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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN 

 Saat ini kondisi lalu lintas di ibukota sudah sangat memprihatinkan. Setiap 

hari kondisi lalu lintas di Jakarta tidak terlepas dari yang namanya kemacetan. 

Semua jalan baik jalan utama maupun tidak pasti selalu terjadi kemacetan pada 

waktu pagi, siang, sore, dan bahkan pada malam hari. Salah satu penyebab 

kemacetan tersebut adalah karena terlalu banyaknya kendaraan baik mobil 

maupun motor. 

 Setiap tahun jumlah kendaraan bermotor di Jakarta selalu bertambah 

terutama kendaraan sepeda motor roda dua. Kebanyakan masyarakat memilih 

sepeda motor karena dapat dengan mudah melewati jalan yang macet karena 

bentuknya yang kecil dan juga konsumsi bahan bakar yang jauh lebih irit 

dibandingkan dengan mobil serta perawatan yang mudah dan terjangkau. 

 Saat ini sangat mudah untuk membeli sebuah unit sepeda motor karena 

hanya dengan membayar DP (down payment) sepeda motor sudah dapat dimiliki. 

DP sepeda motor juga sangat murah yang menyebabkan semua kalangan 

masyarakat dapat memiliki sepeda motor. Para pengguna mobilpun saat ini juga 

banyak yang beralih menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi mereka 

sehari-hari. 

 Sepeda motor terdiri dari beberapa jenis yaitu matic, bebek, naked sport, 

dan sport dan juga terdiri dari bebrapa merek mulai dari merek Jepang seperti 

Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki sampai merek yang berasal dari Eropa 
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seperti Ducati, Aprilia, dan Piaggio. Salah satu pemain kuat dipasar sepeda motor 

adalah Honda. Honda menyediakan semua jenis sepeda motor dari mulai kelas 

motor matic seperti Honda Vario sampai dengan kelas motor sport seperti Honda 

CBR yang tergolong motor premium. 

 Sepeda motor bermerek Honda saat ini adalah sepeda motor yang paling 

banyak digunakan oleh masyarakat Jakarta. Salah satu alasan mengapa 

masyarakat menggunakan motor merk Honda adalah karena pelayanan yang 

bagus dan banyak tersedianya bengkel tempat service serta harga jual kembali 

yang tinggi dan stabil. 

 PT Wahana Makmur Sejati (WMS) sebagai main dealer motor Honda 

wilayah Jakarta memberi informasi mengenai penjualan motor Honda di Jakarta. 

Sepanjang bulan Maret 2013, WMS menjual 41.244 unit semua tipe sepeda motor 

Honda. Sepanjang Januari – Desember 2012, WMS membukukan penjualan 

sebanyak 403.234 unit untuk semua tipe sepeda motor Honda. Sedangkan di 

periode Januari – Maret 2013 WMS menjual sebanyak 108.291 unit. 

 Kehadiran CB150R Street Fire dan Verza 150 meningkatkan penjualan di 

segmen Sport. Periode Januari – Maret 2012 penjualannya hanya 5.362 unit, 

sedangkan di periode yang sama pada tahun 2013 mencapai 11.076 unit yang 

berarti ada kenaikan penjualan sebesar 107% pada segmen Sport. 
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Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana hubungan antara 

Brand Image dengan keputusan pembelian pada sepeda motor merek Honda. Oleh 

karena itu penelitian ini berjudul “ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE 

(CORPORATE IMAGE, USER IMAGE, AND PRODUCT IMAGE) TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PRODUK SEPEDA MOTOR MEREK 

HONDA DI JAKARTA” 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

 Apakah corporate image berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

pada produk sepeda motor merek Honda di Jakarta? 

 Apakah user image berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

produk sepeda motor merek Honda di Jakarta? 

 Apakah product image berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

pada produk sepeda motor merek Honda di Jakarta? 

 Apakah corporate image, user image, dan product image secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

produk sepeda motor merek Honda di Jakarta? 

 Manakah pengaruh yang paling dominan antara corporate image, user 

image, dan product image terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

merek Honda di Jakarta? 
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1.3 PEMBATASAN MASALAH 

 Penelitian ini menggunakan 100 sampel  yang terdiri dari para 

pengguna sepeda motor merek Honda di Jakarta. 

 Penelitian hanya dilakukan di Jakarta sesuai dengan domisili peneliti. 

 Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan. 

 Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen (X) yaitu corporate 

image, user image, dan product image dan 1 variabel dependen (Y) 

yaitu keputusan pembelian. 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh corporate image 

terhadap keputusan pembelian pada produk sepeda motor merek 

Honda di Jakarta. 

 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh user image terhadap 

keputusan pembelian pada produk sepeda motor merek Honda di 

Jakarta. 

 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh product image terhadap 

keputusan pembelian pada produk sepeda motor merek Honda di 

Jakarta. 

 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh corporate image, user 

image, dan product image secara bersama-sama terhadap keputusan 

pembelian pada produk sepeda motor merek Honda di Jakarta. 
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 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh yang paling dominan 

antara corporate image, user image, dan product image terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di Jakarta. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

 Bagi Praktisi 

Penelitian mengenai analisis pengaruh brand image terhadap 

keputusan pembelian pada produk sepeda motor merek Honda di 

Jakarta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk 

menarik pelanggan agar membeli dan memakai sepeda motor merek 

Honda. 

 Bagi Akademisi 

Penelitian mengenai analisis pengaruh brand image terhadap 

keputusan pembelian pada produk sepeda motor merek Honda di 

Jakarta diharapkan dapat dijadikan bahan literatur bagi penelitian 

selanjutnya serta sebagai referensi mengenai pengaruh brand image 

terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor merek Honda di 

Jakarta. 
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Bab I Pendahuluan 

 Uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian,  manfaat penelitian, pembatasan penelitian, dan sitematika 

penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

 Uraian mengenai pemasaran, produk, brand, keputusan pembelian, 

kerangka  pemikiran, dan model penelitian. 

Bab III Metodologi Penelitian 

 Bab ini mencakup metode penelitian yang akan digunakan, yaitu alat 

analisis,  jangka waktu pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan 

teknik  pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Bab IV Analisa Data 

 Uraian tentang analisis data dan pembahasannya dengan menggunakan 

hasil  temuan di lapangan. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

 Uraian tentang ringkasan hasil analisis dan evaluasi data yang akan 

menjelaskan  tentang kesimpulan dan saran untuk diusulkan pada pihak 

perusahaan  sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

Daftar Pustaka 
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BAB 2  

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 Pemasaran 

Menurut Kotler & Keller (2009), pemasaran adalah memenuhi kebutuhan 

secara menguntungkan. Sedangkan pengertian pemasaran menurut Asosiasi 

Pemasaran Amerika dalam Kotler & Keller (2009), pemasaran adalah satu fungsi 

organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan 

menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan 

cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya. 

Pemasaran mengandung pengertian yang luas dari sekedar penjualan dan 

periklanan, Tjiptono (2006) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial 

dan manajerial dimana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran segala 

sesuatu yang bernilai dengan orang atau kelompok lain. 

 Dari definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran 

merupakan usaha terpadu untuk menggabungkan rencana-rencana strategis yang 

diarahkan kepada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk 

memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui proses pertukaran atau 

transaksi. Kegiatan pemasaran perusahaan harus dapat memberikan kepuasan 

kepada konsumen bila ingin mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen. 

Perusahaan harus secara penuh tanggung jawab tentang kepuasan produk yang 

ditawarkan tersebut. Dengan demikian, maka segala aktivitas perusahaan, 
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harusnya diarahkan untuk dapat memuaskan konsumen yang pada akhirnya 

bertujuan untuk memperoleh laba. 

 

2.1.2 Manajemen Pemasaran 

 Manajemen pemasaran berasal dari dua kata yaitu manajemen dan 

pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong (2003) pemasaran adalah analisis, 

perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang 

dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Sedangakan manajemen adalah proses perencanaan (Planning), pengorganisasian 

(organizing) penggerakan (Actuating) dan pengawasan (Monitoring).  

 Menurut Tjiptono (2002), manajemen pemasaran adalah proses 

perencanaan dan pelaksanaan konsepsi penentuan harga, promosi dan distribusi 

barang, jasa dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran 

yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. 

 Menurut Djaslim Saladin (2003) pengertian manajemen pemasaran adalah 

analisis, perencanaan, penerapan dan pengendalian program yang dirancang untuk 

menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan 

dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

 Manajemen Pemasaran adalah salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, 

untuk berkembang, dan untuk mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai 

jauh sejak sebelum barang-barang diproduksi, dan tidak berakhir dengan 

penjualan.  
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 Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran adalah suatu kegiatan yang memerlukan perhatian dari para pimpinan 

suaru perusahaan agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. 

 

2.1.3 Marketing Mix 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2003) bauran pemasaran merupakan 

kombinasi dari berbagai tahapan atau elemen yang diperlukan mulai dari tahap 

perencanaan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan keseluruhan operasi 

pemasaran. Bauran pemasaran sangat penting dalam menentukan produk atau 

dalam menentukan merek. Bauran pemasaran identik dengan empat P : product, 

price, place, dan promotion. 

 

Gambar 2.1 Empat P 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai variabel – variabel bauran pemasaran : 

1. Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar 

untuk diperhatikan, diperoleh digunakan atau dikonsumsi sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., MUHAMAD DHANI RAHMAN, Ma.-IBS, 2014



10 
 

2. Harga 

Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh 

konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Harga diukur dengan 

nilai yang dirasakan dari produk yang ditawarkan jika tidak maka 

konsumen akan membeli produk lain dengan kualitas yang sama 

dari penjualan saingannya. Harga adalah satu-satunya alat bauran 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran 

pemasarannya. Keputusan harga harus dikoordinasikan dengan 

rancangan produk, distribusi dan promosi yang membentuk 

program pemasaran yang konsisten dan efektif. 

3. Tempat 

Tempat termasuk aktivitas perusahaan untuk membuat produk 

tersedia bagi konsumen sasaran. Keputusan mengenai tempat 

sangat penting agar konsumen dapat memperoleh produk yang 

dibutuhkan tepat pada saat dibutuhkan. 

4. Promosi 

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk mengkomunikasikan manfaat dari produk atau jasa dan 

meyakinkan konsumen sasaran tentang produk yang mereka 

hasilkan. 
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 Variabel-variabel bauran pemasaran tersebut dapat dipakai sebagai dasar 

untuk menetapkan suatu strategi dalam usaha untuk mendapatkan posisi yang kuat 

di pasar. Tetapi dalam pelaksanannya, bauran pemasaran tersebut harus dapat 

disesuaikan dengan kondisi yang ada atau bersifat fleksibel. 

