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Abstract 

 

This study examines the relationship of social communities and words of mouth toward 

marketing effect reference of Honda motorcycle purchases and Yamaha brand in 

Jakarta, South Jakarta, to be exact. This research is a descriptive and causal and it 

would like to compare between the social community of Honda and Yamaha as well as 

words of mouth marketing effect by the social community of ATPM (sole agent) Honda 

and Yamaha motorcycles. The researchers want to compare whether the two car 

manufacturers Honda and Yamaha are represented by more prominent in society.  

This study took place in south Jakarta and use the questionnaire as a tool for 

researchers to collect data. Researchers used Normality Test, Test Validity and 

Reliability. To examine the deviation of the classical assumptions using Mulltikolinearity 

and Heterokedasity, while for multiple regression analysis using the F test and t test 

The results of this study obtained the following results:  

1. Data normal distribution and all valid data and reliable  

2. There are no symptoms of multicollinearity and  there are symptoms of heterokedasity  

3. Social community and Word of mouth as a whole have an impact on the purchasing 

reference significant  

4 motorcycles Honda or Yamaha mark in the F test. In the t test, is that the influence of 

the words of mouth significant influence for the purchase of the brand of reference of the 

motorcycle Honda and Yamaha. 

Keywords: Social community,Words of mouth, Reference Honda motorcycle purchases 

or Yamaha brand 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah negara yang cukup pesat perkembangan dunia otomotif di Asia 

Tenggara. Perkembangan ini didukung dari perekonomian dan minat masyarakat pada 

kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan roda di Asia Tenggara mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Banyak sekali model yang ditawarkan dan variatif 

membuat konsumen sangat selektif dalam mencari tipe yang diinginkan. 

 Produsen kendaraan roda dua di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup 

pesat. Perkembangannya kendaraan roda dua di Indonesia mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Peminat sepeda motor di Indonesia cukup pesat dan terus meningkat. 

Dengan penduduk sebanyak 240 juta jiwa pada tahun 2007 pertumbuhan penjualan 

sepeda motor di Indonesia terus naik. Menurut Data Asosiasi Industri Sepeda Motor 

Indonesia (AISI) menyebutkan rata-rata pertumbuhan sepeda motor di Indonesia per 

tahun mencapai 15%. Bahkan, pada 2008 permintaan sepeda motor diperkirakan 

mencapai lebih dari 5 Juta unit, melampaui puncak permintaan sepeda motor pada tahun 

2005 yang mencapai 5 Juta unit. Disisi lain, besarnya jumlah populasi sepeda motor 

sebagai alat transportasi ini merupakan salah satu komponen yang dirasakan paling 

diunggulkan bagi kalangan masyarakat menengah kebawah. 

Produsen sepeda motor atau yang lebih dikenal ATPM (Agen Tunggal Pemegang 

Merek), bukan hanya pengguna sepeda motor namun ATPM sepeda motor juga 

bertambah. Dulu ada kita mengenal beberapa produsen awal sepeda motor seperti 

Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Piaggio, Harley Davidson. Namun, seiring 
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berjalannya waktu para pemain ini bukannya berkurang malah semakin bertambah 

banyak. Tidak dari Luar Asia malah dari Asia juga meramaikan pasar sepeda motor 

Indonesia, seperti Minerva-Sachs, TVS, Bajaj, Kanzen, dll. Mereka mulai bersaing untuk 

mendapatkan pangsa pasar (market share) di Indonesia. ATPM berlomba tidak hanya 

menjual baik dari harga, desain, brand image, namun juga ada yang menjual untuk 

prestige (gengsi) di masyarakat. Mereka sudah mempunyai celah untuk mengungguli 

para pesaing yang masuk kedalam industri otomotif roda dua ini. ATPM pun sudah 

memiliki pencitraan di dalam benak konsumen seperti Honda dengan pencitraan irit dan 

nilai jualnya yang tinggi, Yamaha dengan pencitraan kencang dan teknologi yang baru, 

Kawasaki dengan pencitraan motor elegan dan macho dan Harley-Davidson dengan 

pencitraan yang kokoh dan motor laki-laki sejati.  

 Setelah para produsen membuat sebuah produk sepeda motor hal yang 

selanjutnya dilakukan adalah menjualnya kepada konsumen. Banyak sekali teknik 

pemasaran yang dilakukan oleh para produsen. Dari teknik buzz marketing hingga 

dengan kampanye hitam untuk menyudutkan pesaing mereka. Pemasaran yang dilakukan 

oleh para produsen ATPM tidak hanya mendapatkan market share namun juga ingin 

mendapatkan hati konsumen. Karena mendapatkan hati konsumen lebih berarti dan bisa 

memudahkan produsen untuk mempengaruhi konsumen untuk re-purchase. Ada satu 

teknik pemasaran yang sekarang sedang menjadi trend dan gencar dilakukan yaitu sosial 

community. Pada strategi pemasaran ini pemasar memainkan peranan yang cukup 

penting dalam kognitif dan afeksi konsumen.  

Social community adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama 

akan keanggotaan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Kelompok diciptakan 

oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para 

anggotanya. Social Community di Indonesia dilakukan juga oleh produsen motor dengan 
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menciptakan suatu komunitas sepeda motor yang resmi dan tercatat dibawah ATPM. 

Dari sinilah banyak sekali komunitas yang bisa memberikan masukan kepada ATPM 

untuk lebih memberikan produk yang diinginkan oleh masyarakat. Komunitas ini dikenal 

sebagai komunitas sepeda motor atau Klub/ Komunitas (Community). Komunitas dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) memiliki arti “masyarakat atau kelompok 

orang yang hidup saling berinteraksi dalam tempat tertentu”. Motivasi dari terciptanya 

kelompok ini adalah menjalin persahabatan dan saling tukar informasi  secara lisan atau 

pun secara mengunakan media yang ada seperti Milist, Blog atau semacamnya mengenai 

sepeda motor yang dimiliki anggotanya. Selain itu, sebagai bentuk aktualisasi diri, 

menjalin persahabatan baru, status, dan mencari rasa aman karena kelompok. ATPM 

melihat komunitas saat ini dipandang brand ambassador dan bisa dipercaya oleh 

masyarakat karena sudah mengenal produk dari ATPM tersebut. Tidak usah dengan 

pemasaran yang besar cukup words of mouth dari pihak komunitas saja sudah 

memberikan referensi kepada masyarkat atau konsumen yang ingin membeli sepeda 

motor tersebut, karena words of mouth lebih mengena kepada konsumen atau calon 

konsumen yang selama ini sudah atau ingin menggunakan produk sepeda motor ini. Baik 

mendapatkan informasi dari sahabat, keluarga terdekat, atau bahkan dari info yang kita 

dapatkan dari orang kepercayaan kita. 

Penulis juga ingin mengetahui apakah hubungan dari social community dan 

words of mouth yang dilakukan oleh pihak ATPM dalam hal ini penulis mengambil 2 

ATPM besar yaitu Honda dan Yamaha dapat mempengaruhi referensi keputusan 

konsumen untuk membeli sepeda motor secara simultan? Apakah social community dan 

words of mouth mempengaruhi sales secara signifikan pada periode tertentu atau bisa 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli sepeda motor Honda atau Yamaha. 

Apakah words of mouth memberikan dampak yang besar dalam membeli sepeda motor? 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada produk 

motor Yamaha, terutama seberapa besar perbandingan social community dan words of 

mouth dalam memberikan bahan referensi kepada konsumen untuk membeli sepada 

motor Honda atau Yamaha. Dengan itu penulis memilih judul: 

“ANALISA PERBANDINGAN PENGARUH SOCIAL COMMUNITY DAN 

WORDS OF MOUTH TERHADAP REFERENSI KEPUTUSAN PEMBELIAN 

SEPEDA MOTOR PADA KONSUMEN MEREK HONDA ATAU YAMAHA DI 

JAKARTA SELATAN” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dalam menganalisis faktor pengaruh social community dan words of mouth 

dalam mempengaruhi keputusan pembelian sering dijumpai banyak kendala yang 

dihadapi terhadap produk tersebut, sehingga dalam penelitian ini peneliti membatasi 

pokok permasalahannya sebagai berikut 

1. Apakah variable social community memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

referensi keputusan konsumen untuk membeli sepeda motor Honda atau Yamaha 

? 

2. Apakah variable words of mouth memiliki pengaruh signifikan terhadap referensi 

keputusan konsumen untuk membeli sepeda motor Honda atau Yamaha ? 

3. Apakah variable social community dan words of mouth memiliki pengaruh secara 

simultan terhadap referensi keputusan konsumen dalam membeli sepeda motor 

Honda atau Yamaha ? 

4. Bagaimana perbandingan variabel social community dan Words of Mouths 

terhadap referensi keputusan konsumen untuk membeli sepeda motor  Honda 

atau Yamaha? 
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1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam penelitian ini akan dibahas seberapa besar konsumen  menjadikan social 

community dan WoM sebagai bahan referensi untuk konsumen dalam membeli sepeda 

motor merek Honda atau Yamaha. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui & menganalisis : 

1. Apakah social community berpengaruh kepada referensi keputusan pembelian 

sepeda motor merek Honda atau Yamaha. 

2. Bagaimana words of mouth berpengaruh terhadap referensi keputusan pembelian 

sepeda motor merek Honda atau Yamaha. 

3. Social community dan words of mouth secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap referensi keputusan pembelian sepeda motor merek Honda 

atau Yamaha 

4. Perbandingan pengaruh social community dan words of mouth yang dilakukan 

Honda atau Yamaha terhadap referensi keputusan pembelian sepeda motor oleh 

konsumen. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dari segi: 

1. Kegunaan Akademik 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan atau pengetahuan 

di bidang akademik mengenai pengaruh social community dan words of mouth 

sebagai referensi membeli sepeda motor yang telah didapatkan penulis pada masa 

perkuliahan, sehingga penulis dapat membandingkan teori tersebut dengan 

penerapan yang sebenarnya di lingkungan dunia usaha nyata saat ini. 

2. Kegunaan Praktis (perusahaan) 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan bahan 

masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan 

mengenai pengaruh social community dan words of mouth yang lebih diutamakan 

oleh perusahaan. 

3. Untuk penelitian lebih lanjut 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan 

acuan dalam penelitian di masa yang akan mendatang. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab 

yang menguraikan isi skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

Bab I      Pendahuluan  

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, serta perumusan permasalahan. Selanjutnya 
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dijelaskan mengenai tujuan penelitian, kontribusi atau manfaat penelitian bagi 

pihak lain, dan yang terakhir sistematika pembahasan.  

Bab II      Landasan Teori  

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan 

berbagai teori yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

Bab III     Metode Penelitian  

Bab ini merupakan uraian mengenai metode yang akan digunakan dalam 

penelitian. Metode tersebut terdiri dari metode pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

Bab IV     Analisis dan Pembahasan  

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil pengujian normalitas data, 

pengujian asumsi klasik, dan hasil pengolahan data serta menjawab hipotesis 

yang diajukan penulis berdasarkan pengujian yang dilakukan.  

Bab V       Kesimpulan dan Saran  

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian 

ini dan saran yang diajukan penulis 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

Manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa lepas dari sosialisasi disekitarnya. 

Baik percakapan sehari-hari baik secara verbal maupun non-verbal, dari pagi hingga saat 

menjelang tidur pun masih ada komunikasi kepada pihak yang lain. Manusia pada 

dasarnya memang sudah terkonfigurasi secara biologis untuk bersosialisasi. Kita semua 

ingin untuk bertatap muka dengan orang lain (kita bahkan memiliki kelebihan bawaan 

dari lahir untuk melakukan facial recognition), berbagi satu sama lain, merasa 

terkoneksi, dan aspek-aspek lainnya dari kehidupan sosial. 

Dalam era persaingan ini, perilaku konsumen berubah-ubah secara dinamis 

mengikuti perkembangan yang ada. Perubahan perilaku konsumen dipengaruhi oleh 

faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikolog. Semakin maju suatu perkembangan maka 

dibutuhkan juga suatu pemasaran yang baru untuk menyeimbanginya. 

Saat ini ATPM, tidak hanya menggunakan merek sebagai acuan dari pemasaran, 

namun sudah lebih banyak hal yang dikembangkan. Merek produk sebagai penegasan 

dari ATPM untuk lebih menanamkan mind-awareness dalam komunitas sosial sepeda 

motor di Indonesia. Social community lahir dari sebuah grup referensi di masyarakat. 

Grup ini terdiri dari beberapa orang yang di dalamnya memiliki kesamaan atau terikat 

keterkaitan. Terkadang grup diklasifikasikan berdasarkan status keanggotaan. Group 

dimana seseorang  menjadi anggota atau mempunyai kualifikasi untuk menjadi anggota 
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disebut Membership Group. Sedangkan kelompok dimana seorang individu tidak 

mungkin menerima keanggotaan, namun bertindak seperti seorang anggota dengan 

mengadopsi nilai, sikap, dan perilaku Group disebut Symbolic Group. 

A reference group is a concept referring to a group to which an individual or 

another group is compared. Sociologists call any group that individuals use as a 

standard for evaluating themselves and their own behavior a reference group. Reference 

groups are used in order to evaluate and determine the nature of a given individual or 

other group's characteristics and sociological attributes. It is the group to which the 

individual relates or aspires to relate himself or herself psychologically. It becomes the 

individual's frame of reference and source for ordering his or her experiences, 

perceptions, cognition, and ideas of self. It is important for determining a person's self-

identity, attitudes, and social ties. It becomes the basis of reference in making 

comparisons or contrasts and in evaluating one's appearance and performance. 

Reference groups provide the benchmarks and contrast needed for comparison and 

evaluation of group and personal characteristics. Robert K. Merton hypothesized that 

individuals compare themselves with reference groups of people who occupy the social 

role to which the individual aspires. Reference groups act as a frame of reference to 

which people always refer to evaluate their achievements, their role performance, 

aspirations and ambitions. A reference group can be either from a membership group or 

non-membership group. 

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Reference_group) 
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“ 
"[Reference groups are] groups that people refer to when evaluating 

their [own] qualities, circumstances, attitudes, values and behaviors." 

- William Thompson & Joseph Hickey, Society in Focus, 2005. 

” 

2.1.1 Faktor yang berpengaruh pada Group Referensi 

1. Information and Experience, seseorang yang memiliki pengalaman langsung 

terhadap suatu produk atau jasa, atau orang yang dapat dengan mudah 

memperoleh informasi lengkap mengenai suatu produk akan lebih sulit 

terpengaruh oleh penjelasan orang lain. Sebaliknya, seseorang dengan sedikit 

atau sama sekali tidak berpengalaman tentang suatu produk, atau orang yang 

tidak mungkin mendapatkan informasi lengkap mengenai suatu produk akan 

dengan mudah menerima pendapat atau contoh orang lain (lebih mudah 

terpengaruh oleh cerita orang lain). (L.G Schiffman & Kanuk, L.L. 2007) 

2. Kredibilitas, daya tarik, dan Kekuatan Kelompok Referensi, Kelompok Referensi 

yang dirasa kredibel, menarik, dan berkuasa dapat menimbulkan perubahan sikap 

dan perilaku konsumen. Contohnya jika seseorang sedang mencari informasi 

tentang suatu produk atau jasa, mereka akan lebih suka dengan pendapat orang 

yang mereka anggap dapat di percaya dan berpengetahuan. Jadi mereka lebih 

terpengaruh oleh orang yang mereka anggap mempunyai Kredibilitas tinggi. 

