kualitas paroduk dan kualitas 

layanan mampu menerangkan secara serempak pengaruhnya terhadap keptusuan beli konsumen 

dengan nilai penjelasan sebesar 51,5%, sedangkan sisanya 49,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang lain, seperti: refferensi keluarga dan lingkungan sekitar, promosi, teknologi yang 

diterapkan, dan lain sebagainya. 

Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian-penelitian terdahulu, seperti 

penelitian yang dilakukan Wibowo dan Supartini yang juga menyatakan bahwa faktor kualitas 

produk, harga dan promosi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen 

membeli mobil Toyota, serta penelitian yang dilakukan Akbar (2012) yang menyimpulkan 

bahwa citra merk, harga, kualitas produk memiliki pengaruh positif terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli Notebook Toshiba. 

 

I. Saran 
Dari kesimpulan hasil penelitian ini, dapat diperoleh beberapa saran yang dapat 

digunakan sebagai bahan acuan untuk para oto dealer dan bengkel-bengkel resmi sepeda motor 

merek Honda dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan datang. Adapun saran-saran 

tersebut, antara lain: 

1. Hendaknya para oto-dealer mampu memberikan masukan kepada produsen sepeda motor 

merek Honda untuk tetap menjaga kualitas bahan dan proses, serta meminimalisasi 

kecacatan pada produknya. 

2. Penetapan harga sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan dengan perhitungan yang se-

efisien mungkin. Serta apabila ada perubahan harga terutama apabila terjadi kenaikan harga, 

hendaknya dilakukan sosialisasi yang optimal dan jauh sebelum penetapan perubahan harga 

dilakukan. 

3. Untuk menjaga kualitas pelayanan sebaiknya para oto-dealer dan bengkel-bengkel resmi, 

hendaknya semakin meningkatkan Sumber Daya yang dimiliki sehingga terwujud personel-

personel yang handal dengan problem solving yang cepat dan akurat. Serta penyediaan suku 

cadang yang komplit, berkualitas dan resmi sesuai standar pabrikan sepeda motor merek 

Honda. 
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