Berikut ini adalah faktor – faktor yang mempengaruhi bauran promosi : 

1. Jenis pasar produk. 

Tingkat pemanfaatan alat promosi bervariasi antara pasar 

konsumen dan pasar industri. Pada perusahaan barang konsumsi 

akan lebih memusatkan pada promosi penjualan, periklanan, 

penjualan perorangan dan hubungan masyarakat, sesuai dengan 

urutannya. Sedangkan perusahaan industri akan lebih memusatkan 

pada penjualan perorangan, promosi penjualan, periklanan dan 

hubungan masyarakat. 

2. Strategi dorong lawan strategi tarik. 

Bauran promosi sangat dipengaruhi oleh apakah perusahaan 

memilih strategi dorong atau strategi menarik untuk menciptakan 

penjualan. Pada strategi dorong, penjualan perorangan dan promosi 

penjualan yang lebih diperhatikan sedang pada strategi tarik, 

periklanan dan promosi kepada konsumen akan lebih berperan. 

3. Kesiapan tahap pembeli. 

Alat-alat promosi memiliki efektivitas biaya yang berbeda pada 

berbagai tingkat kesiapan pembeli. Periklanan dan publisitas 

memiliki peranan dalam tahap membangun kesadaran. Pengertian 

pelanggan akan dipengaruhui oleh penjualan perorangan. 
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Sedangkan pemesanan dan pemesanan kembali akan dipengaruhi 

oleh penjualan perorangan dan promosi penjualan. Jadi pada tahap-

tahap awal dari proses keputusan pembeli, periklanan dan 

publisitas akan lebih berperan dan pada tahap-tahap akhir, 

penjualan perorangan dan promosi penjualan lebih efektif. 

4. Tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk. 

a) Tahap perkenalan. 

Pada tahap ini, periklanan dan publisitas memiliki tingkat 

efketivitas biaya tertinggi, penjualan perorangan untuk 

memperoleh cakupan distribusi dan promosi penjualan untuk 

mendorong konsumen agar mencoba produk. 

b) Tahap pertumbuhan. 

Pada tahap ini, semua alat promosi dapat dikurangi peranannya 

karena permintaan dapat bergerak melalui cerita dari mulut ke 

mulut. 

c) Tahap kemampuan. 

Pada tahap ini, promosi penjualan, periklanan dan penjualan 

perorangan semakin penting, sesuai dengan urutan tersebut. 

d) Tahap penurunan. 

Pada tahap ini, promosi penjualan tetap kuat, periklanan dan 

publisitas dikurangi dan penjualan produk hanya perlu 

memberikan sedikit perhatian pada produk. 
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2.1.4 Produk 

 Produk merupakan elemen kunci dari penawaran di pasar untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk tidak hanya dalam pengertian fisik, 

akan tetapi produk diartikan secara luas bisa beruapa jasa manusia, tempat, 

organisasi, dan gagasan. 

 Menurut Kotler dan Keller (2007) produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau 

dikonsumsi sehingga dapat memuaskan suatu keinginan / semua kebutuhan. 

Produk – produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara – 

acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan gagasan. 

 Pengertian produk diatas dapat diperjelas pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.2 Produk 

Sumber : Tjiptono (2007) Strategi Pemasaran 
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2.1.5 Brand 

 Menurut Kotler dan Keller (2009) brand atau merek adalah nama, istilah, 

tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari hal – hal tersebut yang dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau kelompok penjual 

serta untuk membedakan dari produk kompetitor. 

Sementara menurut Aaker dalam Priandana (2010), merek adalah nama 

atau simbol yang membedakan, seperti pada logo, ciri khas atau kemasan yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa baik seseorang penjual 

atau beberapa penjual, dan untuk membedakan hal-hal tersebut dari competitor. 

 

2.1.5.1 Manfaat Brand 

 Belakangan ini, hampir semua produk diberi brand bahkan produk-produk 

yang sebelumnya tidak memerlukan brand. Brand sangat diperlukan oleh suatu 

produk, karena selain brand memiliki nilai yang kuat brand juga bermanfaat bagi 

konsumen, produsen, public, seperti yang dikemukakan oleh Bilson Simamora 

(2001), yaitu : 

a. Bagi konsumen, manfaat brand adalah :  

 1)   Brand dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang mutu.  

 2) Brand membantu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk 

baru  yang mungkin bermanfaat bagi mereka.  

b. Bagi produsen, manfaat brand adalah :  

1) Brand memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri 

masalah-masalah yang timbul.  
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2) Brand memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri 

khas produk.  

3) Brand memungkinkan menarik sekelompok pembeli yang setia dan 

menguntungkan.  

4)  Brand membantu penjual melakukan segmentasi pasar.  

c. Bagi publik, brand bermanfaat dalam hal :  

1) Pemberian brand memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih 

konsisten.  

2) Brand meningkatkan efisiensi pembeli karena brand dapat 

menyediakan informasi tentang produk dan dimana membelinya.  

3) Meningkatkan inovasi produk baru, karena produsen terdorong untuk 

menciptakan keunikan baru guna mencegah peniruan dari pesaing.  

 

2.1.5.2 Tingkatan Brand 

 Pada hakikatnya, brand mengidentifikasi penjual dan pembeli. Brand 

dapat berupa nama, merek dagang, logo atau symbol lain. Brand memiliki enam 

level pengertian menurut Philip Kotler (2000), yaitu : 

1. Atribut, brand pertama-tama mengingatkan orang pada atribut-atribut 

tertentu. Atribut tersebut mencirikan produk sehingga menjadi hal 

pertama yang diingat oleh konsumen.  

2. Manfaat, pelanggan tidak hanya membeli atribut, mereka juga 

membeli manfaat. Oleh karena itu, atribut harus diterjemahkan 

menjadi manfaat fungsional dan emosional.  
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3. Nilai, brand juga mencerminkan sesuatu mengenai nilai-nilai oleh 

pembeli. Yang dinilai oleh pembeli adalah prestasi, keamanan dan 

persentase tinggi. Pemasar harus mengetahui nilai yang sesuai dengan 

paket manfaat yang diinginkan oleh konsumen.  

4. Budaya, brand mencerminkan budaya tertentu.  

5. Kepribadian, brand juga menggambarkan kepribadian. Konsumen 

biasanya mencocokkan kepribadian mereka yang sesuai dengan brand.  

6. Pemakai, brand yang menunjukkan jenis konsumen yang membeli 

atau menggunakan produk.  

 Jika suatu perusahaan memperlakukan brand hanya sebagai nama, maka 

perusahaan tersebut tidak melihat tujuan perusahaan yang sebenarnya. Tantangan 

dalam pemberian brand adalah mengembangkan satu kumpulan makna yang 

mendalam untuk brand tersebut. 

 

2.1.5.3 Karakteristik Brand 

 Setelah diputuskan untuk member brand pada produk, selanjutnya perlu 

diputuskan brand apa yang digunakan. Brand apapun yang digunakan semestinya 

mengandung sifat berikut ini seperti yang dikemukakan oleh Bilson Simamora 

(2001) : 

1. Mencerminkan manfaat dan kualitas  

2. Singkat dan sederhana  

3. Mudah diucapkan, didengar, dibaca, dan diingat  

4. Memiliki kesan berbeda dari merek-merek yang sudah ada  
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5. Mudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing dan tidak mengandung 

konotasi negatif dalam bahasa asing  

6. Dapat didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum sebagai hak 

paten.  

 Setiap perusahaan dalam menentukan brand bagi produknya harus 

mempunyai dan memenuhi karakteristik di atas. Apabila brand sudah mempunyai 

dan memenuhi karakteristik tersebut, maka brand itu dapat diterima konsumen. 

 

2.1.5.4 Keputusan Pemberian Brand 

 Keputusan dalam pemberian brand untuk suatu produk adalah langkah 

pertama yang harus diambil perusahaan tentang apakah pada produknya atau akan 

memasarkan produknya tanpa brand. Kotler, Amstrong (2003). 

a.  Keputusan Sponsor Merek (Branding Sponsor Decision)  

 Menurut Kotler, Amstrong (2003), perusahaan memiliki empat pilihan 

 sponsor merek, yaitu :  

1. Merek Produsen (Manufactured Brand), produk yang diberi merek 

berdasarkan nama perusahaannya.  

2. Merek Pribadi (Private Brand), merek yang diciptakan dan dimiliki 

oleh pengecer suatu produk jasa.  

3. Pelisensian (Licensing), perusahaan menggunakan lisensi nama atau 

simbol yang telah diciptakan sebelumnya untuk perusahaan lain, 

dengan membayar sejumlah uang.  
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4. Merek Bersama (Co-Branding), adalah praktek penggunaan nama 

merek yang mapan oleh dua perusahaan yang berbeda pada produk 

yang sama.  

b. Keputusan Nama Merek (Brand Name Decisions)  

 Produsen yang memutuskan untuk memberi merek pada produknya harus 

 memilih nama merek yang akan digunakan. Menurut Philip Kotler (2000) 

 terdapat empat strategi dalam pemberian nama merek, yaitu :  

1. Nama Merek Individu (Individual Brand Name), perusahaan mencari 

nama terbaik untuk masing-masing produk baru. Contoh : Indofood 

(Indomie, Supermie, Sarimie)  

2. Nama Merek Kelompok Untuk Semua Produk, perusahaan 

memberikan merek pada semua produk dengan menggunakan nama 

kelompok. Contoh: Kijang, Corolla (Toyota)  

3. Nama Merek Kelompok Untuk Produk Yang Berbeda, perusahaan 

memproduksi produk-produk yang agak berbeda, tidak menggunakan 

nama kelompok keseluruhan. Contoh: Indofood (kecap Indofood, saus 

Indofood)  

4. Nama Dagang Perusahaan Dikombinasikan dengan Nama Perusahaan, 

produsen mengikat nama-nama perusahaan mereka pada satu nama 

merek individual untuk masing-masing produk. Contoh: Lippo (Bank 

Lippo, Asuransi  Lippo)  
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c.  Keputusan Strategi Merek (Brand Strategy Decisions)  

 Menurut Kotler, Amstrong (2003), perusahaan mempunyai empat pilihan 

 ketika  harus memilih strategi merek, yaitu :  

1. Perluasan Lini (Line Extention), penggunaan nama merek yang sukses 

untuk memperkenalkan hal-hal baru ke kategori produk tertentu 

dengan menggunakan merek yang sama. 

Contoh : Coke (New, Classic, Cherry)  

2. Perluasan Merek (Brand Extention), penggunaan merek yang telah 

berhasil untuk meluncurkan produk baru atau hasil modifikasi ke 

kategori baru. 

Contoh : Samsung (Peralatan rumah tangga, Elektronik, Handphone)  

3. Aneka Merek (Multi Brand), strategi yang dipakai pedagang untuk 

mengembangkan dua merek atau lebih dalam kategori produk yang 

sama. 

