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ABSTRACT 

Although Honda is currently the market leader in Indonesian motorcycle market, 

during 2006-2010, it experienced a decline in market sales percentage compared to its 

competitor. However, from 2010 onwards, Honda gains back its market share percentage. 

This can be interpreted as a turnaround of consumer buying decision over Honda 

motorcycle. This research will study the effects of consumer motivation and perceived quality 

towards consumer buying decision of Honda motorcycle in South Jakarta region. 

This research uses quantitative method. Data were collected by questionnaire and 

interview techniques. The respondents in this research are 100 people of Honda motorcycles 

consumer who live in South Jakarta. Three hypotheses are formulated and tested using 

Multiple Regression Analysis. 

The result of this research indicates that there are significant influences, either 

partial or simultaneous between consumer motivations and perceived quality towards 

consumer buying decision. 

Keywords: Consumer Motivation, Perceived Quality, Buying Decision. 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, terdapat dua kekuatan besar yang mendasari laju perubahan ekonomi 

dunia, yaitu globalisasi dan kemajuan teknologi. Kedua kekuatan ini telah menyebabkan 

persaingan diantara berbagai perusahaan menjadi semakin ketat, baik pada tingkat domestik 

maupun tingkat internasional. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin dinamis, 

perusahaan dituntut dengan cepat dan tepat untuk bertindak agar tidak kalah bersaing. 

Menurut Kotler (2000), dalam meningkatkan persaingan, masing-masing perusahaan harus 

dapat memenangkan persaingan tersebut dengan menampilkan produk yang terbaik dan dapat 

memenuhi selera konsumen yang selalu berkembang dan berubah-ubah. 

Seiring berkembangnya jaman, jumlah penduduk semakin lama semakin meningkat. 

Jumlah penduduk dan tingkat mobilitas penduduk yang meningkat juga mengakibatkan 

meningkatnya kebutuhan akan alat transportasi. Sayangnya, pertumbuhan transportasi umum 

tidak dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat akan transportasi. Permasalahan ini, 

menyebabkan masyarakat mencari alternatif transportasi lain, salah satu yang paling banyak 

diminati adalah sepeda motor. Tingginya minat masyarakat terhadap sepeda motor membawa 

angin segar bagi perusahaan otomotif di bidang sepeda motor. Persaingan yang semakin ketat 

terjadi di dalam dunia otomotif khususnya pasar sepeda motor. 

Demi menarik konsumen, produsen sepeda motor tidak hanya dituntut untuk 

menghasilkan kualitas terbaik, tetapi juga harus mengerti pola perilaku konsumen yang tidak 

mudah ditebak. Sehubungan dengan beragamnya perilaku konsumen, maka produsen harus 
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benar-benar tanggap terhadap apa yang menjadi keinginan konsumen. Faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi konsumen ada dua hal, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal yang mempengaruhi konsumen antara lain: 1) motivasi dan 2) persepsi (Swasta dan 

Handoko, 2000). 

Kotler dan Armstrong (2012) mendefinisikan motivasi konsumen sebagai kebutuhan 

yang secara cukup mendorong seseorang secara langsung untuk mencari kepuasan dari 

kebutuhan tersebut. Dalam bidang pemasaran, Sigit (2002) menjelaskan bahwa motivasi 

pembelian adalah pertimbangan-pertimbangan dan pengaruh yang mendorong orang untuk 

melakukan pembelian. Selain motivasi, persepsi juga akan mempengaruhi konsumen 

terhadap apa yang diinginkan olehnya. Menurut Henry Assael (2001), persepsi adalah suatu 

proses yang membuat seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan 

rangsangan yang diterimanya menjadi suatu gambaran yang koheren (jelas atau masuk akal). 

Persepsi kualitas dapat diartikan sebagai persepsi konsumen terhadap totalitas fitur dan 

karakteristik yang memampukan suatu produk dapat memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

maupun yang tidak dinyatakan (Kotler, 2000) 

Gambar 1.1 

Penjualan Sepeda Motor di Indonesia 
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Grafik diatas menunjukkan total 100% penjualan dari tujuh tahun terakhir, Honda 

mampu menjual sebanyak  52.19% di tahun 2005, 52.82% ditahun 2006, 45.67% ditahun 