Ketika seseorang ingin diterima dikelompok lain (memperhatikan persetujuan 

orang-orang yang mereka sukai) yaitu orang-orang yang ingin ditiru atau yang 

memberi status atau manfaat lain, mereka akan cenderung menggunakan produk, 

merk, dan berperilaku yang sama dengan kelompok tersebut. Ketika seseorang 

lebih concern pada kekuasaan seseorang/kelompok terhadap mereka, mereka 
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mungkin cenderung untuk memilih produk atau jasa yang sesuai dengan 

norma/aturan kelompok tersebut agar tidak mendapatkan hukuman atau ejekan.  

(L.G Schiffman & Kanuk, L.L. 2007) 

Berbagai Kelompok referensi yang berbeda mungkin mempengaruhi kepercayaan, sikap, 

dan perilaku seseorang pada waktu atau keadaan yang berbeda. 

1. Conspicuousness of The Product, Potensi Pengaruh dari suatu Group Referensi 

terhadap keputusan pembelian seseorang berbeda menurut seberapa menonjolnya 

suatu produk secara visual maupun verbal dibanding dengan produk lain. Produk 

yang menonjol secara Visual adalah produk yang mencolok diperhatikan (seperti 

barang mewah atau produk baru), Sedangkan Produk yang menonjol secara 

Verbal mungkin adalah produk yang sangat menarik atau dapat digambarkan 

dengan lebih mudah dibandingkan yang lain. (L.G Schiffman & Kanuk, L.L. 

2007) 

2. Reference Groups and Consumer Conformity, beberapa pemasar tertarik pada 

kemampuan Kelompok Rujukan untuk mengubah sikap dan perilaku konsumen 

dengan mendorong timbulnya kesesuaian (Conformity). Untuk itu hal – hal yang 

harus dilakukan oleh Group Referensi adalah: (1) Menginformasikan atau 

mengusahakan membuat individu menyadari tentang spesifikasi produk atau 

merk tertentu, (2) Memberikan kesempatan pada individu untuk membandingkan 

pemikirannya sendiri dengan sikap dan perilaku kelompok, (3) Mempengaruhi 

individu untuk mengambil sikap atau perilaku yang sesuai dengan norma-norma 

suatu kelompok, (4) Membenarkan keputusan untuk memakai produk yang sama 

dengan kelompok. (L.G Schiffman & Kanuk, L.L. 2007) 
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2.1.2 Selected Consumer-Related Reference Group 

  Konsumen berpotensi untuk di pengaruhi oleh berbagai orang yang berinteraksi 

dengan mereka dan yang mereka amati. Kelompok – kelompok itu antara lain: 

1. Friendship Groups, termasuk kelompok Informal karena tidak ada struktur dan 

kurang mempunyai tingkat kewenangan yang khusus. Dari segi pengaruh, teman 

adalah yang memberikan pengaruh terbesar (setelah keluarga) terhadap 

keputusan pembelian seseorang. (L.G Schiffman & Kanuk, L.L. 2007) 

2. Shopping Group, dua atau lebih orang yang berbelanja bersama dapat disebut 

sebagai Shopping Group. Dalam hal ini pelaku berfungsi sebagai Purchase Pals 

(teman yang akan membeli). Motivasi untuk berbelanja bersama teman yang 

akan membeli (Purchase Pals) ada beragam, terutama dari motif sosial, sampai 

mengurangi resiko ketika mengambil keputusan yang penting. (L.G Schiffman & 

Kanuk, L.L. 2007) 

3. Work Groups, orang yang meghabiskan waktu mereka bersama – sama karena 

suatu pekerjaan dengan frekuensi yang sering akan saling memberikan pengaruh 

terhadap perilaku konsumsi mereka. Baik kelompok kerja Formal maupun 

Informal sama – sama berpengaruh. Formal Work Group adalah mereka yang 

bekerja bersama dalam sebuah tim , dan dengan demikian mereka mempunyai 

kesempatan untuk saling mempengaruhi perilaku konsumsi dan aksi satu sama 

lain. Informal Work Group adalah mereka yang menjadi orang yang 

menghabiskan waktu mereka bersama – sama karena suatu pekerjaan dengan 

frekuensi yang sering akan saling memberikan pengaruh terhadap perilaku 

konsumsi mereka. Baik kelompok kerja Formal maupun Informal sama – sama 

berpengaruh. Formal Work Group adalah mereka yang bekerja bersama dalam 
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sebuah tim , dan dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk saling 

mempengaruhi perilaku konsumsi dan aksi satu sama lain. Informal Work Group 

adalah mereka yang menjadi teman sebagai hasil dari bekerja dalam satu 

perusahaan yang sama walaupun tidak terlibat dalam proyek yang sama. (L.G 

Schiffman & Kanuk, L.L. 2007) 

4. Virtual Groups Or Communities, merupakan tipe kelompok yang terbentuk 

dengan menggunakan teknologi internet. Dengan internet, kita dapat memulai 

obrolan dengan orang atau kelompok yang sesuai kita pilih. Misalnya seorang 

pecinta binatang dapat memulai obrolan dengan mereka yang juga pecinta 

binatang. Dari obrolan itu mereka dapat saling mempengaruhi dan 

menginformasikan tentang keputusan pemilihan pembelian makanan untuk 

binatang peliharaan mereka. (L.G Schiffman & Kanuk, L.L. 2007) 

5. Brand Communities, ada pendapat yang mengatakan bahwa jika kita ingin 

menciptakan loyalitas dimata konsumen terhadap produk kita, maka kita harus 

memiliki kehidupan sosial yang aktif. Oleh karena itu banyak perusahaan yang 

membuat berbagai macam club/community bagi pengguna produknya. Misalnya 

Produsen Djarum yang membuat komunitas Djarum Adventure. (L.G Schiffman 

& Kanuk, L.L. 2007) 

6. Consumer - action groups, jenis kelompok khusus konsumen – kelompok aksi 

konsumen – muncul sebagai reaksi terhadap gerakan konsumen. Sekarang ini 

terdapat banyak sekali kelompok sejenis yang dimaksudkan untuk memberi 

bantuan pada konsumen dalam usaha mereka mengambil keputusan pembelian 

yang tepat, menggunakan produk dan jasa dengan cara yang sehat dan 

bertanggung jawab, dan biasanya menambah kualitas hidup mereka secara 

keseluruhan. (L.G Schiffman & Kanuk, L.L. 2007) 
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Kelompok aksi konsumen dapat dibagi dalam dua kategori yaitu: 

1. Kelompok yang dibentuk untuk mengoreksi penyalahgunaan tertentu terhadap 

konsumen dan kemudian membubarkan diri (L.G Schiffman & Kanuk, L.L. 

2007) 

2. Kelompok yang dibentuk untuk membahas bidang permasalahan yang lebih luas 

dan lebih mendalam dan beroperasi selama jangka waktu panjang atau tidak 

terbatas.
 
(L.G Schiffman & Kanuk, L.L. 2007) 

2.1.3 Grup Referensi 

 Grup Referensi (reference group) melibatkan satu atau lebih orang yang 

dijadikan sebagai dasar pembanding atau titik referensi dalam membentuk tanggapan 

afeksi dan kognisi serta menyatakan perilaku seseorang. Grup referensi ukurannya 

beragam (dari satu hingga ratusan orang), dapat memiliki bentuk nyata (orang 

sebenarnya), atau tidak nyata dan simbolik (eksekutif yang berhasil atau bintang olah 

raga). Grup referensi seseorang (dan seseorang yang menjadi referensi) dapat berasal 

dari kelas sosial, sub budaya, atau bahkan budaya yang sama atau berbeda. 

Jenis Grup 

Referensi 

 

  Jenis Grup 

Referensi Perbedaan dan ciri utama 

Formal/informal Grup referensi formal memiliki struktur yang dirinci dengan 

jelas; sedangkan grup informal tidak  

 Primer/sekunder Grup referensi primer melibatkan interaksi langsung, tatap 

muka; sementara grup sekunder tidak 

 Keanggotaan Seseorang menjadi anggota formal dari keanggotaan grup 

referensi 
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Aspirasional Seseorang bercita-cita bergabung atau menandingi grup 

referensi aspirasional 

 Disosiatif Seseorang berupaya menghindari atau menolak grup 

referensi disosiatif 

  

2.1.4 Komunitas Merek (Brand Community) 

 Konsep komunitas merek pertama kali ditawarkan oleh Albert M. Muniz Jr dan 

Thomas C. O’Guinn (2000). Komunitas merek adalah komunitas yang terspesialiasi, 

memiliki ikatan yang tidak berbasis pada ikatan geografi namun lebih didasarkan pada 

seperangkat hubungan sosial di antara penggemar merek tertentu. 

 Sebelumnya Schountendan McAlexander (1995) mendefiniskan komunitas 

merek sebagai kelompok sosial yang berbeda yang dipilih secara pribadi berdasarkan 

pada persamaan komitmen terhadap kelas produk tertentu, merek dan aktivitas konsumsi. 

 Komunitas merek akan menghasilkan informasi yang terpercaya karen bersumber 

langsung dari pengalaman pemakainya. Komunitas merek ditandai dengan 1) adanya 

kesadaran yang sama; 2) ritual dan tradisi; 3) tanggung jawab moral. 

 Elemen pertama dan yang terpenting dalam komunitas merek adalah adanya 

kesadaran yang sama. Artinya, anggota komunitas ini merasakan perbedaaan dengan 

mereka yang tidak termasuk anggota komunitas. Hubungan ini ada ini didasarkan pada 

persamaan cara berfikir yang lebih dari sekedar sikap dan kesamaan lainnya. 

 Elemen kedua dari sebuah komunitas merek adalah adanya persamaan ritual dan 

tradisi. Ritual dan tradisi yang sama menggambarkan bahwa anggota komunitas tersebut 

memiliki sejarah, budaya dan kesadaran yang sama. Ritual menjadi wadah akan makna 

yang ingin anggota komunitas sampaikan pada publik sekaligus menjadi solidaritas 

sosial. Sementara tradisi merupakan seperangkat praktik-praktik sosial untuk 

menghormati dan melaksanakan norma-norma dan nilai-nilai perilaku. 
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 Elemen ketiga adalah adanya kesadaran akan tanggung jawab moral sebagai 

suatu perasaan akan kewajiban terhadap komunitas acara keseluruhan dan kepada setiap 

anggota komunitas. Elemen ketiga ini pada gilirannya akan menjadi suatu aksi yang 

kolektif ketika komunitas mereka berada dalam ancaman. (Ferrinadewi, Erna. Merek & 

Psikologi Konsumen, 2008) 

 

2.1.5 Words of Mouth 

Strategi pemasaran yang baik dan terarah dapat meningkatkan citra merek akan 

suatu produk. Inilah yang disasar oleh para marketer untuk memasarkan produknya agar 

mendapatkan benefit baik bagi perusahaan maupun konsumen. Strategi Words of mouth 

yang digunakan dalam kelompok sosial atau kita bisa samakan dengan group refensi 

dalam brand communities sangat ampuh apabila didalam grup tersebut ada orang-orang 

fanatik atau orang-orang yang avengelis terhadap suatu merek tertentu. Lebih dipercaya 

suatu grup referensi yang jelas dan didalamnya ada orang-orang yang dapat dipercaya 

dan memberikan influence daripada info yang didapatkan dari  beberapa orang yang tak 

dikenal oleh masyarakat. Words of Mouth (WOM) atau Dari mulut ke mulut adalah 

referensi untuk melewati informasi dari orang ke orang.  Awalnya istilah ini disebut 

khusus untuk oral komunikasi (harfiah kata-kata dari mulut), tetapi sekarang termasuk 

semua jenis komunikasi manusia, seperti tatap muka, email telepon, dan pesan teks. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Word_of_mouth). Menurut Kartajaya (2006), promosi 

paling efektif justru melalui word of mouth atau gethok tular. Pelanggan yang terpuaskan 

akan menjadi juru bicara produk Anda secara lebih efektif dan meyakinkan ketimbang 

iklan jenis apapun. Kepuasan semacam itu mustahil terjadi tanpa servis yang prima. 

Lovelock (2001), juga menekankan bahwa WOM sebagai pendapat dan rekomendasi 

yang dibuat oleh konsumen tentang pengalaman servis, yang mempunyai pengaruh kuat 
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terhadap keputusan konsumen atau perilaku pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa 

orang lebih percaya terhadap informasi dari teman dibandingkan iklan ataupun tenaga 

penjual. Pelanggan akan lebih percaya kepada sumber yang lebih kredibel (orang yang 

dikenal) daripada salesperson perusahaan (Kartajaya, 2006). 

Jadi Words of Mouth memiliki pengaruh yang besar di dunia komunitas 

pemasaran dan itu juga berlaku dalam komunitas yang menggunakan WoM untuk ajang 

mencari anggota baru atau secara tidak sadar memasarkan barang atau produk dari 

ATPM Honda atau Yamaha. 

 

2.1.6 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Untuk membantu tercapainya tujuan dari strategi pemasaran, perusahaan 

menggunakan bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran ini bersifat taktis 

dan harus didahului oleh keputusan-keputusan strategis dalam STP atau segmentation, 

targeting, dan positioning.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2003), pengertian bauran pemasaran merupakan 

satu set alat pengawasan taktis marketing yang terdiri dari semua yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Semua yang dapat dilakukan 

tersebut dikumpulkan ke dalam empat kelompok variabel yang dikenal sebagai 4P 

(product, price, place, promotion). 

a. Product 

 Secara luas produk mencakup objek fisik, jasa, acara, orang-orang, tempat, 

organisasi, ide, dan campuran dari entitas-entitas tersebut. (Kotler dan Amstrong, 

2003).  
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b. Price 

Harga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam strategi 

pemasaran, karena dapat menggambarkan image, kualitas, dan nilai produk tersebut 

dalam bersaing dengan produk lain untuk mendapatkan konsumen, selain itu harga 

juga merupakan elemen yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan atau 

keuntungan. (Kotler dan Amstrong, 2003)  

c. Promotion 

Promosi adalah komunikasi yang menginformasikan pada konsumen potensial tentang 

eksistensi suatu produk dan membujuk konsumen bahwa produk itu akan dapat 

memberi kepuasan (Kotler dan Amstrong, 2003). 