Contoh : Shampoo Unilever (Sunsilk, Clear) 

4. Merek Baru (New Brand) 

Perusahaan meluncurkan produk dalam kategori baru. 

Contoh : Mashushita (Panasonics, National)  

d. Keputusan Penentuan Ulang Posisi Merek (Brand Repositioning Decision)  

 Sebaik apapun suatu brand diposisikan pada pasar, perusahaan mungkin 

harus  menentukan kembali posisinya nanti apabila menghadapi persaingan baru 

atau  bila   terjadi perubahan reaksi pelanggan. 
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2.1.6 Image 

 Image merupakan suatu komponen pendukung bagi sebuah brand, dimana 

ia mewakili “wajah” dan juga mutu suatu produk. Jika brand ibarat mengenal 

manusia dari namanya, maka image bagaikan kesan yang kita lihat dari 

manusianya.  

 Image merupakan suatu hal yang penting bagi produsen, sebab image 

adalah salah satu kriteria yang digunakan konsumen dalam membuat keputusan 

membeli. Untuk itu, produsen perlu membangun image yang baik di mata 

konsumen dengan usaha yang keras, karena belum tentu apa yang diproyeksikan 

sama dengan apa yang dipersepsikan oleh konsumen.  

 Pengertian image menurut Kotler (2000) adalah persepsi masyarakat 

terhadap perusahaan atau produknya. 

 Pengertian image secara umum, merupakan sekumpulan keyakinan, ide, 

kesan, dan persepsi dari seseorang, suatu komunitas, atau masyarakat terhadap 

suatu produk, merek, figur, organisasi, perusahaan bahkan Negara yang dibentuk 

melalui suatu proses informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber. 

 Menurut Kotler (2000) image yang positif mempunyai 3 fungsi, yaitu :  

1. Membentuk karakter produk atau perusahaan.  

2. Image membentuk karakter tersebut dengan cara tersendiri, 

sehingga tidak keliru dengan pesaing.  

3. Image menyalurkan kekuatan emosional.  
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 Image lahir dari suatu persepsi dan setiap orang akan memiliki persepsi 

yang berbeda dari objek yang sama karena ada tiga proses pembentukan persepsi, 

yaitu : 

a. Selective Attention. Dimana individu tidak dapat merawat seluruh 

stimuli atau  rangsangan yang diterima karena kapasitas untuk 

memperoleh stimuli tersebut terbatas, maka rangsangan-

rangsangan tersebut diseleksi.  

b. Selective Distortion. Kecenderungan untuk merubah informasi 

yang didapat menjadi sesuai dengan yang diduga olehnya.  

c. Selective Retention. Individu mempunyai kecenderungan untuk 

merubah informasi tetapi mereka akan tetap menyimpan informasi 

yang mendukung sikap  dan   kepercayaan mereka.  

 

2.1.7 Brand Image 

 Brand image adalah pandangan dari konsumen akan baik atau buruknya 

suatu merk. Brand image merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan 

untuk menarik pelanggan baru dan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah 

ada. 

 Menurut Kotler dan Keller (2009) mendefinisikan brand image 

berhadapan dengan properti eksentrik dari produk atau jasa, termasuk cara merek 

itu memenuhi kebutuhan sosial atau psikologis pelanggan. 
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 Hapsari (2007) mengambil beberapa kesimpulan tentang brand image 

sebagai berikut: 

1. Brand image merupakan pemahaman konsumen mengenai merek 

secara keseluruhan. kepercayaan konsumen terhadap merek dan 

bagaimana pandangan konsumen tentang merek. 

2. Brand image tidak semata ditentukan oleh bagaimana pemberian 

nama yang baik kepada sebuah produk. tetapi juga dibutuhkan 

bagaimana cara memperkenalkan produk tersebut agar dapat menjadi 

sebuah memori bagi konsumen dalam membentuk suatu persepsi akan 

sebuah produk. 

3. Brand image sangat berpatokan pada pemahaman, kepercayaan, dan 

pandangan atau persepsi konsumen terhadap suatu merek. 

4. Brand image dapat dianggap jenis asosiasi yang muncul di benak 

konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Asosiasi tersebut 

secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra 

tertentu yang dikaitkan pada suatu merek. 

5. Brand image sangat berpatokan pada pemahaman, kepercayaan, dan 

pandangan atau persepsi konsumen terhadap suatu merek. 

6. Brand image dapat dianggap jenis asosiasi yang muncul di benak 

konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Asosiasi tersebut 

secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra 

tertentu yang dikaitkan pada suatu merek. 
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7. Brand image yang positif akan membuat konsumen menyukai suatu 

produk dengan merek yang bersangkutan di kemudian hari, sedangkan 

bagi produsen brand image yang baik akan menghambat kegiatan 

pemasaran pesaing. 

8. Brand image merupakan faktor yang penting yang dapat membuat 

konsumen mengeluarkan keputusan untuk mengkonsumsi bahkan 

sampai kepada tahap loyalitas di dalam menggunakan suatu merek 

produk tertentu, karena brand image mempengaruhi hubungan 

emosional antara konsumen dengan suatu merek, sehingga merek 

yang penawarannya sesuai dengan kebutuhan akan terpilih untuk 

dikonsumsi. 
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2.1.8 Variabel Brand Image 

 Variabel brand image menurut Sutisna (2001) ada 3, yaitu corporate 

image (citra perusahaan), user image (citra pemakai), dan product image (citra 

produk). 

1. Corporate Image (citra perusahaan)  

Corporate image  merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa 

yang meliputi nama besar, layanan, dan jaringan perusahaan. 

2. User Image (citra pemakai)  

User image merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa 

yang meliputi pemakai itu sendiri, gaya hidup / kepribadian, serta 

status sosialnya. 

3. Product Image (citra produk) 

Product image merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap suatu produk, yang meliputi atribut produk 

tersebut, manfaat bagi konsumen, penggunaan serta jaminan. Citra 

produk adalah respon konsumen pada keseluruhan penawaran yang 

diberikan didefinisikan sebagai sejumlah kepercayaan, ide-ide dan 

kesan masyarakat pada suatu citra produk.  
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 Menurut Biel dalam Setyaningsih & Didit Darmawan (2004) variabel 

brand image adalah : 

1. Citra pembuat (Corporate image) 

Adalah citra yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Perusahaan 

sebagai organisasi berusaha membangun image dengan tujuan tak lain 

agar nama perusahaan menjadi bagus, sehingga akan mempengaruhi 

segala hal mengenai apa yang dilakukan oleh perusahaan. 

2. Citra pemakai (User image) 

Citra yang dapat dibentuk langsung dari pengalaman dan kontak 

dengan pengguna merek tersebut. Manfaat adalah nilai pribadi 

konsumen yang diletakkan terhadap atribut dari produk atau layanan 

yaitu apa yang konsumen pikir akan mereka dapatkan dari produk atau 

layanan tersebut. 

3. Citra produk (Product image) 

Citra konsumen terhadap suatu produk yang dapat berdampak positif 

maupun negatif yang berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan 

harapan konsumen. 

 

2.1.9 Keputusan Pembelian 

 Keputusan pembelian adalah tahapan dimana pembeli telah menentukan 

pilihannya dan melakukan pembelian produk, serta mengkonsumsinya. Menurut 

Suharno (2010) dalam melakukan pembelian, konsumen akan melalui beberapa 

tahap proses pengambilan keputusan pembelian. 
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 Keputusan pembelian menurut Sutisna (2002) diawali oleh adanya 

kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Setelah konsumen 

menyadari kebutuhan dan keinginan tersebut maka konsumen akan melakukan 

tindak lanjut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. 

 Tahap-tahap keputusan pembelian menurut Kotler dan Amstrong (2006) 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengenalan Kebutuhan 

Di sini pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli 

merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang 

diinginkan. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal (dari 

dalam diri) dan rangsangan eksternal (lingkungan). 

Pada tahap ini pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat 

menggerakkan kebutuhan atau minat tertentu konsumen. Para pemasar 

perlu meneliti konsumen untuk memperoleh jawaban apakah 

kebutuhan yang dirasakan atau masalah yang timbul, apa yang 

menyebabkan semua itu muncul dan bagaimana kebutuhan atau 

masalah itu menyebabkan seseorang mencari produk tersebut. 

2. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang sudah tertarik mungkin mencari informasi 

lebih banyak, tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen dan 

produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, konsumen 

kemungkinan akan membelinya. Bila tidak, konsumen dapat 

menyimpan kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian 

informasi yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut. 
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Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber yaitu : 

 Sumber pribadi  :   keluarga, teman, dan tetangga. 

 Sumber komersial  : iklan, wiraniaga, agen, kemasan, 

pajangan. 

 Sumber publik  : media massa, organisasi penilai 

konsumen. 

 Sumber pengalaman : penanganan,pemeriksaan,memakai 

produk 

Dalam hal ini perusahaan harus merancang bauran pemasarannya 

untuk membuat calon pembeli menyadari dan mengetahui mereknya. 

Perusahaan harus cermat mengenali sumber informasi konsumen dan 

arti penting dari setiap sumber. 

3. Evaluasi Alternatif 

Pada tahap ini konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan produk 

yang akan dibelinya. Untuk itu konsumen melakukan evaluasi 

terhadap barang mana yang benar-benar paling cocok untuk dibeli 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Bagaimana konsumen 

mengevaluasi alternatif barang yang akan dibeli tergantung pada 

masing-masing individu dan situasi membeli spesifik. 

Pemasar harus mempelajari pembeli untuk mengetahui bagaimana 

sebenarnya mengevaluasi alternatif merek. Bila mereka mengetahui 

proses evaluasi apa yang sedang terjadi, pemasar dapat membuat 

langkah-langkah untuk mempengaruhi keputusan pembeli. 
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4. Keputusan Membeli 

Keputusan membeli merupakan tahap dari proses keputusan pembelian 

ketika konsumen benar-benar membeli produk. Pada umumnya, 

keputusan membeli yang dilakukan konsumen adalah membeli produk 

yang paling disukai, tetapi ada dua faktor yang muncul antara niat 

untuk membeli dan keputusan untuk membeli yaitu sikap orang lain 

dan situasi yang tidak diharapkan. Konsumen umumnya membentuk 

niat membeli berdasarkan pada faktor pendapatan, harga, dan manfaat 

produk, akan tetapi peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan bisa 

mengubah niat pembelian. Jadi pilihan dan niat untuk membeli tidak 

selalu berakhir pada keputusan membeli barang yang sudah dipilih. 