2007, 46.25% ditahun 2008, 45.93% ditahun 2009, 46.17% ditahun 2010, serta 53.16% 

ditahun 2011. Dari grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa market share Honda dalam 

kurun waktu enam tahun terakhir mengalami penurunan sedangkan Yamaha mengalami 

peningkatan market share yang cukup pesat. Hingga saat ini, posisi Honda memang masih 

menjadi raja di pasar sepeda motor Indonesia. Namun, dari sisi persaingan, Honda terus 

tertekan oleh pesaing-pesaingnya. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa pada tahun 2011, 

jarak antara ke-duanya pun menjadi jauh. Hal ini menunjukkan ada usaha yang dapat dibilang 

sukses yang dilakukan oleh Honda hingga konsumen pun kembali beralih pada produk-

produk Honda. 
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Berdasarkan pemaparan teori dan meningkatnya persaingan untuk merebut konsumen, 

maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Motivasi Konsumen Dan Persepsi 

Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda (Studi Pada Konsumen 

Sepeda Motor Honda di Jakarta Selatan)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, maka 

masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh motivasi konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor Honda di wilayah Jakarta Selatan? 

2. Adakah pengaruh persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Honda di wilayah Jakarta Selatan? 

3. Apa pengaruh motivasi konsumen dan persepsi kualitas secara bersama-sama 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di wilayah Jakarta Selatan? 

4. Pengaruh manakah yang paling dominan antara motivasi konsumen, dengan 

persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di wilayah 

Jakarta Selatan? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan dalam penelitian ini adalah sebagai  berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan di sekitar wilayah Jakarta Selatan, dengan responden 

yang juga tinggal di Jakarta Selatan. 

2. Responden dari penelitian ini adalah konsumen sepeda motor Honda yang 

memiliki sepeda motor Honda. 

3. Variabel bebas dalam penelitian ini dibatasi dengan motivasi konsumen dan 

persepsi kualitas, dan variabel terikat dibatasi dengan keputusan pembelian. 

Variabel motivasi konsumen berdasarkan motif emosional yang terdiri dari 

feeling, beliefs, dan attitude, motif rasional yang terdiri dari facts, logic, dan value, 

motif langganan yang terdiri dari loyalitas. Variabel persepsi kualitas berdasarkan 

tujuh dimensi kualitas produk, yaitu performance, features, comformance with 

specification, reliability, durability, sevireability, dan fit and finish. Variabel 

keputusan pembelian berdasarkan karakteristik pribadi. 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Motivasi 

Kotler dan Armstrong (2012) mengartikan motivasi sebagai kebutuhan yang secara 

cukup mendorong seseorang secara langsung untuk mencari kepuasan dari kebutuhan 

mereka. Sementara Schiffman dan Kanuk (2010) menjelaskan bahwa motivasi sebagai 

pendorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak. 

2.2 Motivasi Konsumen 

Setiadi (2003) mendefinisikan motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi 

seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna 

mencapai suatu tujuan. Dengan adanya motivasi, seseorang akan menunjukkan suatu perilaku 

yang diarahkan pada suatu tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. 
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2.3 Teori Motivasi 

Burrow (2009) menjelaskan bahwa motivasi adalah serangkaian faktor positif atau 

negatif yang menggerakkan perilaku individual. Setiap orang memiliki motivasi jangka 

pendek, maupun jangka panjang. Motivasi juga merupakan faktor penting dalam perilaku 

manusia sebagai konsumen. Keputusan orang untuk membelanjakan uangnya pada produk 

atau jasa dipengaruhi oleh apa yang marketer sebut sebagai buying motives. Buying motives 

adalah alasan orang untuk membeli. Ada tiga kategori buying motives, yaitu: 

1. Motif emosional (Emotional motives) 

Emotinal motives adalah alasan untuk membeli berdasarkan perasaan (feeling), 

kepercayaan (beliefs), atau sikap (attitude). Contohnya, iklan Hallmark 

mendorong konsumen untuk membeli kartu ucapan sebagai bentuk perasaan kasih 

sayang seseorang kepada orang lain seperti kerabat, keluarga, atau orang dekat 

lainnya  yang kita sayangi. Contoh lainnya adalah McDonald’s melakukan 

pendekatan dengan perasaan bersalah orang tua yang tidak memiliki banyak 

waktu diluangkan bersama anak-anaknya. Iklan McDonald’s menggambarkan 

orang tua sibuk yang mengajak anak-anaknya ke restoran McDonald’s pada sabtu 

pagi atau sehabis aktivitas anaknya. 