Dengan melihat definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan 

sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen 

tentang barang dan jasa, keunggulannya, dan menganjurkan pelanggan sasaran untuk 

membelinya.  

d. Place 

Distribusi adalah suatu wadah untuk menyediakan barang dan jasa dalam jumlah 

dan lokasi yang tepat. Melalui saluran distribusi ini serangkaian perusahaan atau 

perseorangan dapat berperan serta dalam aliran produk dari produsen sampai ke 

pengguna akhir atau konsumen (McCarthy dan Perreault, 2005). 

Definisi di atas menjelaskan bahwa distribusi merupakan salah satu faktor yang 

penting, karena termasuk di dalamnya adalah semua aktivitas yang memungkinkan 
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produk sampai ke tangan konsumen dan kesalahan dalam pemilihan saluran distribusi 

akan mempengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya. 

 

2.1 Gambar Perilaku Konsumen: Kerangka Kerja Konseptual 

 

2.1.6.1 Pengaruh dan Kognisi 

 Afeksi (affect) dan kognisi (cognition) mengacu pada dua tipe tanggapan internal 

psikologis  yang dimiliki konsumen terhadap rangsangan lingkungan dan kejadian yang 

berlangsung. Dalam bahasa yang lebih sederhana, afeksi melibatkan perasaan, sementara 

kognisi  melibatkan pemikiran. 

 Kognisi mengacu pada proses mental dan struktur pengetahuan yang dilibatkan 

dalam tanggapan seseorang terhadap lingkungan. 

2.1.6.2 Perilaku 

 Perilaku (behavior) mengacu pada tindakan nyata konsumen yang dapat 

diobservasi secara langsung. Oleh karena itu, sementara afeksi dan kognisi mengacu 

pada perasaan dan pikiran konsumen, sedangkan perilaku berhubungan dengan apa 

yang sebenarnya dilakukan oleh konsumen. 
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2.1.6.3 Lingkungan 

 Lingkungan (enviroment) mengacu pada rangsangan fisik dan sosial yang 

kompleks di dunia ekstrenal konsumen. Termasuk di dalamnya benda-benda, tempat, 

dan orang lain yang mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen serta perilakunya.  

2.1.6.4 Strategi Pemasaran 

 Strategi pemasaran (marketing strategy) adalah bagian dari lingkungan serta 

terdiri dari berbagai rangsangan fisik dan sosial. Termasuk didalamnya rangsangan 

tersebut adalah produk dan jasa, materi promosi (iklan),  tempat pertukaran (toko 

eceran), dan informasi tentang harga (label harga yang ditempel pada produk). Penerapan 

strategi pemasaran melibatkan penempatan rangsangan pemasaran tersebut di lingkungan 

konsumen agar dapat mempengaruhi afeksi, kognisi, dan perilaku mereka. 

 

2.1.7 Heuristik 

 Heuristik adalah rumusan “Jika..., maka....” yang menghubungkan suatu kejadian 

dengan tindakan yang tepat. Karena diterapkan pada sejumlah kecil pengetahuan pada 

saat tertentu, heuristik sangat adaptif dalam situasi khusus dan cenderung tidak melebihi 

batas kapasitas kognitif. Heuristik dapat disimpan dalam ingatan seperti sebuah tulisan 

ringkas yang diterapkan secara otomatis terhadap informasi yang dihadapi dalam 

lingkungan. Heuristik juga dapat dibangun secara langsung saat menanggapi lingkungan 

yang sedang dihadapi. Heuristik dibagi menjadi 3 yaitu: 

a. Heuristik pencarian adalah suatu prosedur sederhana untuk mencari 

informasi yang relevan pada suatu tujuan. 

b. Heuristik evaluasi adalah prosedur mengevaluasi dan memberi bobot 

kepecayaan dalam konteks tujuan yang hendak dicapai pada proses 

pemecahan masalah 
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c. Heuristik pilihan adalah prosedur sederhana yang membandingkan hasil 

evaluasi terhadap tindakan alternatif untuk memilih salah satu yang 

terbaik. 

 

2.2. Rerangka Pemikiran 

  

Gambar  2.2 Model Pemikiran        

 

 

2.3. Hipotesis 

 Disini penulis menjabarkan hipotesis yang ingin dicari kebenarannya adalah: 

 Ho1: Sosial community tidak berpengaruh terhadap referensi keputusan 

konsumen dalam membeli sepeda motor Honda atau Yamaha. 

 Ha1: Sosial community berpengaruh terhadap referensi keputusan konsumen 

dalam membeli sepeda motor Honda atau Yamaha. 

Ho2: Words of mouth tidak berpengaruh terhadap referensi keputusan konsumen 

dalam membeli sepeda motor Honda atau Yamaha  
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Ha2: Words of mouth berpengaruh terhadap referensi keputusan konsumen dalam 

membeli sepeda motor Honda atau Yamaha. 

Ho3: Social community dan Words of mouth secara bersama – sama tidak 

berpengaruh terhadap referensi keputusan konsumen dalam membeli sepeda 

motor Honda atau Yamaha  

Ha3: Social community dan Words of mouth secara bersama – sama berpengaruh 

terhadap referensi keputusan konsumen dalam membeli sepeda motor Honda 

atau Yamaha . 
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BAB III 

Metodologi Penelitian 

3.1.  JENIS DAN DESAIN PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kausal, yakni penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu karakteristik 

ataupun fungsi (Malhotra, 2005). Penelitian kausal adalah penelitian yang menyelidiki 

kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap 

akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui 

data tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari 

variable Social community dan WoM terhadap referensi pembelian sepeda motor 

Honda atau Yamaha. 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Cross Sectional, yaitu desain 

penelitian yang berupa pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya dilakukan 

satu kali (Malhotra, 2005), atau tepatnya Single Cross Sectional, dimana kegiatan 

pengumpulan data dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja. 

 

3. 2 JENIS DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Menurut Maholtra (2005), data dibagi ke dalam dua bentuk yaitu sekunder dan 

primer dimana data primer yang akan tersaji pada akhirnya dibagi lagi menjadi data 

kualitatif dan data kuantitatif, kemudian data kuantitatif dapat dibedakan lagi menjadi 

bentuk deskriptif dan kausal. Berikut merupakan gambaran secara umum mengenai 

tehnik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 
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Gambar 3.1 Pengambilan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Naresh K. Malhotra                              

 

Berdasarkan penjabaran yang telah dilakukan di atas, maka penelitian ini pun 

menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.  

a. Data primer  

Data primer didapatkan dari penyebaran kuesioner terhadap beberapa responden 

yang ada di tempat mereka berkumpul di Jakarta atau sering disebut tempat 

Kopdar (Kopi Darat). Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan penulis 

dalam memperoleh data primer adalah sebagai berikut: 

 Penelitian lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

langsung melakukan, penyebaran kuesioner dan pengamatan terhadap 

objek penelitian. Penulis akan langsung melakukan observasi di tempat 

Data Riset 

Pemasaran 

Data Primer Data sekunder 

Data Kualitatif Data Kuantitatif 

Kausal Deskriptif 
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Lain 

Data Percobaan 
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para club atau komunitas ini berkumpul di Jakarta untuk mengetahui 

kondisi serta situasi yang terjadi secara aktual. Maholtra (2005) 

b. Data sekunder  

Menurut Maholtra (2005) Data sekunder didapatkan dari buku pendukung dan 

literatur yang berhubungan dengan penelitian. Adapun teknik pengambilan data 

yang dapat dilakukan penulis untuk memperoleh data sekunder adalah sebagai 

berikut: 

 Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Penulis melakukan kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan 

teoritis melalui buku acuan, jurnal, dan artikel dan peneltian terdahulu 

yang terkait mengenai penelitian ini, sedangkan profil Honda dan Yamaha 

sendiri merupakan data yang diperoleh melalui internet.  

 

3.3 POPULASI DAN SAMPEL  

Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian 

karakteristik serupa yang mencakup secara keseluruhan untuk kepentingan masalah 

penelitian (Malhotra, 2005). Populasi pada penelitian ini adalah konsumen Honda atau 

Yamaha yang tergabung dalam club atau community yang terdaftar di Honda maupun 

Yamaha di Jakarta. 

Sesuai dengan tempat dilakukannya penelitian, maka yang menjadi sampel unit 

dalam penelitian ini adalah konsumen Honda atau Yamaha yang tergabung dalam club 

atau community yang terdaftar di Honda maupun Yamaha di Jakarta. Metode yang 

digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode convenience sampling, dimana 
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sampel akan diambil langsung ditempat yang menjadi tempat atau objek penelitian 

tanpa ada penyesuaian atau kategori-kategori khusus. Metode ini digunakan untuk 

mempermudah pengambilan sampel dan mempercepat pengambilan sampel. Besarnya 

jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan 

perhitungan dengan menggunakan rumus dari teori Maholtra (2005) berikut: 

 

D = Tingkat Presisi  Z = Z - score (1.96) 

  = Simpangan baku  n = Jumlah sampel 

 

3.4.  UJI VALIDITAS DAN REALIBITAS 

Uji Instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji validitas 

dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan alat ukur. Dari hasil pengujian 

kuesioner tersebut maka akan didapat respon tertulis dari responden, hasil dari jawaban 

responden akan dikuantitatifkan dengan menggunakan skala likert dengan pembobotan 

1 (Tidak setuju) sampai dengan 7 (Setuju), sedangkan jumlah sampel yang diperlukan 

untuk menguji instrumen antara 15 hingga 30 responden (Malhotra, 2005). 

 

3.4.1.  Uji Validitas 

Sugiyono dan Wibowo (2004) dalam bukunya Sujianto (2009) mengatakan bahwa 

instrumen yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang 

valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. 

Analisa Perbandingan..., Wishnu Noor Ikhsan, Ma.-IBS, 2011



Factor Loading of Component Matrix adalah besarnya korelasi suatu indicator dengan 

faktor yang terbentuk. Tujuannya untuk menentukan validitas setiap indikator dalam 

mengkonstruk setiap variabel. Kriteria validitas suatu indicator dikatakan valid 

membentuk suatu faktor jika memiliki factor loading sebesar 0,50 (Malhotra, 2007). 

 

3.4.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas mengacu kepada sejauh mana suatu alat ukur mampu memberikan hasil 

yang konsisten jika dilakukan pengukuran berulang kali (Malhotra, 2007). 

Untuk menentukan reliabilitas setiap variabel digunakan Cronbach Alpha. Koefisien 

reliabilitas Cronbach Alpha berkisar antara 0 hingga 1. Triton (2006) dikutip dalam buku 

Sujianto (2009) menjelaskan mengenai ukuran reliabel sebagai berikut: 

1. Nilai Cronbach’s Alpha 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliabel 

2. Nilai Cronbach’s Alpha 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliabel 

3. Nilai Cronbach’s Alpha 0,41 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel 

4. Nilai Cronbach’s Alpha 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel 

5. Nilai Cronbach’s Alpha 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel 

 

3.5. Uji Asumsi Klasik 

3.5.1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Uji Multikolinearitas dilakukan 
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dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation faktor (VIF) dari hasil analisis 

dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai VIF lebih kecil daripada 5  maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. 

 

3.5.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. jika 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, yang dilakukan dengan 

meregresikan nilai absolut residual yang diperoleh dari model regresi sebagai variabel 

dependen terhadap semua variabel independen dalam model regresi. Apabila nilai 

koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi ini tidak 

signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

3.5.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat 

dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.  
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3.6 Analisis Regersi Berganda   

3.6.1 Regresi Linear Berganda 

  

Analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear 

sederhana, hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + .... + bn Xn. 

Dengan Y adalah variabel bebas, dan X adalah variabel-variabel bebas, a adalah 

konstanta (intersept) dan  b adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. 

Interpretasi terhadap persamaan juga relatif sama, sebagai ilustrasi, pengaruh antara 

motivasi (X1), kompensasi (X2) dan kepemimpinan (X3) terhadap kepuasan kerja (Y). 

Seperti dibawah ini : 

 Y = 0,235 + 0,21 X1 + 0,32 X2 + 0,12 X3 

1.      Jika variabel motivasi meningkat dengan asumsi variabel kompensasi dan 

kepemimpinan tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat 

2.      Jika variabel kompensasi meningkat, dengan asumsi variabel motivasi dan 

kepemimpinan tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. 

3.      Jika variabel kepemimpinan meningkat, dengan asumsi variabel motivasi dan 

kompensasi tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. 

Interpretasi terhadap konstanta (0,235) juga harus dilakukan secara hati-hati. Jika 

pengukuran variabel dengan menggunakan skala Likert antara 1 sampai dengan 5 maka 

tidak boleh diinterpretasikan bahwa jika variabel motivasi, kompensasi dan 
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kepemimpinan bernilai nol, sebagai ketiga variabel tersebut tidak mungkin bernilai nol 

karena Skala Likert terendah yang digunakan adalah 1. 

 

3.6.2  Korelasi Ganda (R) 

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel 

independen (X1, X2,....Xn) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak. Koefisien ini 

menunjukan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independent (X1, 

X2,....Xn) secara serentak terhadapa variabel dependen (Y). Nilai R berkisar antara 0 

sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti bilai semakin hubungan yang terjadi 

semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi 

semakin parah. 

 Rumus korelasi berganda dengan dua variabel independen adalah: 

 

  

 

 

Dimana: 

ry.xz = korelasi variabel X dengan Z secara bersama-sama dengan harga saham 

ryx = korelasi sederhana (product moment pearson) antara X dengan Y 

ryz  = korelasi sederhana (product moment pearson) antara Z dengan Y 
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rxz = korelasi sederhana (product moment pearson) antara X dan Z 

 

3.7  Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, pengolahan data akan menggunakan teknik analisis regresi 

linier berganda. Menurut Malhotra (2005), analisa regresi berganda adalah sebuah 

teknik statistik yang secara bersama untuk mengembangkan sebuah hubungan 

matematis antara dua atau lebih variabel independen dengan menggunakan skala 

interval, adapun asumsi dasar yang digunakan dalam analisis ini adalah hubungan 

antara variabel dependen dan variabel-variabel independen, yaitu:  

  Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e 

Model ini merupakan gambaran hubungan secara keseluruhan antara social 

community dan WoM terhadap referensi keputusan  pembelian sepeda motor. 

 Dimana: 

 Y  = referensi keputusan  pembelian sepeda motor  

 X1  = Social community 

 X2 = WoM 

 βo  = konstanta regresi 

  β1, β2 = koefisien regresi 

 ε  = error. 

 

3.7.1.  Koefisien determinasi (r square) 
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Menurut Anderson, Sweeney, dan Williams (2002), koefisien determinasi 

menggambarkan proporsi total variasi dalam variabel dependent yang dapat dijelaskan 

oleh variasi yang terjadi pada variabel independent. Untuk multiple regression nilai R 

square yang diamati adalah adjusted R square, tidak seperti R square, dikarenakan 

nilai adjusted R square dapat naik atau turun apabila satu variabel independent 

ditambahkan ke dalam model regresi (Ghozali, 2001). 