5. Tingkah Laku Pasca Pembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas 

terhadap barang yang dibeli. Pembeli akan menentukan puas atau tidak 

itu terletak pada hubungan antara harapan konsumen dan prestasi yang 

diterima dari produk. Bila produk tidak memenuhi harapan, konsumen 

akan merasa tidak puas. Kegiatan pemasar terus berlanjut dalam 

menanggapi kepuasan dan ketidakpuasan ini agar daur hidup 

produknya tidak menurun. 

Berikut adalah bentuk bagan tahap-tahap keputusan pembelian : 
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 Dalam memahami perilaku konsumen, terdapat banyak pengaruh yang 

mendasari seseorang dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk atau 

merek. Pada kebanyakan orang, perilaku pembelian konsumen seringkali diawali 

dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan (stimuli) dari luar dirinya, baik 

berupa rangsangan pemasaran maupun rangsangan dari lingkungan yang lain. 

Rangsangan tersebut kemudian diproses (diolah) dalam diri, sesuai dengan 

karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya diambil keputusan pembelian. 

Karakteristik pribadi konsumen yang dipergunakan untuk memproses rangsangan 

tersebut sangat komplek, dan salah satunya adalah motivasi konsumen untuk 

membeli (Simamora, 2004). 

 Suatu proses keputusan membeli bukan sekedar mengetahui berbagai 

faktor yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan dalam 

pembelian dan keputusan untuk membeli. Terdapat lima peran yang terjadi dalam 

keputusan pembelian (Simamora, 2004) : 

1. Pemrakarsa (initiator). Orang yang pertama kali menyarankan 

membeli suatu produk atau jasa tertentu. 

2. Pemberi pengaruh (influencer). Orang yang pandangan atau 

nasihatnya memberi bobot dalam pengambilan keputusan akhir. 

3. Pengambil keputusan (decider). Orang yang sangat menentukan 

sebagian atau keseluruhan keputusan pembelian, apakah membeli, apa 

yang dibeli, kapan hendak membeli, dengan bagaimana cara membeli, 

dan dimana akan membeli. 

4. Pembeli (buyer). Orang yang melakukan pembelian nyata. 

ANALISIS PENGARUH..., MUHAMAD DHANI RAHMAN, Ma.-IBS, 2014



30 
 

5. Pemakai (user). Orang yang mengkonsumsi atau menggunakan 

produk atau jasa. 

 Menurut Oentoro (2012) keputusan pembelian konsumen sebenarnya 

merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan pembelian. Setiap keputusan 

pembelian tersebut memiliki struktur komponen yang berbeda, diantaranya : 

1. Keputusan tentang jenis produk. Konsumen dapat memutuskan untuk 

membeli jenis produk tertentu seperti produk makanan atau produk 

elektronik. 

2. Keputusan tentang bentuk produk. Keputusan pembelian ini berupa 

pemilihan bentuk produk menyangkut ukuran, kualitas, desain produk 

dan sebagainya. 

3. Keputusan tentang merek. Setiap merek memiliki perbedaan dan 

keunggulan tersendiri. Konsumen akan memutuskan membeli merek 

mana yang paling sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 

4. Keputusan tentang penjual. Dalam mengambil keputusan pembelian 

konsumen akan menentukan dimana atau dari siapa dia akan membeli 

produk tersebut. 

5. Keputusan tentang jumlah produk. Konsumen dapat mengambil 

keputusan tentang berapa banyak produk yang akan dibelinya. 

6. Keputusan tentang waktu pembelian. Konsumen dapat mengambil 

keputusan tentang kapan mereka akan membeli suatu produk. 

7. Keputusan tentang cara pembayaran. Ketika memutuskan untuk 

membeli suatu produk konsumen akan menentukan cara pembayaran 

produk yang dibeli, apakah secara tunai atau cicilan. 
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2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

Peneliti dan Judul Hasil Penelitian 

Nurul Huda. “Pengaruh Brand Image 

Terhadap Keputusan Pembelian Motor 

Scuter Matic Yamaha Di Makasar” 

(2012) 

Variabel brand image (corporate image, 

user image dan product image) secara 

parsial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian motor skuter matic Yamaha 

dan variabel product image berpengaruh 

lebih dominan terhadap keputusan 

pembelian motor skuter matic Yamaha. 

Nurul Rizki Fachira. “Pengaruh Brand 

Image Terhadap Keputusan Pembelian 

Mobil Merek Pajero Sport Pada PT. 

Bosowa Berlian Motor” (2012) 

Setelah diuji dengan uji-Fisher (F), brand 

image berupa kualitas merek, loyalitas 

merek dan asosiasi merek secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian mobil Pajero Sport 

pada PT. Bosowa Berlian Motor 

Makassar.  

Novi Handayani, Fitrizal SE. MM, 

Fitriyenni SE. MM. “Pengaruh Citra 

Merek dan Iklan Terhadap Keputusan 

Pembelian Motor Yamaha Mio pada CV. 

Tjahaja Baru di Pasaman” (2010) 

Terdapat pengaruh yang signifikan dan 

positif secara simultan antara citra merek 

dan iklan terhadap keputusan pembelian 

motor Yamaha Mio. Dengan koefisien 

determinasi sebesar 51,9%. Sedangkan 

sisanya sebesar 48,1% dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar penelitian. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
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2.3 RERANGKA PEMIKIRAN 

 Penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Brand Image (corporate image, 

user image, and product image) Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk 

Sepeda Motor Merek Honda Di Jakarta, karena judul tersebut maka peneliti 

menggunakan model penelitian sebagai berikut : 
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2.3.1 Pengaruh Corporate Image terhadap Keputusan Pembelian 

 Menurut Schiffman dan Kanuk (2008) citra perusahaan memiliki peran 

yang besar dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Popularitas 

perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam melayani dan memenuhi 

kebutuhan konsumen sangat menentukan bagaimana kesan masyarakat terhadap 

citra perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki citra baik, produk-produknya 

cenderung lebih disukai dan mudah diterima daripada perusahaan yang memiliki 

citra kurang baik atau citra yang netral. Citra perusahaan seringkali dijadikan 

acuan oleh konsumen untuk memutuskan keputusan pembelian ketika konsumen 

tersebut tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan akan suatu produk. 

 

2.3.2 Pengaruh User Image terhadap Keputusan Pembelian 

 Citra dari sudut pandang konsumen mempunyai kekuatan di luar 

manajemen organisasi, yang akan menambah nilai bagi produk atau jasa yang 

dihasilkan. Menurut Sutisna (2001) yang berkaitan dengan citra pribadi atau 

konsep diri konsumen adalah kepribadiannya, yaitu gambaran yang dipunyai 

seseorang mengenai dirinya sendiri. Semakin baik citra pemakai dari sebuah 

produk berarti akan semakin baik pula citra merek dari produk tersebut dimana 

akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

 

 

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., MUHAMAD DHANI RAHMAN, Ma.-IBS, 2014



34 
 

2.3.3 Pengaruh Product Image terhadap Keputusan Pembelian 

 Menurut Schiffman dan Kanuk (2008) citra produk yang dirasa 

menyenangkan mempunyai peluang yang jauh lebih baik untuk dibeli daripada 

produk yang mempunyai citra tidak menyenangkan atau netral. Citra produk dapat 

terbentuk dari atribut-atribut yang ada pada produk tersebut seperti: kualitas, 

warna, desain, kemasan, merek, pelayanan, dan lainnya yang menjadi suatu 

stimuli dalam proses keputusan pembelian (Kotler, 2002). 

 

2.4 HIPOTESIS 

 Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara atas 

permasalahan penelitian dimana memerlukan data untuk menguji kebenaran 

dugaan tersebut. (Kountur, 2003). Maka dari rumusan masalah yang ada, dapat 

dimunculkan suatu hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Ho 1 : Tidak terdapat pengaruh corporate image terhadap keputusan pembelian 

pada produk sepeda motor merek Honda di Jakarta 

Ha 1 : Terdapat pengaruh corporate image terhadap keputusan pembelian 

pada produk sepeda motor merek Honda di Jakarta 

Ho 2 : Tidak terdapat pengaruh user image terhadap keputusan pembelian 

pada produk sepeda motor merek Honda di Jakarta 

Ha 2 : Terdapat pengaruh user image terhadap keputusan pembelian 

pada produk sepeda motor merek Honda di Jakarta 
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Ho 3 : Tidak terdapat pengaruh product image terhadap keputusan pembelian 

pada produk sepeda motor merek Honda di Jakarta 

Ha 3 : Terdapat pengaruh product image terhadap keputusan pembelian 

pada produk sepeda motor merek Honda di Jakarta 

Ho 4   : Tidak terdapat pengaruh corporate image, user image dan product image 

secara simultan terhadap keputusan pembelianpada produk sepeda motor 

merek Honda di Jakarta 

Ha 4   : Terdapat pengaruh corporate image, user image dan product image secara  

simultan terhadap keputusan pembelian pada produk sepeda motor 

merek Honda di Jakarta 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian dan Sifat Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di Jakarta selama 3 bulan dimulai dari bulan 

Mei 2013 hingga Juli 2013 dengan menyebar kuesioner kepada responden yang 

merupakan pengguna sepeda motor merek Honda. Pertimbangan pemilihan lokasi, 

waktu penelitian, dan responden ini adalah karena peneliti banyak beraktivitas 

sehari-hari di Jakarta dan keterbatasan waktu serta biaya. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dimana penelitian ini 

berhubungan dengan pertanyaan hipotesis dan menemukan hubungan antar 

variabel yang berbeda dengan mempertanyakan bentuk distribusi dan ekstensi 

suatu variabel. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya 

sampai pada pengumpulan dan penusunan data, tetapi meliputi analisis dan 

interpretasi tentang data tersebut, bentuk hasil dari analisis serta interpretasi 

tersebut merupakan kunci serta inti dari penelitian yang telah dilakukan untuk 

menjawab permasalahan yang terjadi dalam proses penelitian (Malhotra, 2010). 

 Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian cross sectional, yaitu 

desain penelitian yang berupa pengumpilan data dari sampel tertentu yang hanya 

dilakukan satu kali atau lebih tepatnya single cross sectional, dimana kegiatan 

pengumpulan data dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja (Maholtra, 

2010). 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder digunakan untuk mendukung teori. Data primer adalah data yang 

dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi langsung melalui 

objeknya (Malhotra, 2010). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 

cara membagikan kuesioner kepada responden yang merupakan pengguna sepeda 

motor merek Honda di Jakarta untuk mengetahui tanggapan responden terhadap 

variabel corporate image, user image, product image, dan keputusan pembelian. 

Untuk mempermudah pengambilan kesimpulan dari tanggapan konsumen yang 

diperoleh dalam pembagian kuesioner, maka digunakan skala Likert 5 tingkat. 

 Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai 

sumber seperti buku-buku acuan atau penunjang, media internet, website, serta 

jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang signifikan dengan topik penelitian 

(Malhotra, 2010). 