Ketakutan (fear) juga merupakan motivator emosional yang mendorong 

konsumen untuk membeli produk. 

2. Motif Rasional (Rational motives) 

Rational motives adalah alasan membeli berdasarkan fakta (facts) atau logika 

(logic). Rational motives termasuk menghemat uang atau waktu atau membeli 

produk kualitas terbaik atau nilai (value) terbesar. Motif pembelian rasional dapat 

mempengaruhi banyak pembelian, tetapi motif ini akan lebih dominan 

pengaruhnya pada saat pembelian barang mahal. Bahkan, jika emosi berperan 

dalam pembelian rumah atau mobil atau pilihan untuk berkuliah, seseorang masih 

akan ingin mempertimbangkan kualitas dan nilai pilihannya. 

3. Motif Langganan (Patronage motives) 

Motif langganan adalah alasan membeli yang berdasarkan loyalitas. Motif 

langganan mendorong konsumen untuk membeli dari merek atau perusahaan 

tertentu. Loyalitas dipengaruhi dari pengalaman pembelian sebelumnya yang 

positif. Konsumen membentuk loyalitas dari berbagai alasan, diantaranya, mereka 

menyukai harga yang rendah, kualitas yang tinggi, pelayanan yang ramah, atau 

lokasi yang mudah dicapai. Konsumen mungkin saja akan menjadi loyal karena 

produk tertentu telah digunakan bertahun-tahun oleh keluarga mereka. Seseorang 

akan seringkali menjadi loyal pada perusahaan yang berada didekat tempat 

mereka tinggal. Patronage purchasing tidak hanya dibatasi oleh pembelian yang 

mahal atau besar, tetapi bisa saja pada restoran favorit, merek minuman bersoda, 

sales person yang mana konsumen itu merasa nyaman bersamanya, ataupun 

website perusahaan yang biasa dikunjungi konsumen tersebut. 

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Setiadi (2003), bahwa dalam bidang 

pemasaran, motivasi pembelian adalah pertimbangan-pertimbangan dan pengaruh yang 

mendorong orang untuk melakukan pembelian. Motivasi pembelian terbagi menjadi motivasi 

rasional dan motivasi emosional. Motivasi rasional adalah pembelian yang didasarkan kepada 

kenyataan-kenyataan (fakta) yang ditunjukkan oleh produk kepada konsumen dan merupakan 

atribut produk yang fungsional, serta objektif keadaannya, misalkan kualitas produk, nilai 

produk, ketersediaan barang, efisiensi kegunaan barang. Sedangkan, motivasi emosional 

dalam pembelian berkaitan dengan perasaan, kesenangan yang dapat ditangkat oleh panca 



5 

 

indra, kepercayaan, dan loyalitas. Misalnya, dengan memiliki suatu barang tertentu dapat 

meningkatkan status sosial, peranan merek menjadikan pembeli menunjukkan status 

ekonominya dan pada umumnya bersifat subyektif dan simbolik. Pada saat seseorang akan 

mengambil keputusan untuk membeli suatu produk, tentunya akan dipengaruhi oleh kedua 

jenis motivasi tersebut. 

2.4 Hubungan Motivasi Konsumen Dengan Keputusan Pembelian 

Motivasi yang ada pada seseorang (konsumen) akan mewujudkan suatu tingkah laku 

yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Tiap kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang didorong oleh suatu kekuatan dalam diri orang tersebut, kekuatan inilah yang 

disebut sebagai motivasi. Dalam motivasi, terdapat hubungan saling berkaitan dengan faktor-

faktor kebudayaan, sosial, dan pribadi. Faktor-faktor tersebut membangun atau 

mempengaruhi motivasi pembeli untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi seseorang sangat 

berhubungan erat dengan perilakunya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, 

sosial, dan pribadi. Selanjutnya, faktor-faktor tersebut berperan sangat besar pula dalam 

melatarbelakangi dan menentukan motivasinya untuk melakukan keputusan pembelian 

(Kotler, 2005). 

2.5 Persepsi 

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasi, dan mengartikan 

masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini (Kotler, 

2005). Henry Assael (2001) mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang membuat 

seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan yang 

diterimanya menjadi suatu gambaran yang jelas dan masuk akal. 