Koefisien determinasi dapat diperoleh dengan menggunakan rumus: 

 

Dimana r = koefisien korelasi 

 

3.8.  Teknik Pengujian Hipotesis  

3.8.1  Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara bersama-sama 

terhadap variabel dependent. Rumusan hipotesis yang diuji: 

Ho: b1 = b2 = 0, berarti secara bersama-sama tidak ada pengaruh antara variabel independent 

terhadap variabel dependent. 

Ho: b1 ≠ b2 ≠ 0, berarti secara bersama-sama terdapat pengaruh antara variabel independent 

terhadap variabel dependent. 

Bila p ≤ 0,05 tabel maka Ho ditolak, artinya semua variabel independent secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent dengan derajat 

keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Bila bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, 

artinya semua variabel independent secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap variabel dependent dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 

5% (Singgih Santoso, 1999). 

3.8.2 Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependent. 

Formula hipotesis: 

Ho: bi = 0, artinya variabel independent tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependent.  

Ha: bi ≠ 0, artinya variabel independent memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap  variabel dependent. 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho 

ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent 

dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Begitu pula sebaliknya bila 

p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel 

independent terhadap variabel dependent dengan derajat keyakinan yang digunakan 

sebesar α = 5% (Singgih Santoso, 1999). 
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BAB IV 

Analisa dan Pembahasan 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1  Latar Belakang Objek Penelitian 

 Objek penelitian yang saya teliti dalam skripsi saya adalah komunitas/klub (club) 

sepeda motor yang berada di Jakarta. Komunitas/klub sepeda motor ini terdaftar di 

dalam ATPM Honda atau Yamaha. Keberadaan mereka di Jakarta sudah sangat lama dan 

bisa dikatakan sudah seperti organisasi perusahaan yang memiliki sebuah struktur 

kepengurusan yang lengkap dan mempunyai struktur pendanaan. Komunitas/klub 

memiliki tempat biasa berkumpul atau kopdar (kopi darat) yang tersebar di Jakarta. 

 

4.1.2 Perkembangan Komunitas atau Klub (Club) 

 Pada awalnya, hanya ada beberapa komunitas/klub di Jakarta namun seiringnya 

waktu semakin lama, semakin banyak bermunculan komunitas/klub di Jakarta baik yang 

terdaftar di ATPM maupun tidak terdaftar. Perkembangan ini juga disebabkan oleh dari 

luar jakarta seperti Bandung, yang mempunyai HCB (Harley-Davidson Club Bandung) 

yang berdiri sejak tahun 1970 dan semenjak itulah bermunculan klub-klub motor di 

Bandung.  

 Komunitas/klub memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Komunitas lebih 

kearah kelompok motor yang berbeda-beda namun satu merek ATPM, cenderung 
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peraturan lebih sederhana, memiliki hanya anggaran dasar atau anggaran bulanan yang 

sederhana dan tidak ada AD/RT (anggaran dasar rumah tangga). Namun, klub lebih 

cenderung lebih pada 1 merek ATPM dan 1 jenis motor seperti Honda Tiger, Yamaha 

Scorpio, dll. Klub terdaftar resmi di ATPM sebagai brand ambassador namun komunitas 

pun juga ada yang terdaftar resmi di ATPM. 

 Perkembangan di tahun 2000-an perkembangan komunitas dan klub makin 

semarak dan beragam. Tidak hanya di dominasi oleh motor sport atau bebek namun 

skutik pun ikut menyemarakkan komunitas/klub di Jakarta. Hal ini menunjukan minat 

para pemilik atau pengguna motor bergabung dalam sebuah kelompok semakin menguat. 

Mereka bergabung dari sekedar hanya ingin tahu sebuah motor sampai ke tingkat paling 

tinggi, yaitu kepengurusan di dalam sebuah komunitas/klub. 

 Sebagian besar alasan berdirinya sebuah komunias/club motor di Jakarta adalah 

untuk menjalin persahabatan dan saling tukar informasi mengenai sepeda motor yang 

dimiliki para anggotanya. Selain itu, sebagai bentuk aktualisasi diri, menjalin 

persahabatan baru, status, dan mencari rasa aman karena berkelompok. 

 Komunitas/klub yang berdiri dibawah ATPM  dan tercatat ada banyak sekali, 

namun peneliti hanya memilih 2 ATPM besar yaitu Honda dan Yamaha. 2 ATPM ini 

sudah sejak 1971 dan 1974. Kedua ATPM ini bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar 

dan hati para produsen sepeda motor di Indonesia. 

 

4.1.3 Sejarah Singkat ATPM 

4.1.3.1 PT. ASTRA Honda Motor (AHM) 
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 Pionir para ATPM adalah PT. Astra Honda Motor (AHM). Pemegang lisensi 

motor honda itu pertama muncul pada 11 Juni 1971 dengan nama PT. Federal Motor. 

Saat itu, Federal motor hanya merakit, sedangkan komponennya diimpor dari Jepang 

dalam bentuk terurai (completely knock down/ CKD). Saat berdiri, kemampuan produksi 

hanya 1.500 unit, namun melesat menjadi 30 ribu unit pada tahun 1972. 

 Jenis sepeda motor yang diluncurkan pada tahun 1971 adalah Honda C70 

bermesin 4 tak 70cc dengan 3 Transmisi kecepatan. Saat itu pendiri PT. Astra 

International Tbk, William Soerjadjaja meluncurkan sendiri sepeda motor pionir milik 

AHM tersebut. 

 Kebijakan pemerintah yang menetapkan pembuatan komponen harus dari dalam 

negeri mendorong PT. Federal Motor memproduksi berbagai komponen sepeda motor 

Honda melalui beberapa anak perusahaan. 

 Pada 31 Oktober 2000, PT. Federal Motor dan Honda Investment merger menjadi 

PT. Astra Honda Motor (AHM). Penggunaan nama resmi PT. AHM dimulai sejak 2001. 

 Perusahaan yang 50% sahamnya dimiliki PT.Astra International Tbk dan sebesar 

50% dikuasai Honda Motor Co., Ltd, Jepang itu, didukung sekitar 13 ribu tenaga kerja 

terampil. AHM bahkan mampu memproduksi sekitar 8.000 unit motor per hari. AHM 

hingga awal 2008 didukung oleh 1.600 dealer penjual, 3.800 layanan service, dan 6.500 

gerai suku cadang di seluruh Indonesia. 

 Hingga akhir 2007, produksi AHM meliputi sepeda motor bebek (underbone) 

yakni Honda Fit S, Honda Revo, Honda Supra X 125, Honda Supra X 125 DD, dan 

Honda Supra X 125 PGM-FI. Kemudian sepeda motor sport yang mencakup Honda 
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Mega Pro dan Honda Tiger. Terakhir, skuter otomatis (skutic) yakni Honda Vario dan 

Honda Beat. 

 Sejak kehadirannya pada 1971, AHM pada 1996 mencapai produksi ke-5 juta, 

pada 2003 mencapai produksi ke-10 juta unit, pada November 2007 telah mencapai 

produksi ke 20 juta, dan menargetkan produksi ke 30 juta unit pada 2010. 

 

4.1.3.2 PT. Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI) 

 Agen tunggal pemegang merek (ATPM) Yamaha yakni PT. Yamaha Motor 

Kencana Indonesia (YMKI) beroperasi di Indonesia mulai 6 Juli 1974. Dengan 

dukungan sekitar 6.000 tenaga kerja, YMKI mampu memproduksi sekitar 3.500 sepeda 

motor per hari. 

 Hingga awal 2008, jenis produksi YMKI terdiri atas skuter otomatis (skutic) 

yakni Nouvo dan Mio. Kemudian sepeda motor bebek New Jupiter-Z, New Vega-R DB, 

Jupiter MX 135LC CW, dan Jupiter MX 135LC. Sementara itu untuk jenis motor sport 

meliputi RX King, Scorpio, V-Ixion dan ditambah oleh Byson di Akhir tahun 2010. 

 YMKI mengekspor sepeda motor ke 26 negara diantaranya dalam bentuk utuh 

(completey build up/ CBU) ke Asean seperti ke Filipina dan Malaysia, sedangkan sepeda 

motor completely knock down (CKD) ke kawasan Amerika Selatan. Nilai Ekspor terus 

bertumbuh, pada tahun 2008 ditaksir naik 10% menjadi US$ 220 Juta, terdiri atas 70 ribu 

sepeda motor, 120 ribu mesin, dan komponen dalam bentuk terurai 500 ribu set. 
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 Bahkan, mulai 2009, YMKI bersama PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing (YIMM) berencana merangsek pasar ekspor Amerika Serikat (USA) dan 

Eropa. 

 YMKI berhasil mencapai produksi ke-10 juta unit pada akhir 2007. Prestasi 

tersebut tidak terlepas dari strategi YMKI menyasar pangsa pasar skutik. Di segmen 

tersebut YMKI memimpin dengan 2 produk andalan yakni Yamaha Nouvo, yang 

diluncurkan pada 2002 dan pada Yamaha Mio, pasar skutik lebih dulu dimasuki oleh 

Kymco. Empat produk pesaing Yamaha, yakni Honda Vario dan Honda Beat, serta 

Suzuki Spin dan Suzuki Skywave, belum mampu menandingi laju YMKI. 

 YMKI mengusung “ Tujuh Komitmen Yamaha” untuk menuju kesempurnaan 

dalam memenangi persaingan. Jurus mereka sesungguhnya tidak jauh berbeda dari 

ATPM lainnya yakni dengan terus berinovasi sehingga melahirkan produk berkualitas 

dengan standar dunia. Selain itu, meningkatkan pelayanan pascajual, dan beberapa 

fasilitas kemudahan yang lain demi kepuasana konsumen. 

 Selain memproduksi untuk pasar domestik, YMKI juga mengekspor produknya 

ke lebih dari 30 negara di empat benua. Di pasar domestik sepanjang tiga tahun terakhir 

market share Yamaha terus menunjukan tren naik dan menempati posisi kedua di 

belakang Honda. Pada tahun 2005, market share Yamaha sebesar 21% dan menjadi 35% 

setahun kemudian. Pada tahun 2007, sekaligus puncak prestasi YMKI, penguasaan 

pangsa pasar Yamaha mencapai 39,1% prestasi tersebut buah dari kreatifitas 

meluncurkan skuter matic (skutik) Mio pada awal 2003. 

 YMKI pada 2008 menambah kapasitas produksi dari 2,4 juta unit menjadi 3 juta 

unit per tahun dengan tambahan investasi US$ 50 Juta. 
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 Sebagian saham YMKI dikuasai oleh PT. Yamaha Motor Company Limited dan 

Mitsui Company Limited. 

 

4.2. Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1. Karakteristik Responden 

4.2.1.1. Jenis Kelamin 

Dari hasil pengolahan kuesioner, didapat data jenis kelamin konsumen sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Pengolahan Karakteristik Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki - laki 191 95, 5% 

2 Perempuan 9 4,50% 

 Jumlah 200 100 % 

 Sumber: data primer yang diolah 

Gambar 4.1 Pie Chart Karakteristik Jenis Kelamin 

 

     Sumber: data primer yang diolah 
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Dari hasil pengolahan kuesioner diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki 

- laki sebanyak 191 orang atau 95,5% sedangkan responden yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 9 orang atau 4,5%. 

 

4.2.1.2 Tempat Tinggal 

 Dari pengolahan data kuesioner, didapatkan data tempat tinggal sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Pengolahan Karakteristik Tempat Tinggal 

No Tempat Tinggal Jumlah Persentase 

1 Jakarta 161 80.5% 

2 Bodetabek 39 19.5% 

 Jumlah 200 100 % 

Sumber: data primer yang diolah 
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Gambar 4.2 Pie Chart Karakteristik Tempat Tinggal 

 

 Sumber: data primer yang diolah 

 

 Berdasarkan pengolahan kuesioner, didapatkan sebanyak 161 responden atau 

sebanyak 80, 5%  berdomisili di Jakarta sedangkan sebanyak 39 responden atau 19,5%  

berdomisili di Bodetabek.  

 

4.2.1.3 Pendidikan 

 Dari pengolahan data kuesioner, didapatkan hasil data pendidikan dari responden 

adalah: 
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Tabel 4.3 Hasil Pengolahan Karakteristik Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Persentase 

1 SMA 48 24% 

2 D3 46 23% 

3 S1 79 39, 5 % 

4 S2 3 1, 5 % 

5 S3 3 1, 5 % 

6 Lainnya 21 10, 5 % 

 Jumlah 200 100 % 

Gambar 4.3 Pie Chart Karakteristik Pendidikan 

 

 Sumber: data primer yang diolah 

 Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner, didapatkan data pendidikan saat ini 

responden terbanyak dari kalangan S1 yaitu dengan 79 responden atau sebanyak 39,5%. 

Analisa Perbandingan..., Wishnu Noor Ikhsan, Ma.-IBS, 2011



Selanjutnya diikuti dengan kalangan SMA dan D3 dengan 48 responden dan 46 responden 

apabila dibuat persentase adalah 24% dan 23%. 

 Pendidikan para responden saat ini paling banyak adalah dari kalangan dari SMA 

karena mereka dalam masa ini banyak dari kalangan responden SMA adalah masa yang 

menginginkan menambah pertemanan dan masih berjiwa muda.  

 

4.2.1.4 Pekerjaan 

 Dari pengolahan data kuesioner, didapatkan hasil data pekerjaan dari responden 

adalah: 

Tabel 4.4 Hasil Pengolahan Data Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 Pekerja Swasta 85 42,50% 

2 Wiraswata 44 22% 

3 Pegawai Negeri/BUMN 13 6,50% 

4 Pelajar/Mahasiswa 41 20, 5 % 

5 TNI dan POLRI 4 2% 

6 Lainnya 13 6,50% 

 Jumlah 200 100 % 

 Sumber: data yang diolah 

 

Gambar 4.4 Pie Chart Karakteristik Pekerjaan 
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     Sumber: data primer yang diolah 

 

 Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan data pekerjaan dari responden yang 

paling banyak adalah sebagai pekerja swasta sebanyak 85 responden atau 42, 5%. Sedangkan, 

sebanyak 44 responden atau 22 % adalah sebagai wiraswasta dan sebanyak 41 responden atau 

20,5 % bekerja sebagai pelajar dan sisanya bekerja sebagai TNI/Polri dan lainnya. 