 

3.2.1 Metode Pengambilan Sampel 

 Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian 

karakteristik serupa yang mencakup secara keseluruhan untuk kepentingan 

masalah penelitian (Malhotra, 2010). Dalam penelitian ini populasi yang 

digunakan adalah seluruh pengguna sepeda motor merek Honda di Jakarta yang 

berjumlah sebanyak 403.234 berdasarkan data penjualan motor Honda periode 

Januari – Desember 2012. 

 Sampel merupakan sebagian kecil atau beberapa elemen dari suatu 

populasi yang ingin diteliti. Menurut Malhotra (2010) sampel merupakan suatu 
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sub kelompok dari sebuah populasi yang dipilih untuk berpartisipasi dari sebuah 

penelitian. 

 Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah nonprobability sampling, yaitu sebuah prosedur sampling yang tiap elemen 

populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel, 

dan dengan pendekatan purposive sampling, teknik ini mencakup orang-orang 

yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan 

tujuan penelitian (Malhotra, 2010). 

 Menurut Anderson, Sweeney, & Williams (2008) metode perhitungan 

yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan jumlah sampel secara 

relevan agar dapat mewakili populasi adalah dengan menggunakan rumus Slovin, 

yaitu sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang  masih dapat ditolerir. 

 Penentuan toleransi untuk kesalahan dari pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah sebesar 10% (0,1). Dengan demikian, perhitungan 

pengambilan sampel yang relevan sesuai rumus Slovin adalah sebagai berikut : 

 N = 403.234 / 1 + 403.234 x 0.1
2
 = 99,98 = 100 responden 
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 Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pengambilan 

sampel yang relevan sebagai responden penelitian untuk mewakili populasi adalah 

sebanyak 100 responden. 

 

3.2.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. 

Untuk sumber data primer akan didapat dari kuesioner yang akan diisi oleh 

responden. Untuk sumber data sekunder akan didapat dari beberapa jurnal, 

literatur, dan buku-buku pemasaran untuk dapat melengkapi materi dalam 

penelitian ini. 

 Pengumpulan data untuk setiap sampel dari populasi dalam penelitian ini 

akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak satu kali dalam satu 

periode dengan satu sampel (single cross-sectional design). Penelitian ini 

menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau nilai alpha/ significance level 

sebesar 0,05 (Malhotra, 2010). 

 Pertanyaan yang terdapat pada kuesioner bersifat Close Ended Question, 

yaitu kumpulan pertanyaan dimana jawabannya telah dibatasi oleh peneliti, 

sehingga membatasi jawaban responden agar tetap signifikan dengan tujuan 

penelitian. Adapun kuesioner tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Bagian pertama pada kuesioner ini berisikan tentang identitas penulis dan 

tujuan diadakan penelitian. 

2. Bagian kedua kuesioner ini berisikan profil responden. 
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3. Bagian ketiga kuesioner ini berisikan pertanyaan tingkat penilaian 

responden terhadap sejumlah variabel dalam penelitian ini, yaitu kualitas 

produk, harga, kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen. 

 Bobot penilaian jawaban responden dalam kuesioner dibuat dengan skala 

Likert 1-5. Sekaran (2006) menjelaskan skala Likert berfungsi untuk mengukur 

seberapa kuat subjek penelitian, setuju atau tidak setuju dengan suatu pernyataan 

yang terkait dengan variabel-variabel yang diteliti. Pengukuran skala Likert 

menggunakan lima poin skala, yaitu sebagai berikut : 

Poin Pernyataan 

1 Sangat tidak setuju 

2 Tidak setuju 

3 Netral 

4 Setuju 

5 Sangat setuju 

Tabel 3.1 Skala Likert 
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3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Uji Instrumen 

 Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, 

kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan hal 

yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat ukur 

atau instrumen dari penelitian. Keabsahan suatu hasil penelitian sosial sangat 

ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut, sebelum 

data diolah lebih lanjut, diperlukan dua macam pengujian, yaitu test of validity (uji 

validitas atau kesahihan) dan test of reliability (uji keandalan) sebagai uji 

kesungguhan jawaban dari responden (Sekaran, 2006). Melalui pengujian 

validitas dan reliabilitas alat ukur, maka hasil penelitian dapat dinyatakan sahih. 

 

3.3.1.1  Uji Validitas 

 Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instrumen (Malhotra, 2010). Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila instrumen itu mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data terkumpul tidak menyimpang 

dari gambaran tentang variable yang dimaksud. Menurut Priyatno (2009) 

pengujian validitas dilakukan dengan mencari korelasi dari setiap indikator 

terhadap skor totalnya dengan menggunakan rumus teknik korelasi pearson 

product moment. 
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 Dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah sebagai berikut: 

a. Jika r hitung ≥ r tabel (α = 0,05)  Data dinyatakan valid 

b. Jika r hitung < r tabel (α = 0,05)  Data dinyatakan tidak valid 

 

3.3.1.2  Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah uji instrumen yang digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Priyatno, 2009). Pengujian reliabilitas 

yang akan digunakan penelitian ini adalah dengan formula Cronbach’s Alpha. 

 Sekaran (2006) menjelaskan Cronbach’s Alpha sebagai koefisien 

keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara 

positif berkolerasi satu sama lain. Dalam Cronbach’s Alpha terdapat 

pengeliminasian data jika data tersebut dinyatakan tidak lulus uji reliabilitas. 

Menurut Sekaran (2006), nilai reliabilitas kurang dari 0,6 dinyatakan kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Jika Cronbach’s Alpha 

mendekati 1, maka hal ini menunjukan bahwa alat ukur yang digunakan semakin 

tinggi tingkat kehandalan konsistensinya, dengan kata lain responden akan 

cenderung memiliki jawaban yang sama walaupun pertanyaan diberikan kepada 

responden lainnya.  
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Dasar pengambilan keputusan reliabilitas alat ukur pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Rumus Cronbach’s Alpha: α = 
  

        
 

Keterangan :  

α = Cronbach’s Alpha 

r  =  Rata-rata korelasi antar item 

k  =  Jumlah item 

Sehingga dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 

a. Cronbach’s Alpha > 0,6  Data dinyatakan reliable   

b. Cronbach’s Alpha < 0,6  Data dinyatakan tidak reliable 

 

3.3.2 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan. 

Uji ini juga untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat 

menghasilkan estimator linear yang baik atau biasa dikenal sebagai Best Linier 

Unbiased Estimator atau BLUE (Ghozali, 2006).  
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3.3.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah yang 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas hasil data 

dalam penelitian ini menggunakan metode dengan melihat normal probability plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif dati data sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 

satu garis lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan 

data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

 

3.3.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas. Ghozali (2006) menjelaskan uji 

multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi yang tinggi 

antar variabel bebas (independent variable) pada model regresi.  

 Priyatno (2009) menjelaskan multikolinearitas artinya antar variabel 

independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang 

sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau 

mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi linear berganda 
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dikatakan BLUE jika tidak terjadi multikolinearitas. Metode yang digunakan 

untuk mendeteksi multikolinearitas pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan nilai Tolerance dan VIF (Value Inflation factor). Jika nilai toleransi 

= 1, maka tidak ada toleransi antar variabel independen atau jika VIF ≥ 10 

dikatakan terjadi kolinearitas yang tinggi (masalah multikolinearitas dengan 

variabel bebas lainnya). 

 

3.3.2.3 Uji Heterokedastisitas 

 Priyatno (2009) mengatakan bahwa heterokedastisitas adalah varian 

residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. 

Menurut Ghozali (2006), pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian untuk dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Sebaliknya, jika varian berbeda, 

maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas, atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

 Lebih jauh lagi Ghozali (2006) menyebutkan bahwa cara mendeteksinya 

adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen, yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya gejala 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang 

telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang 

telah di-studentized.  
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Menurut Ghozali (2006), dasar pengambilan keputusannya sebagai 

berikut: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi 

heterokedastisitas. 

b. Jika ada pola garis yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

 

3.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Menurut Malhotra (2010) analisis regresi linear berganda merupakan suatu 

teknik statistik yang secara simultan dikembangkan untuk mengetahui hubungan 

antara dua atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel-variabel independen 

dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. 
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Pada penelitian ini, variabel independen adalah corporate image (X1), user 

image (X2), dan product image (X3), sedangkan yang menjadi variabel dependen 

adalah keputusan pembelian (Y), sehingga persamaan regresi bergandanya adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: 

Y =  Keputusan pembelian                          e =  Standard error 

a   =  Konstanta 

b   =  Koefisien regresi 

X₁ =  corporate image 

X₂ =  user image 

X3 =  product image 

 

3.4 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.4.1 Uji t 

 Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Dapat dilihat dari formula hipotesis sebagai berikut: 

a. Ho : bi = 0, artinya 47ariable independen secara parsial tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 47ariable dependen. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya variabel independen secara parsial memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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 Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria : 

 Ho ditolak dan Ha diterima apabila p ≤ 0,05  

 Artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen  dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%.  

 Ho diterima dan Ha ditolak apabila p ≥ 0,05  

 Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

 dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. 

 

3.4.2 Uji F 

 Anderson, et al (2008) menyebutkan bahwa uji F digunakan untuk 

menghitung hubungan signifikan yang timbul antara variabel dependen dan 

keseluruhan variabel independen. Formula hipotesis yang digunakan pada uji F 

adalah sebagai berikut: 

a. Ho : bi = 0, artinya 48ariable independen secara simultan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 48ariable dependen. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya 48ariable independen secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 48ariable dependen. 

 Kriteria pengujian hipotesis untuk uji F menurut Anderson, et al (2008) 

adalah sebagai berikut: 

 Ho diterima jika : p-value > α 

 Ho ditolak jika : p-value ≤ α 
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 Arti dari penjelasan kriteria tersebut adalah bahwa variabel independen 

secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan 

derajat keyakinan sebesar α = 5%. 

 

3.4.3 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 

sampai 1(0 ≤R
2
≤1). Nilai R

2
 yang mendekati 0 berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas, 

sedangkan nilai R
2
 yang mendekati 1 maka semakin besar kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

 Salah satu masalah dalam penggunaan koefisien determinasi (R
2
) adalah 

nilai R
2 

selalu meningkat ketika menambah variabel independen X dalam model 

yang belum tentu memiliki justifikasi atau pembenaran yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel 

independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted R
2
. 
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3.5 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yang meliputi  

tiga variabel bebas (independent variable) dan satu variabel terikat (dependent 

variable). Variabel bebas meliputi corporate image (X1), user image (X2), dan 

product image (X3). Sedangkan, variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

keputusan pembelian (Y). Variabel X akan dicari pengaruhnya terhadap variabel 

Y yang akan dijelaskan secara detail dalam tabel 3.1 berikut : 

Variabel Definisi Indikator 

Corporate Image (X1) 

Persepsi konsumen 

terhadap 

perusahaan yang 

membuat suatu 

produk atau jasa. 