4.1.2.5 Alasan bergabung kedalam komunitas/klub motor 

 Dari pengolahan data kuesioner, didapatkan hasil data alasan bergabung kedalam 

komunitas/klub motor dari responden adalah: 
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Tabel 4.5 Hasil Pengolahan Data Alasan bergabung 

No Alasan gabung Jumlah Persentase 

1 Hobi Sepeda motor 80 40% 

2 Stress menghadapi macet 4 2% 

3 Ingin berhemat 2 1% 

4 Ingin menambah teman 114 57% 

 Jumlah 200 100 % 

   Sumber: data primer yang diolah 

 

Gambar 4.5 Pie Chart Hasil Pengelolahan Data Alasan Bergabung 

 

      Sumber: data primer yang diolah 
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Berdasarkan data pengelolahan diatas, diketahui bahwa responden memiliki 

alasan untuk bergabung kedalam suatu komunitas sebanyak 114 responden atau 

sebanyak 57 % menjawab ingin menambah teman. Sebanyak 80 responden atau 

sebanyak 40 % menjawab karena hobi sepeda motor, dan sisanya menjawab karena 

stress akan macet sebanyak 4 responden atau sebanyak 2% dan 2 responden atau 

sebanyak 1 % menjawab ingin berhemat. 

Dari pengisian kuesioner diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak responden 

yang menginginkan menambah teman disebabkan oleh manusia adalah manusia sosial 

yang saling membutuhkan teman dimana pun ia berada dan keberadaan komunitas/klub 

ini adalah sarana untuk mencari teman diluar kegiatan formal. 

 

4.2.2 Analisis Data Pre-test 

4.2.2.1 Uji Validitas (Honda) 

Analisis validitas data pre-test pada penelitian ini menggunakan responden awal 

berjumlah 30 orang kemudian dilakukan analisis faktor, dimulai dengan melihat 

ukuran kecukupan sampling Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) harus > 0.5 yang menyiratkan 

bahwa analisis faktor cukup, serta kriteria validitas suatu indikator dikatakan valid 

membentuk suatu faktor jika memiliki faktor loading sebesar 0,50 (Malhotra, 2005) 
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a. Analisa  Social Community (Honda) 

Tabel 4.6 Validitas Social Community Pre-test (Honda) 

Variabel Pertanyaan/Indikator Nilai Muatan Faktor Keterangan 

Social Community 

SC1 0,682 Valid 

SC2 0,551 Valid 

SC3 0,693 Valid 

SC4 0,563 Valid 

SC5 0,741 Valid 

SC6 0,846 Valid 

SC7 0,821 Valid 

SC8 0,883 Valid 

SC9 0,847 Valid 

SC10 0,756 Valid 

SC11 0,754 Valid 

SC12 0,632 Valid 

SC13 0,850 Valid 

Sumber: data primer yang diolah 

 Berdasarkan pengolahan data pre-test, didapatkan hasil KMO adalah sebesar 

0,732 dan hasil uji validitas pada tabel 4.6 didapatkan penjelasan sebagai berikut: 

 Pertanyaan/indikator SC1 dimana nilai muatan faktornya 0,682> 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC2 dimana nilai muatan faktornya 0,551 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC3 dimana nilai muatan faktornya 0,693 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 
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 Pertanyaan/indikator SC4 dimana nilai muatan faktornya 0,563 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC5 dimana nilai muatan faktornya 0,741> 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC6 dimana nilai muatan faktornya 0,846 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC7 dimana nilai muatan faktornya 0,821 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC8 dimana nilai muatan faktornya 0,883 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC9 dimana nilai muatan faktornya 0,847 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC10 dimana nilai muatan faktornya 0,756 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC11 dimana nilai muatan faktornya 0,754 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC12 dimana nilai muatan faktornya 0,632 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC13 dimana nilai muatan faktornya 0,850> 0,5 dapat 

dikatakan valid 
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b. Analisa Word of Mouths (Honda) 

Tabel 4.7 Validitas Word of Words Pre-test (Honda) 

Variabel Pertanyaan/Indikator Nilai Muatan Faktor Keterangan 

Word of Mouths 

WoM1 0,820 Valid 

WoM2 0,807 Valid 

WoM3 0,947 Valid 

WoM4 0,913 Valid 

 Berdasarkan hasil pengolahan pre-test diatas, didapatkan hasil KMO adalah 

sebesar 0,742 dan hasil tabel 4.7 analisa Word of Mouths pre-test menjelaskan bahwa 

nilai muatan faktor pertanyaan/indikator WoM 1 sebesar 0,820 > 0,5 dapat dinyatakan 

valid, pertanyaan/indikator WoM 2 sebesar 0,807 > 0,5 dapat dinyatakan valid, 

Pertanyaan/Indikator WoM 3 sebesar 0,947 > 0,5 dapat dinyatakan valid, Pertanyaan 

WoM 4 sebesar 0,913 > 0,5 dapat dinyatakan valid. 

 

c. Analisa Referensi Pembelian Sepeda Motor (Honda) 

Tabel 4.8 Validitas Referensi Pembelian Sepeda motor Pre-test (Honda) 

Variabel Pertanyaan/Indikator Nilai Muatan Faktor Keterangan 

Referensi 

Pembelian 

Sepeda motor 

Y1 0,887 Valid 

Y2 0,747 Valid 

Y3 0,907 Valid 

Y4 0,869 Valid 

Y5 0,836 Valid 

Sumber: data primer yang diolah 
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 Berdasarkan pengolahan hasil pre-test, maka didapatkan hasil KMO yaitu 0,756 

dan hasil tabel 4.8 dapat dilihat analisa referensi pembelian sepeda motor menjelaskan 

bahwa nilai muatan faktor untuk pertanyaan/indikator Y1 yaitu 0,887 > 0,5 dapat 

dinyatakan valid, nilai muatan faktor pertanyaan/indikator Y2 yaitu 0,747 > 0,5 dapat 

dinyatakan valid,  nilai muatan faktor pertanyaan/indikator Y3 yaitu 0,907 > 0,5 dapat 

dinyatakan valid, nilai muatan pertanyaan/indikator Y4 yaitu 0, 869 > 0,5 dan nilai 

muatan pertanyaan/indikator Y5 yaitu 0,836 > 0,5 dapat dinyatakan valid. 

4.2.2.2 Uji Reliabilitas (Honda) 

Uji berikutnya adalah uji reliabilitas, untuk menentukan reliabilitas setiap 

variabel digunakan Cronbach Alpha. Koefisien reliabilitas Cronbach Alpha berkisar 

antara 0 hingga 1, koefisien reliabilitas sebesar kurang dari 0,6 mengindikasikan 

reliabilitas kurang memuaskan (Malhotra, 2007) 

 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Reliabiltas Pre-test  

Variabel 

Jumlah 

Pertanyaan 

Cronbach's 

Alpha Keterangan 

Social Community 13 0, 933 

 Sangat 

Reliable 

Word of Mouths 4 0, 895 

 Sangat 

Reliable 

Referensi Pembelian Sepeda 

Motor 5 0, 890 

 Sangat 

Reliable 

 

 Berdasarkan hasil pada tabel 4.9 di atas variabel social community terdapat 13 

item pertanyaan memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,933. Word of Mouths 
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dengan 4 item pertanyaan memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,895. Referensi 

pembelian sepeda motor dengan 5 pertanyaan memiliki Cronbach’s Alpha sebesar 0, 890 

     Dengan demikian, jika semua variabel dalam penelitian mempunyai koefisien 

Cronbach’s Alpha  minimal 0,5 atau lebih, maka jawaban rersponden terhadap 

pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah 

konsisten dan variabel dapat dihandalkan (reliable). 

4.2.2.3 Analisa pre-test Yamaha 

a.   Analisa  Social Community (Yamaha) 

Tabel 4.10 Validitas Social Community Pre-test (Yamaha) 

Variabel Pertanyaan/Indikator Nilai Muatan Faktor Keterangan 

Social Community 

SC1 0,798 Valid 

SC2 0,824 Valid 

SC3 0,783 Valid 

SC4 0,845 Valid 

SC5 0,797 Valid 

SC6 0,930 Valid 

SC7 0,901 Valid 

SC8 0,847 Valid 

SC9 0,855 Valid 

SC10 0,801 Valid 

SC11 0,845 Valid 

SC12 0,740 Valid 

SC13 0,907 Valid 

Sumber: data primer yang diolah 
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 Berdasarkan pengolahan data pre-test, didapatkan hasil KMO adalah sebesar 

0,878 dan hasil uji validitas pada tabel 4.10 didapatkan penjelasan sebagai berikut: 

 Pertanyaan/indikator SC1 dimana nilai muatan faktornya 0,798 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC2 dimana nilai muatan faktornya 0,824 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC3 dimana nilai muatan faktornya 0,783 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC4 dimana nilai muatan faktornya 0,845> 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC5 dimana nilai muatan faktornya 0,797 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC6 dimana nilai muatan faktornya 0,930> 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC7 dimana nilai muatan faktornya 0,901 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC8 dimana nilai muatan faktornya 0,847 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC9 dimana nilai muatan faktornya 0,855 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC10 dimana nilai muatan faktornya 0,801 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC11 dimana nilai muatan faktornya 0,845 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 
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 Pertanyaan/indikator SC12 dimana nilai muatan faktornya 0,740 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 Pertanyaan/indikator SC13 dimana nilai muatan faktornya 0,907 > 0,5 dapat 

dikatakan valid 

 

b. Analisa Word of Mouths (Yamaha) 

 

Tabel 4.11 Validitas Word of Words Pre-test (Yamaha) 

Variabel Pertanyaan/Indikator Nilai Muatan Faktor Keterangan 

Word of Mouths 

WoM1 0,919 Valid 

WoM2 0,926 Valid 

WoM3 0,849 Valid 

WoM4 0,821 Valid 

Sumber: data primer yang diolah 

 Berdasarkan hasil pengolahan pre-test diatas, didapatkan hasil KMO adalah sebesar 

0,760 dan hasil tabel 4.11 analisa Word of Mouths pre-test menjelaskan bahwa nilai muatan 

faktor pertanyaan/indikator WoM 1 sebesar 0,919 > 0,5 dapat dinyatakan valid, 

pertanyaan/indikator WoM 2 sebesar 0,926 > 0,5 dapat dinyatakan valid, Pertanyaan/Indikator 

WoM 3 sebesar 0,849 > 0,5 dapat dinyatakan valid, Pertanyaan WoM 4 sebesar 0,821 > 0,5 

dapat dinyatakan valid. 
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c. Analisa Referensi Pembelian Sepeda Motor (Yamaha) 

 

Tabel 4.12 Validitas Referensi Pembelian Sepeda motor Pre-test (Yamaha) 

Variabel Pertanyaan/Indikator Nilai Muatan Faktor Keterangan 

Referensi 

Pembelian 

Sepeda motor 

Y1 0,848 Valid 

Y2 0,850 Valid 

Y3 0,724 Valid 

Y4 0,870 Valid 

Y5 0,842 Valid 

Sumber: data primer yang diolah 

 Berdasarkan pengolahan hasil pre-test, maka didapatkan hasil KMO yaitu 0,831 

dan hasil tabel 4.12dapat dilihat analisa referensi pembelian sepeda motor menjelaskan 

bahwa nilai muatan faktor untuk pertanyaan/indikator Y1 yaitu 0,848 > 0,5 dapat 

dinyatakan valid, nilai muatan faktor pertanyaan/indikator Y2 yaitu 0,850 > 0,5 dapat 

dinyatakan valid,  nilai muatan faktor pertanyaan/indikator Y3 yaitu 0,724 > 0,5 dapat 

dinyatakan valid, nilai muatan pertanyaan/indikator Y4 yaitu 0, 870 > 0,5 dan nilai 

muatan pertanyaan/indikator Y5 yaitu 0,842 > 0,5 dapat dinyatakan valid. 
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4.2.2.4 Uji Reliabilitas (Yamaha) 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Reliabiltas Pre-test  

Variabel 

Jumlah 

Pertanyaan 

Cronbach's 

Alpha Keterangan 

Social Community 13 0, 964 

Sangat 

reliable 

Word of Mouths 4 0, 900 

Sangat 

reliable 

Referensi Pembelian Sepeda 

Motor 5 0, 883 

Sangat 

reliable 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.13 di atas variabel social community terdapat 13 

item pertanyaan memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0, 964. Word of Mouths 

dengan 4 item pertanyaan memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,900. Referensi 

pembelian sepeda motor dengan 5 pertanyaan memiliki Cronbach’s Alpha sebesar 0, 883 

     Dengan demikian, jika semua variabel dalam penelitian mempunyai koefisien 

Cronbach’s Alpha  minimal 0,5 atau lebih, maka jawaban rersponden terhadap 

pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah 

konsisten dan variabel dapat dihandalkan (reliable). 

 

4.2.2.5 Uji Asumsi Klasik (pre-test) 

Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan 

uji multikolinearitas. Berikut akan dibahas satu per satu hasil uji asumsi klasik dari 

persamaan regresi dalam peneltian ini. 

 

Analisa Perbandingan..., Wishnu Noor Ikhsan, Ma.-IBS, 2011



 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independent dan variabel 

dependent dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. 

Penelitian ini menggunakan  tabel untuk menguji normalitas data, dimana t p<0,05  maka 

data dapat dinyatakan normal. 

i. Uji pre-test Normalitas Honda 

Tabel 4.14 Pengujian Normalitas pre-test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X2 

N 30 

Normal Parametersa Mean 5.3250 

Std. Deviation 1.49302 

Most Extreme Differences Absolute .181 

Positive .131 

Negative -.181 

Kolmogorov-Smirnov Z .989 

Asymp. Sig. (2-tailed) .282 

a. Test distribution is Normal. 
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ii. Uji Normalitas Yamaha 

Tabel 4.15 Pengujian Normalitas pre-test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X2 

N 30 

Normal Parametersa Mean 5.2000 

Std. Deviation 1.46128 

Most Extreme Differences Absolute .212 

Positive .109 

Negative -.212 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.162 

Asymp. Sig. (2-tailed) .134 

a. Test distribution is Normal. 

 

Pada uji normalitas data dengan tabel  yang ditunjukkan pada tabel 4.14 dan 4.15 , 

terlihat p<0,05 dapat disimpulkan bahwa data pada variabel penelitian ini telah memenuhi 

asumsi normalitas sehingga layak digunakan. 
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4.2.3 Analisa Hasil Data Penelitian 

4.2.3.1 Uji Heterokedasitas 

 Untuk mengetahui apakah terjadi heterokedastisitas dalam model regresi, digunakan 

nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan  nilai dependent (Dependent).  Dalam uji ini akan 

dibandingkan antara kedua ATPM tersebut antara Honda dan Yamaha 

 

i. Uji Heterokedasitas Honda 

Tabel 4.16 Pengujian Heterokedasitas Honda 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.526 2.202  -.239 .812 

LnX1 -1.225 1.221 -.101 -1.003 .318 

a. Dependent Variable: Lnei2     

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .555 1.359  .409 .684 

LnX2 -1.958 .799 -.240 -2.451 .016 

a. Dependent Variable: Lnei2     
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 Dari ketiga tabel diatas, tabel 4.16 menunjukan ada gejala heteroskedasitas pada X2. 

Namun, penulis ingin melanjutkan penelitian ini. 

 

ii. Uji Heteroskedasi Yamaha 

Tabel 4.17 Pengujian Heterokedasitas Yamaha 

Coefficients
a 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.183 2.877  1.106 .271 

LnX1 -3.458 1.597 -.214 -2.165 .033 

a. Dependent Variable: Lnei2     

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.325 1.444  2.303 .023 

LnX2 -3.831 .856 -.412 -4.473 .000 

a. Dependent Variable: Lnei2     
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 Dari ketiga tabel 4.17 diatas, ternyata model ini X1dan X2 mengalami gejala 

heterokedasitas. Namun, penulis ingin melanjutkan pada pengujian selanjutnya untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang penelitian ini. 

 

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas timbul sebagai akibat adanya hubungan kausal antara dua 

variabel atau lebih atau adanya kenyataan bahwa dua variabel penjelas atau lebih 

bersama-sama dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar model. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Untuk melihat gejala 

multikolinearitas dapat dilihat dari hasil Collinearity Stastistic. Hasil variance inflation 

faktor (VIF) yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, 

sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak adanya gejala 

multikolinearitas (Gurajati, 2003). 

 

i. Uji Multikolinearitas Honda 

 Tabel 4.18 Pengujian Multikolinearitas 

 

No Variabel VIF 

2 Social Community 1.988 

3 Word of Mouth 1.988 
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Berdasarkan tabel 4.18 terlihat bahwa variable social community nilai VIF < 5, 

yaitu 1,988. Nilai VIF word of mouth < 5, yaitu 1.988 sehingga dapat disimpulkan tidak 

terjadi gejala multikolinearitas untuk uji multikolinearitas Honda. 

 

ii. Uji Multikolinearitas Yamaha 

Tabel 4.19 Pengujian Multikolinearitas 

 

No Variabel VIF 

1 Social Community 1.899 

2 Word of Mouth 1.899 

  

Berdasarkan tabel 4.19 terlihat bahwa variable social community Nilai VIF < 5, 

yaitu 1,899. Nilai VIF word of mouth < 5, yaitu 1,899 sehingga dapat disimpulkan tidak 

terjadi gejala multikolinearitas untuk uji multikolenearitas Yamaha. 

 

4.2.4 Pengujian Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis untuk persamaan regresi dalam penelitian ini akan yaitu 

sebagai berikut: 

Persamaan regresi: 

BL = β0 + β1XSC + β2XWoM + e 

Peneliti melakukan dua kali analisis persamaan regresi diatas dengan 

menggunakan software SPSS 17 for windows.  
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4.2.4.1 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh  social community, dan word 

of mouths terhadap referensi pembelian sepeda motor merek Honda . Jika p  ≥ 0,05 

maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Hasilnya dapat dilihat pada  faktor 4.20 

dibawah ini. 

Tabel 4.20 Uji F Honda 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 136.843 2 68.422 148.966 .000a 

Residual 44.553 97 .459   

Total 181.396 99    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

Table 4.20 menjelaskan nilai Sig, Honda ternyata kedua faktor X1 (social 

community) dan X2 (word of mouths) mempunyai sig yang sama yaitu sebesar 0,000 

yang berarti secara bersama-sama social community dan word of mouths mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap referensi pembelian sepeda motor merek Honda. 
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Tabel 4.21 Uji F Yamaha 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 113.921 2 56.960 114.883 .000a 

Residual 48.094 97 .496   

Total 162.014 99    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

  Sedangkan untuk tabel 4.21 menjelaskan nilai Sig, untuk Yamaha ternyata kedua 

X1 (social community) dan X2 (word of mouths) mempunyai sig yang sama yaitu 

sebesar 0,000 yang berarti secara bersama-sama social community dan word of mouths 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap referensi pembelian sepeda motor 

merek Yamaha. 

 

4.2.4.2 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara social community dan 

word of mouths secara parsial terhadap referensi pembelian sepeda motor merek Honda 

atau Yamaha. Jika p  ≥ 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak, begitupun sebaliknya bila p ≤ 

0,05, maka H0 ditolak . Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.22 dibawah ini 
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Tabel 4.22 Uji t untuk Honda 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .039 .434  .091 .928 

X1 .161 .097 .115 1.661 .100 

X2 .829 .073 .785 11.324 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 

Pada tabel 4.22 juga menjelaskan Sig. social community terhadap referensi 

pembelian sepeda motor merek Honda. Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan 

kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependent 

terhadap faktor variabel independent dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu pula 

sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara 

variabel dependent terhadap faktor variabel independent dengan derajat keyakinan α = 

5%. Dikarenakan  nilai Sig. sebesar 0,100 dan lebih besar dari 0,05, maka Ho tidak dapat 

ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa social community tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap referensi pembelian sepeda motor merek Honda. 

Pada tabel 4.22 juga menjelaskan Sig. word of mouths terhadap referensi 

pembelian sepeda motor merek Honda. Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan 

kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependent 

terhadap faktor variabel independent dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu pula 

sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara 
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variabel dependent terhadap faktor variabel independent dengan derajat keyakinan α = 

5%. Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak. Hal 

ini memiliki arti bahwa word of mouths memiliki pengaruh pengaruh yang signifikan 

terhadap referensi pembelian sepeda motor merek Honda. 

 

Tabel 4.23 Uji t Yamaha 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .424 .469  .905 .368 

X1 .233 .107 .170 2.181 .032 

X2 .705 .077 .710 9.101 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 

Pada tabel 4.23 juga menjelaskan Sig. social community terhadap referensi 

pembelian sepeda motor merek Yamaha. Untuk mengetahui kebenaran hipotesa 

digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel 

dependent terhadap faktor variabel independent dengan derajat keyakinan α = 5%. 

Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, artinya tidak ada 

pengaruh antara variabel dependent terhadap faktor variabel independent dengan derajat 

keyakinan α = 5%. Dikarenakan  nilai Sig. sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05,  maka Ho 
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ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa social community memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap referensi pembelian sepeda motor merek Yamaha. 

Pada tabel 4.23 juga menjelaskan Sig. word of mouths terhadap referensi 

pembelian sepeda motor merek Yamaha. Untuk mengetahui kebenaran hipotesa 

digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel 

dependent terhadap faktor variabel independent dengan derajat keyakinan α = 5%. 

Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, artinya tidak ada 

pengaruh antara variabel dependent terhadap faktor variabel independent dengan derajat 

keyakinan α = 5%. Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05, maka 

Ho ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa word of mouths memiliki pengaruh pengaruh 

yang signifikan terhadap referensi pembelian sepeda motor merek Yamaha. 

 

4.2.4.3 Pembahasan Model Persamaan Regresi 

i. Persamaan regresi Honda: 

Y = 0,039 + 0,161X1 + 0,829X2 

Dari persamaan  regresi diatas, menunjukan bahwa variabel social community 

(X1) berbanding lurus dengan referensi pembelian sepeda motor Honda dengan 

ditunjukan nilai koefiensi sebesar 0,161. Sedangkan, untuk variabel word of mouth (X2) 

berbanding lurus dengan pembelian sepeda motor Honda dikarenakan mempunyai nilai 

koefiensi  sebesar 0,829  

Hasil pengujian t-test, bahwa variabel social community tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap referensi pembelian sepeda motor. Pengaruh akan variabel word of 
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mouths sangat kuat akan referensi pembelian sepeda motor khususnya merek sepeda 

motor Honda. 

 

ii. Persamaan Regresi Yamaha: 

Y = 0,424 + 0,233X1 + 0,705X2 

Dari persamaan  regresi diatas untuk Yamaha, menunjukan bahwa variabel social 

community  (X1) berbanding lurus dengan referensi pembelian sepeda motor  Yamaha 

dengan ditunjukan nilai koefiensi sebesar 0,424. Sedangkan, untuk variabel word of 

mouths (X2) berbanding lurus dengan pembelian sepeda motor Yamaha dikarenakan 

mempunyai nilai koefiensi 0,705. 

Hasil pengujian t-test, bahwa variabel motivasi dan  social community tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap referensi pembelian sepeda motor. Pengaruh akan 

variabel word of mouths sangat kuat akan referensi pembelian sepeda motor khususnya 

merek sepeda motor Yamaha. 

 

4.2.4.4 Koefisien Determinasi 

Tabel 4.24 Koefisien Regresi Honda 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .852a .725 .723 ,69228 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 
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 Berdasarkan tabel 4.24, dapat dilihat bahwa nilai adjusted R Square sebesar 72,3 

% . Hal ini berarti bahwa pada model penelitian ini, faktor independent  Honda dapat 

menjelaskan 72,3% dari variasi faktor dependent, sedangkan sisanya sebesar 27,7% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. Sedangkan tabel 

4.31 menunjukan koefisien determinasi untuk Yamaha. 

 

Tabel 4.25 Koefisien Regresi Yamaha 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .839a .703 .697 ,70414 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan tabel 4.25, dapat dilihat bahwa nilai adjusted R Square sebesar 69,7 

% . Hal ini berarti bahwa pada model penelitian ini, faktor independent  Yamaha dapat 

menjelaskan 69,7 % dari variasi faktor dependent, sedangkan sisanya sebesar 30,3% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 

 

4.3 IMPLIKASI MANAJERIAL 

Setelah melakukan analisis regresi didapatkan, muncul beberapa fakta yang dapat 

dijelaskan. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat 

hubungan antara social community dan word of mouths terhadap referensi pembelian 
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sepeda motor merek Honda atau Yamaha. Hasil dari persamaan regresi tersebut adalah 

terdapatnya pengaruh yang signifikan adalah word of mouths terhadap referensi 

pembelian sepeda motor dilihat dari tingkat Sig.pada uji t yang p<0,05. Perbandingan 

antara kedua ATPM memakai strategi yang sama yaitu word of mouths yang masih 

ampuh digunakan sampai saat ini. Penggunaan strategi ini dirasakan masih memberikan 

dampak yang besar bagi para calon atau pun konsumen yang sudah memakai produk ini 

yang melakukan repurchase. 

Kekuatan strategi pemasaran kedua ATPM ini di Jakarta terutama di Jakarta 

Selatan  masih pada strategi word of mouths. Baik Honda ataupun Yamaha yang sedang 

gencar-gencarnya melakukan strategi word of mouths  melalui media komunitas pencinta 

motor dan blogger otomotif yang notabene menyukai merek Honda atau Yamaha dimana 

terdapat word of mouths yang dikemas secara moderen dan rapih. Word of mouths yang 

sedang berkembang di Jakarta terutama di Jakarta Selatan adalah media-media secara 

online baik forum komunitas pecinta motor atau blogger yang secara online memberikan 

bahan-bahan referensi secara detail kepada konsumen sepeda motor tentang fitur-fitur 

produk sepeda motor baru dilauching. 

Kedua ATPM  sebaiknya ini lebih menggiatkan kepada strategi WoM  karena 

memiliki efek chain effect yang cukup besar kepada para konsumen sepeda motor. Efek 

WoM ini bisa berkembang cepat atau tidak tergantung dari kepedulian ATPM untuk 

memasarkan produk motor melalui strategi WoM ini. Konsumen saat ini bisa dikatakan 

lebih mempercayai dari orang sekitarnya atau bahkan 1 keluarga sendiri yang sudah 

memakai produk sepeda motor tersebut. Konsumen akan menceritakan baik online atau 

offline kepada teman, sodara atau koleganya terhadap produk sepeda motor baik Honda 

atau Yamaha. 
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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perbandingan antara social 

community dan word of mouths terhadap referensi pembelian sepeda motor merek Honda 

atau Yamaha dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut 

1. Faktor social community (Honda) dalam uji t, tidak memiliki pengaruh 

signifikant terhadap referensi pembelian sepeda  motor  merek Honda. 

2. Faktor words of mouth (Honda) dalam uji t , memiliki pengaruh signifikant 

terhadap referensi pembelian sepeda motor merek Honda 

3. Faktor social community (Yamaha) dalam uji t, memiliki pengaruh secara 

signifikant terhadap referensi pembelian sepeda motor merek Yamaha. 

4. Faktor words of mouth (Yamaha) dalam uji t, memiliki pengaruh secara 

signifikant terhadap referensi pembelian sepeda motor merek Yamaha. 

5. Faktor social community dan words of mouth untuk Honda secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap referensi pembelian sepeda 

motor merek Honda 

6. Faktor Social community dan words of mouth untuk Yamaha secara bersama-

sama mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap referensi pembelian 

sepeda motor merek Yamaha. 
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5.2 SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut beberapa 

saran yang ingin disampaikan antara lain: 

1. Sebaiknya Honda dan Yamaha memfokuskan pada strategi WoM karena 

memiliki dampak yang cukup besar. Strategi ini memberikan promosi akan  

barang atau  produksi secara efektif. 

2. Social community bisa menjadi suatu promosi produk sepeda motor yang akan 

diluncurkan kepada masyarakat bagi kedua ATPM tersebut. Apabila kedua 

ATPM lebih memperhatikan social community secara lebih mendalam karena 

social community akhir-akhir ini menjadi trend dan berkembang cepat di kota-

kota besar. 