(Sutisna, 2001) 

1. Nama besar 

perusahaan                   

2. Layanan perusahaan      

3. Jaringan penjualan 

User Image (X2) 

Citra yang dapat 

dibentuk dari 

pengalaman dan 

kontak dengan 

pengguna merek 

tersebut. (Biel 

dalam Setyaningsih 

& Didit Darmawan, 

2004) 

1. Percaya diri. 

2. Irit pengeluaran bbm. 

3. Harga suku cadang 

yang terjangkau. 

4. Kemudahan 

perawatan motor. 

(bengkel banyak 

tersedia) 

Product Image (X3) 

Citra konsumen 

terhadap suatu 

produk yang dapat 

berdampak positif 

maupun negatif 

yang berkaitan 

dengan kebutuhan, 

keinginan, dan 

harapan konsumen. 

(Biel dalam 

Setyaningsih & 

Didit Darmawan, 

2004) 

1. Ketahanan mesin.            

2. Keiritan bahan bakar.            

3. Model dan desain.             

4. Harga jual kembali 
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Variabel Definisi Indikator 

Keputusan Pembelian 

(Y) 

Keputusan tentang 

merek. Setiap 

merek memiliki 

perbedaan dan 

keunggulan 

tersendiri. 

Konsumen akan 

memutuskan 

membeli merek 

mana yang paling 

sesuai dengan 

keinginan dan 

kebutuhannya. 

(Oentoro, 2012) 

1. Kebutuhan konsumen 

akan transportasi yang 

sesuai.                                      

2. Kebutuhan konsumen 

akan sepeda motor yang 

irit.                                             

3. Keinginan konsumen 

akan sepeda motor yang 

tahan lama.                                                  

4. Keinginan konsumen 

akan sepeda motor 

dengan layanan servis 

yang prima. 

 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 
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BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1.1 Profil Perusahaan 

 PT. Astra Honda Motor (AHM) merupakan pelopor industri sepeda motor 

di Indonesia. Didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. 

Saat itu, PT. Federal Motor hanya merakit, sedangkan komponennya diimpor dari 

Jepang dalam bentuk CKD (completely knock down). 

 Tipe sepeda motor yang pertama kali di produksi Honda adalah tipe bisnis, 

S 90 Z bermesin 4 tak dengan kapasitas 90cc. Jumlah produksi pada tahun 

pertama selama satu tahun hanya 1500 unit, namun melonjak menjadi sekitar 30 

ribu pada tahun selanjutnya dan terus berkembang hingga saat ini. Sepeda motor 

terus berkembang dan menjadi salah satu modal transportasi andalan di Indonesia. 

 Kebijakan pemerintah dalam hal lokalisasi komponen otomotif mendorong 

PT. Federal Motor memproduksi berbagai komponen sepeda motor Honda tahun 

2001 di dalam negeri melalui beberapa anak perusahaan, diantaranya PT. Honda 

Federal (1974) yang memproduksi komponen-komponen dasar sepeda motor 

Honda seperti rangka, roda, knalpot dan sebagainya, PT. Showa Manufacturing 

Indonesia (1979) yang khusus memproduksi peredam kejut, PT. Federal Izumi 

Mfg. (1990) yang khusus memproduksi piston. 
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 Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi serta tumbuhnya pasar 

sepeda motor, terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham di pabrikan sepeda 

motor Honda ini. Pada tahun 2001 PT. Federal Motor dan beberapa anak 

perusahaan di merger menjadi satu dengan nama PT. Astra Honda Motor, yang 

komposisi kepemilikan sahamnya menjadi 50% milik PT. Astra International Tbk 

dan 50% milik Honda Motor Co. Japan. 

 Saat ini PT. Astra Honda Motor memiliki 3 fasilitas pabrik perakitan, 

pabrik pertama berlokasi di Sunter, Jakarta Utara yang juga berfungsi sebagai 

kantor pusat. Pabrik ke dua berlokasi di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, serta 

pabrik ke tiga yang berlokasi di kawasan MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi. 

Pabrik ke tiga ini merupakan fasilitas pabrik perakitan terbaru yang mulai 

beroperasi sejak tahun 2005. 

 Dengan keseluruhan fasilitas ini PT. Astra Honda Motor saat ini memiliki 

kapasitas produksi 4,2 juta unit sepeda motor per-tahunnya. Salah satu puncak 

prestasi yang berhasil diraih PT. Astra Honda Motor adalah pencapaian produksi 

ke 40 juta pada tahun 2013. Prestasi ini merupakan prestasi pertama yang berhasil 

diraih oleh industri sepeda motor di Indonesia, bahkan untuk tingkat ASEAN. 

 Guna menunjang kebutuhan serta kepuasan pelanggan sepeda motor 

Honda, saat ini PT. Astra Honda Motor di dukung oleh 1.800 showroom 

penjualan, 3.600 layanan servis atau bengkel AHASS (Astra Honda Authorized 

Service Station), serta 7.550 gerai suku cadang yang siap melayani jutaan 

pengguna sepeda motor Honda diseluruh Indonesia. Industri sepeda motor saat ini 

merupakan suatu industri yang besar di Indonesia. Karyawan PT. Astra Honda 
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Motor saat ini berjumlah sekitar 20.000 orang, ditambah ratusan vendor dan 

supplier serta ribuan jaringan lainnya, yang kesemuanya ini memberikan dampak 

ekonomi berantai yang luar biasa. Keseluruhan rantai ekonomi tersebut 

diperkirakan dapat memberikan kesempatan kerja kepada sekitar setengah juta 

orang. PT. Astra Honda Motor akan terus berkarya menghasilkan sarana 

transportasi roda 2 yang menyenangkan, aman dan ekonomis sesuai dengan 

harapan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. 

 

4.1.2 Visi dan Misi Astra Honda Motor 

 Visi Astra Honda Motor 

Memimpin pangsa pasar sepeda motor di Indonesia dengan merealisasikan 

impian pelanggan, menciptakan kegembiraan dan berkontribusi terhadap 

masyarakat Indonesia. 

 Misi Astra Honda Motor 

Menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat Indonesia dengan produk 

dan layanan terbaik. 
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4.2 DATA RESPONDEN 

4.2.1 Pengguna Motor Honda 

 

Gambar 4.1 Presentase Jumlah Responden Pengguna Motor Honda 

 Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa seluruh responden yang 

berjumlah 100 orang adalah pengguna sepeda motor Honda. 
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4.2.2 Jenis Kelamin 

 

Gambar 4.2 Presentase Jenis Kelamin Responden 

 Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa responden yang berjenis 

kelamin pria memiliki presentase sebesar 60%, sedangkan responden yang 

berjenis kelamin wanita memiliki presentase sebesar 40% dari total responden 

yang berjumlah 100 orang.  
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4.2.3 Usia 

 

Gambar 4.3 Presentase Usia Responden 

 Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa 16% responden berusia 

dibawah 20 tahun, 65% responden berusia antara 21-30 tahun, dan 19% 

responden berusia diatas 31 tahun. 
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4.2.4 Pekerjaan 

 

Gambar 4.4 Presentase Jenis Pekerjaan Responden 

 Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa 27% responden adalah 

mahasiswa, 30% responden adalah pegawai negeri, 35% responden adalah 

pegawai swasta, 5% responden adalah wiraswasta, dan 3% responden memiliki 

pekerjaan lainnya. 
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4.2.5 Pendapatan Rata-rata Per Bulan 

 

Gambar 4.5 Presentase Pendapatan Rata-rata per Bulan Responden 

 Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa 27% responden 

berpenghasilan kurang dari Rp. 2.000.000 per bulan, 42% responden 

berpenghasilan antara Rp. 2.100.000 – Rp. 4.000.000 per bulan, 21% responden 

berpenghasilan antara Rp. 4.100.000 – Rp. 6.000.000 per bulan, dan 10% 

responden berpenghasilan diatas Rp. 6.000.000 per bulan. 
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4.2.6 Lama Penggunaan Motor Honda 

 

Gambar 4.6 Presentase Lama Penggunaan Motor Honda 

 Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa lama penggunaan motor 

Honda dibawah 1 tahun adalah 0%, antara 1 – 3 tahun adalah sebesar 30%, antara 

4-6 tahun adalah sebesar 43%, dan diatas 6 tahun adalah sebesar 27%. 
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4.3 HASIL PRE-TEST 

4.3.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

 Pengujian validitas telah dicoba kepada 30 responden, instrumen terdiri 

dari 11 butir variabel independen dan 4 butir variabel dependen. Jawaban terendah 

diberi nilai 1 dan jawaban tertinggi diberi nilai 5. Hasil uji validitas dengan 

menggunakan metode Pearson Correlation adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Validitas Variabel Corporate Image pre-test 

 

N r-tabel Pearson Correlation 

x 1.1 30 0.361 0.838 

x 1.2 30 0.361 0.832 

x 1.3 30 0.361 0.819 

x 1 total 

 

0.361 1 

Sumber : data diolah 

 

Tabel 4.2 Validitas Variabel User Image pre-test 

 

N r-tabel Pearson Correlation 

x 2.1 30 0.361 0.747 

x 2.2 30 0.361 0.702 

x 2.3 30 0.361 0.755 

x 2.4 30 0.361 0.703 

x 2 total 

 

0.361 1 

Sumber : data diolah 
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Tabel 4.3 Validitas Variabel Product Image pre-test 

 

N r-tabel Pearson Correlation 

x 3.1 30 0.361 0.762 

x 3.2 30 0.361 0.777 

x 3.3 30 0.361 0.841 

x 3.4 30 0.361 0.688 

x 3 total 

 

0.361 1 

Sumber : data diolah 

 

Tabel 4.4 Validitas Variabel Keputusan Pembelian pre-test 

 

N r-tabel Pearson Correlation 

y 1 30 0.361 0.773 

y 2 30 0.361 0.808 

y 3 30 0.361 0.786 

y 4 30 0.361 0.751 

y total 

 

0.361 1 

Sumber : data diolah 

 

 Pada tabel diatas dapat diketahui hasil perhitungan validitas yang 

dianalisis di 15 butir pertanyaan. Dari hasil analisis didapat nilai Pearson 

Correlation, nilai ini dibandingkan dengan nilai r-tabel. Untuk nilai r-tabel dengan 
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tingkan signifikansi 5% (0.05) dengan jumlah responden untuk pre-test sebanyak 

30 responden, maka nilai dari r-tabel adalah 0.361. 

 Berdasarkan hasil analisis, nilai Pearson Correlation dari seluruh 

pertanyaan bernilai lebih dari 0.361. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

setiap butir instrumen tersebut valid. 