3. Kampanya WoM lebih digencarkan karena kedua ATPM ini tidak ada 

perbandingan yang signifikant didalam strategi WOM ini. Strategi kedua ATPM 

ini bisa saja sama atau pun berbeda tergantung pengembangan dari ATPM baik 

menggunakan blogger maupun acara-acara yang lebih mendalam untuk suatu 

produk ke pasar. 
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LAMPIRAN I 

Uji Validitas Honda (Pre-test) 

Social Comunity 

 

KMO and Bartlett's Test
a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .732 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 336.841 

df 78 

Sig. .000 

a. Based on correlations 
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Anti-image Matrices 

  
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8 SC9 SC10 SC11 SC12 SC13 

Anti-image 

Covariance 

SC1 .176 -.106 -.114 .088 .050 -.023 -.030 -.094 .076 .005 -.021 .046 -.023 

SC2 -.106 .204 .023 -.079 -.036 -.021 .015 .071 -.084 .061 .018 -.108 .023 

SC3 -.114 .023 .249 -.099 -.048 .085 .011 .069 -.072 -.039 -.042 .022 .024 

SC4 .088 -.079 -.099 .518 .008 .036 -.040 -.062 .049 .007 -.043 -.005 -.002 

SC5 .050 -.036 -.048 .008 .094 -.010 -.065 -.037 .041 .014 -.051 .035 -.020 

SC6 -.023 -.021 .085 .036 -.010 .163 -.038 .014 -.023 -.009 -.078 .019 -.020 

SC7 -.030 .015 .011 -.040 -.065 -.038 .078 .014 -.019 -.002 .069 -.036 -.010 

SC8 -.094 .071 .069 -.062 -.037 .014 .014 .088 -.065 .002 -.013 -.018 .009 

SC9 .076 -.084 -.072 .049 .041 -.023 -.019 -.065 .079 -.023 .004 .045 -.013 

SC10 .005 .061 -.039 .007 .014 -.009 -.002 .002 -.023 .091 -.018 -.081 -.064 

SC11 -.021 .018 -.042 -.043 -.051 -.078 .069 -.013 .004 -.018 .219 -.080 .010 

SC12 .046 -.108 .022 -.005 .035 .019 -.036 -.018 .045 -.081 -.080 .193 .017 

SC13 -.023 .023 .024 -.002 -.020 -.020 -.010 .009 -.013 -.064 .010 .017 .181 
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Anti-image Correlation SC1 .592a -.561 -.545 .291 .389 -.133 -.253 -.754 .641 .038 -.106 .250 -.130 

SC2 -.561 .560a .100 -.242 -.258 -.118 .119 .529 -.660 .445 .087 -.546 .118 

SC3 -.545 .100 .693a -.277 -.318 .425 .081 .469 -.517 -.259 -.182 .101 .114 

SC4 .291 -.242 -.277 .827a .034 .123 -.199 -.291 .243 .031 -.127 -.015 -.005 

SC5 .389 -.258 -.318 .034 .706a -.082 -.759 -.403 .471 .153 -.355 .264 -.153 

SC6 -.133 -.118 .425 .123 -.082 .881a -.336 .119 -.206 -.078 -.411 .109 -.116 

SC7 -.253 .119 .081 -.199 -.759 -.336 .775a .167 -.246 -.027 .525 -.293 -.086 

SC8 -.754 .529 .469 -.291 -.403 .119 .167 .695a -.786 .018 -.097 -.138 .068 

SC9 .641 -.660 -.517 .243 .471 -.206 -.246 -.786 .641a -.276 .029 .368 -.109 

SC10 .038 .445 -.259 .031 .153 -.078 -.027 .018 -.276 .780a -.126 -.615 -.499 

SC11 -.106 .087 -.182 -.127 -.355 -.411 .525 -.097 .029 -.126 .814a -.390 .048 

SC12 .250 -.546 .101 -.015 .264 .109 -.293 -.138 .368 -.615 -.390 .682a .092 

SC13 -.130 .118 .114 -.005 -.153 -.116 -.086 .068 -.109 -.499 .048 .092 .922a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Raw Rescaled 

 Initial Extraction Initial Extraction 

SC1 1.289 .888 1.000 .689 

SC2 .852 .479 1.000 .562 

SC3 1.030 .496 1.000 .482 

SC4 .855 .320 1.000 .374 

SC5 1.082 .801 1.000 .740 

SC6 .990 .719 1.000 .726 

SC7 1.045 .816 1.000 .781 

SC8 1.495 1.172 1.000 .784 

SC9 1.333 .975 1.000 .731 

SC10 1.402 1.342 1.000 .957 

SC11 .792 .513 1.000 .648 

SC12 .990 .622 1.000 .629 

SC13 1.361 1.102 1.000 .809 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

 
Compon

ent 

Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

Raw 1 8.381 57.741 57.741 8.381 57.741 57.741 5.025 34.621 34.621 

2 1.863 12.837 70.578 1.863 12.837 70.578 5.219 35.957 70.578 

3 1.059 7.297 77.875       

4 .842 5.800 83.674       

5 .603 4.154 87.828       

6 .542 3.731 91.559       

7 .423 2.914 94.473       

8 .284 1.954 96.427       

9 .211 1.453 97.880       

10 .142 .981 98.861       

11 .074 .508 99.369       

12 .058 .401 99.770       

13 .033 .230 100.000       

Rescaled 1 8.381 57.741 57.741 7.263 55.865 55.865 4.540 34.921 34.921 

2 1.863 12.837 70.578 1.650 12.695 68.560 4.373 33.640 68.560 

3 1.059 7.297 77.875       

4 .842 5.800 83.674       

5 .603 4.154 87.828       

6 .542 3.731 91.559       

7 .423 2.914 94.473       

8 .284 1.954 96.427       

9 .211 1.453 97.880       

10 .142 .981 98.861       

11 .074 .508 99.369       

12 .058 .401 99.770       

13 .033 .230 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution. 
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Component Matrix
a 

 Raw Rescaled 

 Component Component 

 1 2 1 2 

SC1 .774 .537 .682 .473 

SC2 .509 .469 .551 .508 

SC3 .703 .038 .693 .038 

SC4 .521 .221 .563 .239 

SC5 .770 .455 .741 .438 

SC6 .841 .104 .846 .105 

SC7 .839 .336 .821 .329 

SC8 1.080 .080 .883 .065 

SC9 .978 -.139 .847 -.121 

SC10 .895 -.735 .756 -.621 

SC11 .671 -.250 .754 -.281 

SC12 .628 -.477 .632 -.479 

SC13 .992 -.343 .850 -.294 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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Uji Reliabilitas Honda 

Social Community 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.933 13 
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Uji Validitas  Honda 

Word Of Mouth 

 

KMO and Bartlett's Test
a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .742 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 80.301 

df 6 

Sig. .000 

a. Based on correlations 

 
 

Anti-image Matrices 

  Wom1 Wom2 Wom3 Wom4 

Anti-image Covariance Wom1 .360 -.201 -.039 -.040 

Wom2 -.201 .377 -.085 .042 

Wom3 -.039 -.085 .197 -.169 

Wom4 -.040 .042 -.169 .254 

Anti-image Correlation Wom1 .811a -.547 -.146 -.133 

Wom2 -.547 .764a -.312 .135 

Wom3 -.146 -.312 .709a -.757 

Wom4 -.133 .135 -.757 .703a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Communalities 

 Raw Rescaled 

 Initial Extraction Initial Extraction 

Wom1 1.247 .839 1.000 .673 

Wom2 1.909 1.244 1.000 .651 

Wom3 2.276 2.040 1.000 .896 

Wom4 2.713 2.260 1.000 .833 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

 
Compo

nent 

Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

Raw 1 6.382 78.358 78.358 6.382 78.358 78.358 

2 1.116 13.702 92.061    

3 .355 4.363 96.423    

4 .291 3.577 100.000    

Rescaled 1 6.382 78.358 78.358 3.053 76.336 76.336 

2 1.116 13.702 92.061    

3 .355 4.363 96.423    

4 .291 3.577 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled 

solution. 

 
 

Component Matrix
a 

 Raw Rescaled 

 Component Component 

 1 1 

Wom1 .916 .820 

Wom2 1.115 .807 

Wom3 1.428 .947 

Wom4 1.503 .913 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Uji Reliabilitas Honda 

Words of Mouth 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.895 4 
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Uji Validitas Honda 

Referensi Pembelian sepeda motor 

 

KMO and Bartlett's Test
a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .756 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 96.034 

df 10 

Sig. .000 

a. Based on correlations 

 
 

Anti-image Matrices 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

Anti-image Covariance Y1 .311 .018 -.138 -.089 .012 

Y2 .018 .473 -.145 -.147 .120 

Y3 -.138 -.145 .201 .040 -.123 

Y4 -.089 -.147 .040 .334 -.168 

Y5 .012 .120 -.123 -.168 .295 

Anti-image Correlation Y1 .828a .047 -.553 -.275 .039 

Y2 .047 .732a -.469 -.370 .320 

Y3 -.553 -.469 .724a .153 -.507 

Y4 -.275 -.370 .153 .774a -.536 

Y5 .039 .320 -.507 -.536 .728a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Communalities 

 Raw Rescaled 

 Initial Extraction Initial Extraction 

Y1 1.334 1.051 1.000 .787 

Y2 1.128 .629 1.000 .557 

Y3 .782 .643 1.000 .822 

Y4 1.137 .859 1.000 .756 

Y5 .999 .699 1.000 .699 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

 
Comp

onent 

Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

Raw 1 3.880 72.125 72.125 3.880 72.125 72.125 

2 .653 12.138 84.263    

3 .453 8.419 92.682    

4 .285 5.289 97.971    

5 .109 2.029 100.000    

Rescaled 1 3.880 72.125 72.125 3.622 72.446 72.446 

2 .653 12.138 84.263    

3 .453 8.419 92.682    

4 .285 5.289 97.971    

5 .109 2.029 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled 

solution. 

 
 

Component Matrix
a 

 Raw Rescaled 

 Component Component 

 1 1 

Y1 1.025 .887 

Y2 .793 .747 

Y3 .802 .907 

Y4 .927 .869 

Y5 .836 .836 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Uji Reliabilitas Honda 

Referensi Pembelian Sepeda Motor 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.890 5 
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Uji Validitas Yamaha (pre-test) 

Social Community 
 

 

KMO and Bartlett's Test
a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .878 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 422.537 

df 78 

Sig. .000 

a. Based on correlations 
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Anti-image Matrices 

  

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8 SC9 SC10 SC11 SC12 SC13 

Anti-image Covariance SC1 .330 -.037 -.058 .014 -.051 -.021 .016 -.045 .044 -.007 -.024 .015 3.075E-5 

SC2 -.037 .139 -.044 -.008 .007 -.040 -.028 .072 .017 .010 -.052 -.011 .027 

SC3 -.058 -.044 .203 -.061 .002 .047 .001 -.023 .005 -.044 .085 -.010 -.061 

SC4 .014 -.008 -.061 .124 -.010 .007 -.028 -.032 -.015 .015 -.026 -.077 .032 

SC5 -.051 .007 .002 -.010 .176 -.026 -.052 .018 -.004 -.014 .024 -.015 .022 

SC6 -.021 -.040 .047 .007 -.026 .075 -.012 -.035 .001 -.012 .025 -.021 -.031 

SC7 .016 -.028 .001 -.028 -.052 -.012 .061 -.022 -.007 .032 .000 .026 -.023 

SC8 -.045 .072 -.023 -.032 .018 -.035 -.022 .189 -.039 -.032 -.031 .049 .017 

SC9 .044 .017 .005 -.015 -.004 .001 -.007 -.039 .175 -.041 .027 -.042 -.034 

SC10 -.007 .010 -.044 .015 -.014 -.012 .032 -.032 -.041 .141 -.050 -.040 -.007 

SC11 -.024 -.052 .085 -.026 .024 .025 .000 -.031 .027 -.050 .101 -.027 -.043 

SC12 .015 -.011 -.010 -.077 -.015 -.021 .026 .049 -.042 -.040 -.027 .174 .017 

SC13 3.075E-5 .027 -.061 .032 .022 -.031 -.023 .017 -.034 -.007 -.043 .017 .062 
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Anti-image Correlation SC1 .952a -.171 -.225 .068 -.212 -.136 .113 -.179 .182 -.030 -.129 .063 .000 

SC2 -.171 .866a -.264 -.059 .047 -.396 -.308 .443 .112 .072 -.435 -.068 .291 

SC3 -.225 -.264 .808a -.384 .012 .382 .012 -.118 .026 -.262 .593 -.053 -.548 

SC4 .068 -.059 -.384 .881a -.068 .069 -.325 -.206 -.104 .110 -.228 -.521 .362 

SC5 -.212 .047 .012 -.068 .916a -.229 -.500 .099 -.022 -.086 .179 -.084 .213 

SC6 -.136 -.396 .382 .069 -.229 .891a -.184 -.291 .012 -.116 .290 -.185 -.460 

SC7 .113 -.308 .012 -.325 -.500 -.184 .882a -.201 -.066 .342 -.013 .249 -.376 

SC8 -.179 .443 -.118 -.206 .099 -.291 -.201 .896a -.213 -.194 -.226 .269 .154 

SC9 .182 .112 .026 -.104 -.022 .012 -.066 -.213 .939a -.259 .200 -.243 -.326 

SC10 -.030 .072 -.262 .110 -.086 -.116 .342 -.194 -.259 .901a -.418 -.254 -.071 

SC11 -.129 -.435 .593 -.228 .179 .290 -.013 -.226 .200 -.418 .813a -.204 -.538 

SC12 .063 -.068 -.053 -.521 -.084 -.185 .249 .269 -.243 -.254 -.204 .874a .165 

SC13 .000 .291 -.548 .362 .213 -.460 -.376 .154 -.326 -.071 -.538 .165 .826a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Raw Rescaled 

 Initial Extraction Initial Extraction 

SC1 1.964 1.354 1.000 .689 

SC2 1.241 .900 1.000 .725 

SC3 1.357 .836 1.000 .616 

SC4 1.333 .961 1.000 .721 

SC5 1.913 1.613 1.000 .844 

SC6 1.789 1.619 1.000 .905 

SC7 1.978 1.851 1.000 .936 

SC8 1.834 1.327 1.000 .723 

SC9 1.706 1.366 1.000 .801 

SC10 1.490 1.317 1.000 .884 

SC11 1.426 1.122 1.000 .786 

SC12 1.982 1.458 1.000 .736 

SC13 2.189 1.800 1.000 .822 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Analisa Perbandingan..., Wishnu Noor Ikhsan, Ma.-IBS, 2011



102 

 

 

Total Variance Explained 

 
Compon

ent 

Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

Raw 1 15.666 70.560 70.560 15.666 70.560 70.560 9.252 41.671 41.671 

2 1.858 8.369 78.928 1.858 8.369 78.928 8.272 37.257 78.928 

3 1.365 6.148 85.076       

4 .877 3.950 89.026       

5 .714 3.215 92.241       

6 .513 2.310 94.551       

7 .366 1.646 96.197       

8 .242 1.091 97.288       

9 .190 .854 98.142       

10 .168 .756 98.898       

11 .110 .495 99.392       

12 .081 .366 99.758       

13 .054 .242 100.000       

Rescaled 1 15.666 70.560 70.560 9.128 70.212 70.212 5.248 40.366 40.366 

2 1.858 8.369 78.928 1.061 8.160 78.372 4.941 38.006 78.372 

3 1.365 6.148 85.076       

4 .877 3.950 89.026       

5 .714 3.215 92.241       
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6 .513 2.310 94.551       

7 .366 1.646 96.197       

8 .242 1.091 97.288       

9 .190 .854 98.142       

10 .168 .756 98.898       

11 .110 .495 99.392       

12 .081 .366 99.758       

13 .054 .242 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution. 
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Component Matrix
a 

 Raw Rescaled 

 Component Component 

 1 2 1 2 

SC1 1.118 -.321 .798 -.229 

SC2 .918 -.241 .824 -.216 

SC3 .912 .059 .783 .050 

SC4 .976 .098 .845 .085 

SC5 1.102 -.631 .797 -.456 

SC6 1.244 -.269 .930 -.201 

SC7 1.267 -.495 .901 -.352 

SC8 1.147 .107 .847 .079 

SC9 1.116 .346 .855 .265 

SC10 .978 .600 .801 .492 

SC11 1.009 .323 .845 .270 

SC12 1.042 .610 .740 .433 

SC13 1.341 .023 .907 .015 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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Uji Reliabilitas Yamaha 

Social Community 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.964 13 
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Uji Validitas Yamaha 

Words Of Mouth 

 

KMO and Bartlett's Test
a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .760 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 79.263 

df 6 

Sig. .000 

a. Based on correlations 

 
 

Anti-image Matrices 

  Wom1 Wom2 Wom3 Wom4 

Anti-image Covariance Wom1 .224 -.150 .014 -.093 

Wom2 -.150 .191 -.119 .016 

Wom3 .014 -.119 .367 -.158 

Wom4 -.093 .016 -.158 .505 

Anti-image Correlation Wom1 .728a -.726 .048 -.277 

Wom2 -.726 .699a -.448 .051 

Wom3 .048 -.448 .812a -.368 

Wom4 -.277 .051 -.368 .848a 
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Anti-image Matrices 

  Wom1 Wom2 Wom3 Wom4 

Anti-image Covariance Wom1 .224 -.150 .014 -.093 

Wom2 -.150 .191 -.119 .016 

Wom3 .014 -.119 .367 -.158 

Wom4 -.093 .016 -.158 .505 

Anti-image Correlation Wom1 .728a -.726 .048 -.277 

Wom2 -.726 .699a -.448 .051 

Wom3 .048 -.448 .812a -.368 

Wom4 -.277 .051 -.368 .848a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Raw Rescaled 

 Initial Extraction Initial Extraction 

Wom1 3.154 2.665 1.000 .845 

Wom2 3.168 2.718 1.000 .858 

Wom3 2.120 1.527 1.000 .720 

Wom4 3.292 2.220 1.000 .674 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

 

 

Total Variance Explained 

 

Comp

onent 

Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings 

 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

Raw 1 9.130 77.810 77.810 9.130 77.810 77.810 

2 1.484 12.647 90.457    

3 .772 6.583 97.040    

4 .347 2.960 100.000    

Rescaled 1 9.130 77.810 77.810 3.098 77.441 77.441 
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2 1.484 12.647 90.457    

3 .772 6.583 97.040    

4 .347 2.960 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and 

rescaled solution. 