 

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

 Uji reliabilitas adalah uji instrumen yang digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Pengujian reliabilitas yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan formula cronbach’s Alpha. 

Tabel 4.5 reliabilitas variabel corporate image, user image,  product image, dan 

keputusan pembelian pre-test 

Variabel Cronbach's Alpha N of Items 

Corporate Image 0.762 3 

User Image 0.702 4 

Product Image 0.768 4 

Keputusan Pembelian 0.779 4 

Sumber : data diolah 

 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari keempat 

variabel bernilai diatas 0.6. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 

reliabilitas seluruh variabel baik. 
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4.4 UJI INSTRUMEN 

4.4.1 Hasil Uji Validitas  

Tabel 4.6 Validitas Variabel Corporate Image 

 

N r-tabel 

Pearson 

Correlation 

x 1.1 100 0.195 0.780 

x 1.2 100 0.195 0.608 

x 1.3 100 0.195 0.816 

x 1 total 

 

0.195 1 

Sumber : data diolah 

 

Tabel 4.7 Validitas Variabel User Image 

 

N r-tabel 

Pearson 

Correlation 

x 2.1 100 0.195 0.747 

x 2.2 100 0.195 0.780 

x 2.3 100 0.195 0.762 

x 2.4 100 0.195 0.607 

x 2 total 

 

0.195 1 

Sumber : data diolah 
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Tabel 4.8 Validitas Variabel Product Image 

 

N r-tabel 

Pearson 

Correlation 

x 3.1 100 0.195 0.858 

x 3.2 100 0.195 0.682 

x 3.3 100 0.195 0.880 

x 3.4 100 0.195 0.778 

x 3 total 

 

0.195 1 

Sumber : data diolah 

 

Tabel 4.9 Validitas Variabel Keputusan Pembelian 

 

N r-tabel 

Pearson 

Correlation 

y 1 100 0.195 0.866 

y 2 100 0.195 0.681 

y 3 100 0.195 0.772 

y 4 100 0.195 0.820 

y total 

 

0.195 1 

Sumber : data diolah 

 Dari hasil analisis didapat nilai Pearson Correlation. Nilai ini 

dibandingkan dengan nilai r-tabel. Nilai r-tabel untuk tingkat signifikansi 5% 

(0.05) dengan jumlah responden atau N=100 adalah 0.195. 
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 Berdasarkan hasil analisis, nilai dari Pearson Correlation untuk seluruh 

butir pertanyaan bernilai lebih dari 0.195. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh 

butir instrumen tersebut valid. 

 

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 4.10 Reliabilitas Variabel Corporate Image, User Image, Product Image, 

dan Keputusan Pembelian 

Reliability Statistic 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.885 15 

Sumber : data diolah 

 Berdasarkan pengambilan keputusan uji reliabilitas yang menyatakan 

apabila Cronbach’s Alpha > 0.6 maka data dinyatakan reliable. Oleh karena itu 

maka tingkat reliabilitas  variabel Corporate Image, User Image, Product Image, 

dan Keputusan Pembelian dinyatakan reliable. 
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4.5 UJI ASUMSI KLASIK 

4.5.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. 

 Uji normalitas hasil data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif 

dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data 

akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, 

maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. 
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Gambar 4.7 Normal P-P plot of Regression Standardized Residual 

 Dengan melihat tampilan dari grafik diatas, titik-titik meyebar di sekitar 

garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi 

normalitas. 
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4.5.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk menguji 

ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel bebas pada model regresi. 

Tabel 4.11 Multikolinear 

 

Sumber : data diolah 

 Pada tabel diatas hasil perhitungan tolerance menunjukkan tidak ada 

variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 5%, dapat dilihat dari 

nilai variabel corporate image, user image, dan product image yang masing-

masing bernilai sebesar 0.654, 0.648, dan 0.552 yang berarti tidak ada korelasi 

antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) ketiga variabel adalah 1.528, 1.544, dan 1.812 

lebih kecil dari 5 dimana apabila VIF bernilai lebih dari 5 maka variabel tersebut 

memiliki persoalan multikolinearitas, sehingga berdasarkan hasil uji 

Coefficientsa

.654 1.528

.648 1.544

.552 1.812

Corporate Image
User Image
Product Image

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity
Stat ist ics

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
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multikolinearitas dalam penelitian ini dapat diduga bahwa antar variabel bebas 

tidak terjadi masalah multikolinearitas. 

 

4.5.3 Uji Heterokedastisitas 

 Pada uji ini dapat dilihat dari grafik scatterplot berikut ini : 

 

Gambar 4.8 Scatterplot 

 Dari grafik scatterplot diatas tampak titik-titik tidak membentuk suatu 

pola tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa regresi tidak mengalami 

gangguan heterokedastisitas sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk 

memprediksi keputusan pembelian berdasarkan masukan variabel bebas. 
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4.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Pada penelitian ini, variabel independen adalah corporate image (X1), user 

image (X2), dan product image (X3), sedangkan yang menjadi variabel dependen 

adalah keputusan pembelian (Y), sehingga persamaan regresi berganda dalam 

penelitian ini adalah : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda dalam penelitian ini yang 

memperlihatkan bahwa Y = 4.124 + 0.369X1 + 0.200X2 + 0.330X3 dapat 

disimpulkan bahwa yang menjadi variabel paling dominan dalam penelitian ini 

adalah variabel corporate image. 

 

4.5.5 Hasil Analisis Uji T 

Tabel 4.12 Hasil uji T 

 

Sumber : data diolah 

  

 

 

Coefficientsa

4.124 1.363 3.027 .003
.369 .106 .305 3.499 .001
.200 .084 .207 2.363 .020
.330 .089 .351 3.694 .000

(Constant)
Corporate Image
User Image
Product  Image

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent  Variable: Keputusan Pembeliana. 
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Pengambilan Keputusan : 

 Jika –ttabel<thitung<ttabel maka Ho diterima 

 Jika -thitung<ttabel atau thitung>ttabel maka Ho ditolak 

 ttabel dilihat dengan derajat bebas = n – k  

n =  jumlah sampel, dalam hal ini bernilai 100 

k =  jumlah variabel yang digunakan. Dalam hal ini bernilai 4 

sehingga derajat bebasnya adalah 96 (100-4). Oleh karena  uji t yang 

dilakukan adalah uji 2 arah maka yang dibaca adalah t (½ 0,05) atau t 

0,025. 

 ttabel =  1,98 

 thitung (X1) =  3,499 

 thitung (X2) =  2,363 

 thitung (X3) =  3,694 

Keputusan: 

 Variabel  Corporate Image (X1) 

 Oleh karena thitung>ttabel maka Ho ditolak, artinya  Corporate Image 

 berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 

 Variabel User Image (X2) 

  Oleh karena thitung>ttabel maka Ho ditolak, artinya User Image   

  berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 

 Variabel Product Image (X3) 

  Oleh karena thitung>ttabel maka Ho ditolak, artinya Product Image 

  berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 
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4.5.6 Hasil Analisis Uji F 

Tabel 4.13 Anova 

 

Sumber : data diolah 

 Tabel ini menampilkan Fhitung. Uji F berguna untuk menentukan apakah 

model penaksiran yang digunakan tepat atau tidak. 

 Model persamaan yang digunakan adalah model linear : 

 Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

 Untuk menguji apakah model linear Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 tersebut 

sudah tepat atau belum, Fhitung pada tabel anova perlu dibandingkan dengan Ftabel. 

Fhitung = 34,883 

Ftabel dilihat pada: 

 taraf signifikansi 5% 

 df pembilang = jumlah variabel – 1 = ( 4 – 1) = 3   

 df penyebut = jumlah data – jumlah variabel = (100 – 4) = 96 

Ftabel = 2,70. 

 Oleh karena Fhitung>Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa model linear Y = 

a + b1X1 + b2X2 + b3X3 sudah tepat dan dapat digunakan. 

 

 

ANOVAb

227.105 3 75.702 34.883 .000a

208.335 96 2.170
435.440 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Product Image, Corporate Image, User Imagea. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
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4.5.7 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4.14 Hasil Analisis Determinasi 

 

Sumber : data diolah 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R Square adalah 0.522 

atau 52.2%. Artinya variabel independen corporate image, user image, dan 

product image secara bersama-sama berpengaruh sebesar 52.2% terhadap variabel 

dependen keputusan pembelian. 

 

4.6 IMPLIKASI MANAJERIAL 

 Dari hasil analisis data yang telah dikumpulkan, maka dapat dilakukan 

analisis mean sebagai dasar implikasi manajerial : 

Tabel 4.15 Rata-rata Nilai Variabel Corporate Image 

Variabel Mean Rata-rata 

Corporate Image 1 4,41 

4,257 Corporate Image 2 4,38 

Corporate Image 3 3,98 

 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa pada indikator pertama pada variabel 

corporate image memiliki mean nilai sebesar 4.41 (antara setuju dan sangat 

Model Summaryb

.722a .522 .507 1.473
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Estimate

Predictors:  (Constant), Product Image,  Corporate
Image, User Image

a. 

Dependent  Variable: Keputusan Pembelianb. 
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setuju) dan diatas nilai rata-rata keseluruhan variabel (4.257) yang berarti 

konsumen sudah mengetahui bahwa ketersediaan suku cadang Honda merupakan 

yang terbesar dalam industri otomotif. Sedangkan untuk indikator ketiga memiliki 

nilai mean yang lebih rendah dari nilai rata-rata keseluruhan variabel corporate 

image, artinya Honda harus lebih memperluas jaringan penjualannya agar lebih 

memudahkan konsumen dalam pembelian produk. 

Tabel 4.16 Rata-rata Nilai Variabel User Image 

Variabel Mean Rata-rata 

User Image 1 4,19 

4,173 

User Image 2 4,06 

User Image 3 4,32 

User Image 4 4,12 

 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa pada indikator ketiga pada variabel user 

image memiliki nilai mean 4.32 (antara setuju dan sangat setuju) artinya 

konsumen sudah menganggap harga suku cadang sepeda motor Honda cukup 

terjangkau. Sedangkan pada indikator kedua nilai mean (4.06) lebih rendah dari 

nilai rata-rata keseluruhan variabel user image, oleh karena itu Honda dapat 

melakukan riset agar sepeda motor menjadi lebih irit. 
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Tabel 4.17 Rata-rata Nilai Variabel Product Image 

Variabel Mean Rata-rata 

Product Image 1 4,4 

4,298 

Product Image 2 4,14 

Product Image 3 4,33 

Product Image 4 4,32 

 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa pada indikator pertama pada variabel 

product image memiliki nilai mean 4.4 (antara setuju dan sangat setuju) dan diatas 

nilai rata-rata keseluruhan variabel (4.298) yang berarti konsumen telah 

membuktikan bahwa sepeda motor Honda memang memiliki daya tahan mesin 

yang cukup baik. Sedangkan pada indikator kedua memiliki nilai mean sebesar 

4.14 yang berada dibawah nilai rata-rata keseluruhan variabel product image, 

maka dari itu Honda perlu melakukan implikasi manajerial untuk dapat 

memproduksi sepeda motor yang lebih irit lagi. Salah satunya adalah bisa dengan 

menerapkan sistem pembakaran injeksi pada seluruh tipe sepeda motor Honda, 

karena dengan sistem injeksi maka konsumsi bahan bakar dapat jauh lebih efisien. 