 
 

 

 

 

 

 

Component Matrix
a 

 Raw Rescaled 

 Component Component 

 1 1 

Wom1 1.633 .919 

Wom2 1.649 .926 

Wom3 1.236 .849 

Wom4 1.490 .821 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

Analisa Perbandingan..., Wishnu Noor Ikhsan, Ma.-IBS, 2011



110 

 

Uji Reliabilitas Yamaha 

Words Of Mouth 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.900 4 
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Uji Validitas Yamaha 

Referensi Pembelian Sepeda Motor 

 

KMO and Bartlett's Test
a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .831 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 90.831 

df 10 

Sig. .000 

a. Based on correlations 

 
 

Anti-image Matrices 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

Anti-image Covariance Y1 .467 -.218 -.040 -.054 -.024 

Y2 -.218 .436 -.059 -.067 -.024 

Y3 -.040 -.059 .502 -.031 -.143 

Y4 -.054 -.067 -.031 .321 -.180 

Y5 -.024 -.024 -.143 -.180 .300 

Anti-image Correlation Y1 .842a -.484 -.083 -.140 -.065 

Y2 -.484 .840a -.125 -.179 -.065 
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Y3 -.083 -.125 .894a -.077 -.368 

Y4 -.140 -.179 -.077 .816a -.579 

Y5 -.065 -.065 -.368 -.579 .786a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Communalities 

 Raw Rescaled 

 Initial Extraction Initial Extraction 

Y1 2.742 1.974 1.000 .720 

Y2 2.347 1.697 1.000 .723 

Y3 1.027 .537 1.000 .523 

Y4 2.357 1.782 1.000 .756 

Y5 1.719 1.220 1.000 .710 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

 

Comp

onent 

Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings 

 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

Raw 1 7.211 70.758 70.758 7.211 70.758 70.758 

2 1.335 13.099 83.857    

3 .757 7.431 91.288    

4 .545 5.347 96.635    

5 .343 3.365 100.000    

Rescaled 1 7.211 70.758 70.758 3.433 68.652 68.652 

2 1.335 13.099 83.857    

3 .757 7.431 91.288    

4 .545 5.347 96.635    

5 .343 3.365 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and 

rescaled solution. 
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Component Matrix
a 

 Raw Rescaled 

 Component Component 

 1 1 

Y1 1.405 .848 

Y2 1.303 .850 

Y3 .733 .724 

Y4 1.335 .870 

Y5 1.105 .842 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 
Uji Reliabilitas Yamaha 

Referensi Pembelian Sepeda motor 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 34 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 34 100.0 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 34 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 34 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.883 5 
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LAMPIRAN II 

 

Multikor Yamaha 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .039 .434  .091 .928   

X1 .161 .097 .115 1.661 .100 .527 1.899 

X2 .829 .073 .785 11.324 .000 .527 1.899 

a. Dependent Variable: Y 

 

Multikor Honda 
 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .424 .469  .905 .368   

X1 .233 .107 .170 2.181 .032 .503 1.988 

X2 .705 .077 .710 9.101 .000 .503 1.988 
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Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .424 .469  .905 .368   

X1 .233 .107 .170 2.181 .032 .503 1.988 

X2 .705 .077 .710 9.101 .000 .503 1.988 

a. Dependent Variable: Y 
 

 

Koefisien determinasi Honda 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .852a .725 .723 ,69228 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 
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Koefisien determinasi Yamaha 

 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .839a .703 .697 ,70414 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
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LAMPIRAN III 

X1 Honda Heterokedastisitas 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.526 2.202  -.239 .812 

LnX1 -1.225 1.221 -.101 -1.003 .318 

a. Dependent Variable: Lnei2     

 
X2  

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .555 1.359  .409 .684 

LnX2 -1.958 .799 -.240 -2.451 .016 

a. Dependent Variable: Lnei2     
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X1Heterokedasitas (Yamaha) 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.183 2.877  1.106 .271 

LnX1 -3.458 1.597 -.214 -2.165 .033 

a. Dependent Variable: Lnei2     

 
 

X2 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.325 1.444  2.303 .023 

LnX2 -3.831 .856 -.412 -4.473 .000 

a. Dependent Variable: Lnei2     
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     LAMPIRAN IV : Uji Normalitas 

Honda X1 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X1 

N 30 

Normal Parametersa Mean 5.8000 

Std. Deviation 1.09545 

Most Extreme Differences Absolute .239 

Positive .161 

Negative -.239 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.310 

Asymp. Sig. (2-tailed) .065 

a. Test distribution is Normal.  

   

 
Honda X2 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X2 

N 30 

Normal Parametersa Mean 5.3250 

Std. Deviation 1.49302 

Most Extreme Differences Absolute .181 

Positive .131 

Negative -.181 

Kolmogorov-Smirnov Z .989 

Asymp. Sig. (2-tailed) .282 

a. Test distribution is Normal.  

   

 
Honda Y 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Y 

N 30 

Normal Parametersa Mean 5,5000 

Std. Deviation 1,58680 

Most Extreme Differences Absolute .210 

Positive .172 

Negative -.210 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.148 
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Asymp. Sig. (2-tailed) .143 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

 
Yamaha X1 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X1 

N 30 

Normal Parametersa Mean 5.8000 

Std. Deviation 1.09545 

Most Extreme Differences Absolute .239 

Positive .161 

Negative -.239 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.310 

Asymp. Sig. (2-tailed) .065 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

 
Yamaha X2 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X2 

N 30 

Normal Parametersa Mean 5.2000 

Std. Deviation 1.46128 

Most Extreme Differences Absolute .212 

Positive .109 

Negative -.212 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.162 

Asymp. Sig. (2-tailed) .134 

a. Test distribution is Normal.  

   

 
Yamaha Y 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Y 

N 30 
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Normal Parametersa Mean 5,4800 

Std. Deviation 1,59274 

Most Extreme Differences Absolute .215 

Positive .170 

Negative -.215 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.177 

Asymp. Sig. (2-tailed) .125 

a. Test distribution is Normal.  
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LAMPIRAN V : Uji F dan Uji T 

Uji F Honda 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 136.843 2 68.422 148.966 .000a 

Residual 44.553 97 .459   

Total 181.396 99    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 
Uji t Honda 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .039 .434  .091 .928 

X1 .161 .097 .115 1.661 .100 

X2 .829 .073 .785 11.324 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 
 

 

Uji F Yamaha 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 113.921 2 56.960 114.883 .000a 

Residual 48.094 97 .496   

Total 162.014 99    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

 
Uji t Yamaha 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) .424 .469  .905 .368 

X1 .233 .107 .170 2.181 .032 

X2 .705 .077 .710 9.101 .000 

a. Dependent Variable: Y 
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        No.  

 

Kuesioner 

 

 
Responden yang terhormat, 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi, penulis berusaha melakukan pengumpulan 

data tentang Analisa perbandingan pengaruh Social community dan Words of mouth terhadap referensi 

keputusan pembelian sepeda motor Honda atau Yamaha di Jakarta. Untuk itu, besar harapan penulis 

agar responden bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia di dalam angket 

ini. Atas kesediannya, penulis mengucapkan terima kasih. 

Hormat saya, 

Wishnu Noor Ikhsan 

Identitas Responden 

Nama   : ..............................................(optional) 

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *(coret salah satu) 

Silahkan mulai mengisi dengan cara memberi  (√) di setiap jawaban. Mohon hanya mengisi 

satu jawaban dalam satu pertanyaan. 

 

1. Wilayah tempat anda tinggal 

 Jakarta 

 

2. Pendidikan anda saat ini 

 SMA 

 D3 

 S1 

 

3. Apakah pekerjaan anda saat ini? 

 Pegawai Swasta 

 Pegawai Negeri/BUMN 

 TNI dan Polri 

 

4. Pengeluaran anda per bulan sebesar (termasuk pengeluaran keluarga jika sudah 

menikah) 

 < dari Rp 1.000.000 

 Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000  

 Rp >3.000.000 – Rp 6.000.000 

 

5. Mengapa anda tertarik bergabung di komunitas/klub ini? Pilih satu alasan yang 

paling mendekati jawaban anda. 

 Karena hobi menaiki sepeda motor  

 Karena stress menghadapi kemacetan lalu lintas 

 Karena ingin cepat sampai ditujuan 

 

 

 

 

 Bodetabek 

 

 S2 

 S3 

 Lainnya 

…………… 

 Wiraswasta 

 Pelajar /Mahasiswa 

 Lainnya 

…………… 

 Rp >6.000.000 – Rp 9.000.000 

 > dari Rp 9.000.000 

 

 Karena ingin berhemat 

 Karena ingin menambah teman 
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6. Dari mana anda pertama kali mngetahui adanya Komunitas/klub ini? 

 Teman 

 Keluarga 

 Tahu sendiri 

 

7. Di mana anda paling sering berkumpul dengan anggota komunitas/klub? 

 Di sekretariat Komunitas/klub 

 Di tempat kuliner 

 Di rumah salah satu anggota 

 

8. Frekuensi anda berkumpul dengan anggota komunitas /klub dalam sebulan 

 

 1 kali 

 2 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 kali 
 > dari 3 kali 

 Pada acara kampanye yang- 

melibatkan Komunitas/klub 

 Pada acara rolling thunder 

 

 Lihat di media 

 Lihat pada saat kegiatan-kegiatan motor 

 Lainnya ………………… 
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PETUNJUK MENGISI HALAMAN SELANJUTNYA: 

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan apa saja yang mempengaruhi anda untuk bergabung dalam Komunitas/klub. Plihan jawaban terdiri dari: 

1 -------------------------------------------------7 

Tidak Setuju Setuju 

Mohon diisi dengan memberikan angka  yang paling sesuai dengan jawaban anda. 

 

 

No Pertanyaan Penilaian 

  SOCIAL COMMUNITY  

1 Anda sangat menyukai akan sebuah perkumpulan di luar waktu bekerja 1    2    3    4    5    6    7 

2 Anda suka berkenalan dengan orang lain yang memiliki hobi yang sama dengan anda 1    2    3    4    5    6    7 

3 Anda menyukai eksistensi dalam komunitas/klub anda sekarang 1    2    3    4    5    6    7 

4 Anda mencari-cari dahulu informasi tentang komunitas/klub motor yang anda ingin masuki 1    2    3    4    5    6    7 

5 Anda suka berjalan-jalan ke luar kota atau di dalam kota bersama-sama komuntias/klub motor anda 1    2    3    4    5    6    7 

6 Anda menyukai sesuatu dan baru dalam kehidupan anda dan menyukai pertemanan 1    2    3    4    5    6    7 

7 Anda suka akan sebuah persahabatan (brotherhood) di sebuah komunitas/klub 1    2    3    4    5    6    7 
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8 Komunitas/klub yang saat ini anda telah mencakup apa yang anda ingiinkan 1    2    3    4    5    6    7 

7 Komunitas/klub sekarang adalah kelompok berkumpul yang anda idam-idamkan 1    2    3    4    5    6    7 

9 Komunitas/klub anda adalah kelompok yang suka berkumpul dengan kelompok lain 1    2    3    4    5    6    7 

10 Komunitas/klub anda senang melakukan baksos dan kegiatan-kegiatan amal lainnya 1    2    3    4    5    6    7 

11 Komunitas/klub anda adalah kelompok yang senang dengan kehadiran kelompok lain untuk sekedar "rolling thunder" 1    2    3    4    5    6    7 

12 Anda merasa bangga dengan komunitas/klub yang anda masuki sekarang 1    2    3    4    5    6    7 

 

No Pertanyaan 
Penilaian 

  Word Of Mouths (WOM ) 
  

13 
Anda melibatkan orang lain untuk mengetahui kendaraan yang sama dengan anda untuk masuk ke dalam komunitas/klub motor 

anda 

1    2    3    4    5    6    7 

14 Anda memberikan ajakan yang kuat pada orang disekitar anda untuk bergabung ke komunitas/klub anda 1    2    3    4    5    6    7 

15 Anda tahu komunitas/klub anda memiliki kelebihan lain dibandingkan komunitas/klub lain 1    2    3    4    5    6    7 

16 Anda akan menambah kendaraan yang sama mereknya di kemudian hari karena anda tahu merek tersebut cocok dengan anda 
1    2    3    4    5    6    7 
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No Pertanyaan Penilian 

  Referensi Pembelian sepeda motor   

17 Merek motor anda memiliki arti mendalam bagi anda  1    2    3    4    5    6    7 

18 
Anda sering menceritakan komunitas/klub anda pada orang lain disekitar anda dan selalu mengkaitkan dengan merek motor 

tersebut 

1    2    3    4    5    6    7 

19 Anda akan bercerita tentang hal-hal positif merek motor anda kepada orang lain 1    2    3    4    5    6    7 

20 Anda memberikan saran-saran positif merek motor anda kepada orang lain agar terpengaruh membeli motor merek tersebut 1    2    3    4    5    6    7 

21 Anda merekomendasikan motor merek tersebut terhadap orang lain karena merek itu sangatlah menyakinkan 1    2    3    4    5    6    7 

 

 

Terima Kasih Telah Mengisi Kuesioner Saya 

-Wishnu- 
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