Memberikan sedikit edukasi kepada konsumen tentang bahan bakar yang paling 

sesuai dengan jenis motor juga dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Dari hasil penelitian dan penjelasan bab sebelumnya, maka berdasarkan 

hipotesis yang telah dirumuskan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Corporate image memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada produk sepeda motor merek Honda di Jakarta. 

2. User image memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

pada produk sepeda motor merek Honda di Jakarta. 

3. Product image memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada produk sepeda motor merek Honda di Jakarta. 

4. Corporate image, user image, dan product image secara bersama-sama 

memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk 

sepeda motor merek Honda di Jakarta. 

5. Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel corporate image memiliki 

pengaruh yang paling dominan terhadap keputusan pembelian pada produk 

sepeda motor merek Honda di Jakarta. 
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5.2 SARAN 

5.2.1 Saran Bagi Perusahaan 

1. Dalam variabel corporate image, indikator yang harus mendapat 

perhatian adalah indikator jaringan penjualan. Indikator tersebut 

memiliki nilai mean yang terkecil daripada indikator lainnya yang 

berarti konsumen masih merasa agak sulit untuk menemukan dealer 

sepeda motor Honda. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Astra 

Honda Motor adalah membuka beberapa dealer sepeda motor baru 

terutama di daerah yang jauh dari perkotaan seperti di desa kecil. 

2. Dalam variabel user image, indikator yang harus mendapat perhatian 

adalah indikator irit pengeluaran bbm. Indikator tersebut memiliki nilai 

mean yang terkecil daripada indikator lainnya yang berarti konsumen 

belum sepenuhnya merasa irit dalam pengeluaran untuk bbm ketika 

menggunakan sepeda motor Honda. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh Astra Honda Motor adalah dengan melakukan riset 

yang lebih dalam untuk dapat membuat konsumsi bahan bakar menjadi 

lebih irit lagi pada setiap produk sepeda motornya. 

3. Dalam variabel product image, indikator yang harus mendapat 

perhatian adalah indikator keiritan bahan bakar. Indikator tersebut 

memiliki nilai mean yang terkecil daripada indikator lainnya yang 

berarti konsumen belum merasa bahwa sepeda motor Honda irit dalam 

konsumsi bahan bakar. Cara yang dapat dilakukan oleh Astra Honda 

Motor dalam hal ini adalah dengan menerapkan sistem pembakaran 

injeksi pada seluruh tipe sepeda motor yang diproduksi dan juga 
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memberikan sedikit edukasi kepada konsumen tentang bahan bakar 

yang paling sesuai dengan jenis motor mereka. 

 

5.2.2 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate image, user image, 

dan product image secara bersama-sama berpengaruh sebesar 52,2% 

terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

faktor-faktor lain sebesar 47,8% yang juga dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian. Oleh karena itu penulis menyarankan agar 

penelitian selanjutnya dapat mengidentifikasi faktor-faktor lainnya 

tersebut. 

2. Untuk penelitian selanjutnya alangkah baiknya menggunakan objek 

penelitian yang lebih terfokus seperti motor dengan kapasitas mesin 

250 cc atau bahkan 1000 cc. 

3. Dengan lebih fokusnya objek penelitian maka penulis berharap untuk 

penelitian selanjutnya menggunakan lingkup penelitian yang lebih 

luas, sehingga data yang didapat lebih banyak dan dengan adanya 

perubahan seperti diatas, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menilai 

dan mengukur suatu hal yang berbeda dan mendapatkan hasil yang 

lebih baik dan lebih bermanfaat. 
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LAMPIRAN 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE (CORPORATE IMAGE, USER 

IMAGE, AND PRODUCT IMAGE) TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PADA PRODUK SEPEDA MOTOR MEREK HONDA DI 

JAKARTA 

 

Petunjuk Pengisian :  

1. Baca dan pahami tiap pertanyaan dalam lembar angket berikut serta diisi 

dengan teliti, lengkap dan jujur.  

2. Jawaban harus merupakan jawaban pribadi bukan jawaban kelompok. 

Dalam hal ini tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang penting 

jawaban bapak/ibu/sdr(i) benar-benar tepat dengan situasi yang dirasakan.  

3. Tiap-tiap jawaban yang bapak/ibu/sdr(i) berikan pada saya merupakan 

bantuan yang tidak ternilai bagi penelitian saya dan bersifat rahasia. Untuk 

itu, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.  

4. Beri tanda silang (X) pada jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di 

bawah ini yang paling sesuai menurut pendapat bapak/ibu/sdr(i).  

 

 Keterangan :  

 SS = Sangat Setuju     

 S = Setuju     

 N = Netral  

 TS = Tidak Setuju  

 STS = Sangat Tidak Setuju 
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Profil Responden  

I. Apakah anda pengguna motor Honda ? 

 a. Ya   b. Tidak 

II. Jenis Kelamin :  

 a. Pria    b. Wanita  

III. Usia :  

 a. < 20 thn  

 b. 21-30 thn  

 c. > 31 thn  

IV. Pekerjaan :  

 a. Mahasiswa      

 b. Pegawai Negeri 

 c. Pegawai Swasta   

 d. Wiraswasta  

 e. Lainnya 

V. Pendapatan rata-rata tiap bulan :  

 a. ≤ Rp 2.000.000      

 b. Rp 2.100.000 – Rp 4.000.000 

 c. RP 4.100.000 – Rp 6.000.000   

 d. > Rp 6.000.000   

VI. Lama Penggunaan motor Honda : 

 a. <1 tahun   

 b. 1-3 tahun   

 c. 4-6 tahun 

 d. >6 tahun 
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A. Corporate Image (X1) 

     

       No. Pernyataan STS TS N S SS 

1 

Honda mempunyai ketersediaan suku 

cadang terbesar dalam industri 

otomotif. 

1 2 3 4 5 

2 
Honda memberikan jaminan dan 

kenyamanan untuk setiap produknya. 1 2 3 4 5 

3 

Honda mempunyai jaringan penjualan 

yang luas sehingga memudahkan 

dalam pembelian produk. 
1 2 3 4 5 

       B. User Image (X2) 

     

       No. Pernyataan STS TS N S SS 

4 
Sepeda motor Honda membuat saya 

lebih percaya diri. 1 2 3 4 5 

5 
Sepeda motor Honda membuat saya 

irit dalam pengeluaran bbm. 1 2 3 4 5 

6 

Saya merasa harga suku cadang 

sepeda motor Honda cukup 

terjangkau. 

1 2 3 4 5 

7 

Saya merasa mudah dalam merawat 

sepeda motor Honda. (Bengkel 

banyak tersedia) 

1 2 3 4 5 

        

C. Product Image (X3) 

     

       No Pernyataan STS TS N S SS 

8 
Sepeda motor Honda  memiliki daya 

tahan mesin yang baik. 
1 2 3 4 5 

9 

Sepeda motor Honda irit dalam 

konsumsi bahan bakar. 1 2 3 4 5 

10 

Sepeda motor Honda memiliki model 

yang bagus dan desain motor yang 

unik. 1 2 3 4 5 

11 
Sepeda motor Honda memiliki harga 

jual kembali yang tinggi dan stabil. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

     

ANALISIS PENGARUH..., MUHAMAD DHANI RAHMAN, Ma.-IBS, 2014



87 
 

D. Keputusan Pembelian (Y) 

     

       No. Pernyataan STS TS N S SS 

12 
Saya memiliki kebutuhan akan sepeda 

motor. 1 2 3 4 5 

13 

Saya membutuhkan sepeda motor 

yang irit dalam konsumsi bahan 

bakar. 
1 2 3 4 5 

14 

Saya ingin sepeda motor dengan 

mesin yang berdaya tahan tinggi, 
1 2 3 4 5 

15 
Saya ingin sepeda motor yang selalu 

memberikan layanan servis yang 

prima. 

1 2 3 4 5 
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Correlations

1 .575** .580** .838**
.001 .001 .000

30 30 30 30
.575** 1 .452* .832**
.001 .012 .000

30 30 30 30
.580** .452* 1 .819**
.001 .012 .000

30 30 30 30
.838** .832** .819** 1
.000 .000 .000

30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Corporate_image1

Corporate_image2

Corporate_image3

Corporate_image_Tot

Corporate_
image1

Corporate_
image2

Corporate_
image3

Corporate_
image_Tot

Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlations

1 .272 .510** .391* .747**
.146 .004 .033 .000

30 30 30 30 30
.272 1 .357 .400* .702**
.146 .053 .028 .000

30 30 30 30 30
.510** .357 1 .297 .755**
.004 .053 .111 .000

30 30 30 30 30
.391* .400* .297 1 .703**
.033 .028 .111 .000

30 30 30 30 30
.747** .702** .755** .703** 1
.000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
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Sig. (2-tailed)
N

User_image1

User_image2

User_image3

User_image4

User_image_Tot

User_
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User_
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User_
image3

User_
image4

User_
image_Tot

Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 
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1 .545** .476** .361 .762**
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.545** 1 .527** .302 .777**
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Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations
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.006 .011 .023 .000
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.773** .808** .786** .751** 1
.000 .000 .000 .000
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Pearson Correlation
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Pearson Correlation
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Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Reliability Statistics

.762 3

Cronbach's
Alpha N of  Items

Reliability Statistics

.702 4

Cronbach's
Alpha N of  Items

Reliability Statistics

.768 4
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Alpha N of  Items
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Coefficientsa

.654 1.528

.648 1.544

.552 1.812

Corporate Image
User Image
Product Image

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity
Stat ist ics

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
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Model Summaryb

.722a .522 .507 1.473
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Estimate

Predictors:  (Constant), Product Image,  Corporate
Image, User Image

a. 

Dependent  Variable: Keputusan Pembelianb. 

ANOVAb

227.105 3 75.702 34.883 .000a

208.335 96 2.170
435.440 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Product Image, Corporate Image, User Imagea. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 

Coefficientsa

4.124 1.363 3.027 .003
.369 .106 .305 3.499 .001
.200 .084 .207 2.363 .020
.330 .089 .351 3.694 .000

(Constant)
Corporate Image
User Image
Product  Image

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent  Variable: Keputusan Pembeliana. 
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