2.6 Persepsi Kualitas 

Persepsi kualitas (perceived quality) menurut Aaker (2009) dapat didefinisikan 

sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau 

jasa layanan yang berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Kotler (2000) 

mengartikan persepsi kualitas sebagai persepsi konsumen terhadap totalitas fitur dan 

karakteristik yang memampukan suatu produk dapat memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

maupun yang tidak dinyatakan. 

Garvin (1988) dalam Rangkuti (2002) menjelaskan ada 7 dimensi kualitas produk, 

yaitu: 1.) Performance, yang meliputi karakteristik operasi dari suatu produk. 2.) Features, 

merupakan tambahan untuk menjadi pembeda penting untuk dua produk yang tampak sama. 

3.) Comformance with specification, merupakan pandangan mengenai kualitas proses 

manufaktur yang berorientasi tradisional. 4.) Reliability, yaitu konsistensi kinerja dari 

pembelian satu ke pembelian lainnya dan presentase waktu yang dimiliki produk untuk 

berfungsi sebagaimana mestinya. 5.) Durability, mencerminkan umur ekonomis suatu 

produk. 6.) Serviceability, mencerminkan kemampuan suatu produk dalam memberikan 

layanan. 7.) Fit and finish, yaitu mengarah pada penampilan mutu. 

2.7 Hubungan Persepsi Kualitas Dengan Keputusan Pembelian 

Cleland dan Bruno (2007) menjelaskan bahwa persepsi merupakan realitas yang 

dinyatakan oleh konsumen dalam membuat keputusan. Bila konsumen telah mempersepsikan 

kualitas sebuah produk adalah rendah, maka kualitas produk tersebut adalah rendah, terlepas 

dari kualitas nyatanya, begitupun sebaliknya. Maka, persepsi menjadi lebih penting dari pada 

realitas karena konsumen membuat keputusannya berdasarkan persepsi, bukan realitas. Aaker 
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(2009) menyebutkan bahwa secara umum persepsi kualitas dapat menghasilkan nilai-nilai 

seperti keputusan untuk membeli, diferensiasi atau posisi, harga premium, penyaluran minat 

pelanggan, perluasan merek. 

2.8 Keputusan Pembelian 

Boyd (2000), pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan proses pemecahan 

masalah. Kebanyakan konsumen, baik konsumen individu maupun pembeli organisasi 

melalui proses mental yang hampir sama dalam memutuskan produk dan merek apa yang 

akan dibeli. Walaupun nyata sekali bahwa berbagai konsumen akhirnya  memilih untuk 

membeli barang-barang yang berbeda disebabkan oleh perbedaan karakteristik pribadi 

(kebutuhan, manfaat yang dicari, sikap, nilai, pengalaman masa lalu, dan gaya hidup) dan 

pengaruh sosial (perbedaan kelas sosial, kelompok rujukan, atau kondisi keluarga). 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

Ho1 : Variabel Motivasi Konsumen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Honda pada konsumen di Jakarta Selatan. 

Ha1 :  Variabel Motivasi Konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Honda pada konsumen di Jakarta Selatan. 

Ho2 : Variabel Persepsi Kualitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Honda pada konsumen di Jakarta Selatan. 

Ha2 : Variabel Persepsi Kualitas berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda pada konsumen di Jakarta Selatan. 

Ho3 : Variabel Motivasi Konsumen dan Persepsi Kualitas secara bersama-sama  

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor Honda pada konsumen di Jakarta Selatan. 
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Ha3 : Variabel Motivasi Konsumen dan Persepsi Kualitas secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Honda pada konsumen di Jakarta Selatan. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen sepeda motor Honda di Jakarta 

Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 

pendekatan non probability sampling, yaitu sebuah prosedur sampling yang tiap elemen 

populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel (Malhotra, 

2009). Kemudian, untuk pendekatannya penulis menetapkan secara convenience sampling 

yang berarti peneliti memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang mereka temui untuk 

menjadi sampel jika sesuai menurut kriteria peneliti. Metode ini digunakan untuk 

mempermudah pengambilan sampel dan mempercepat pengambilan sampel (Malhotra, 

2009). 

Untuk ukuran sampel, dengan jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti 

banyaknya jumlah konsumen sepeda motor Honda di daerah Jakarta Selatan, maka dari itu 

penentun jumlah sampel dengan populasi yang tidak diketahui (Bhattacharya, 1997) adalah: 

n = p x q x [Za/2/d]² 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel minimum 

p = Probabilitas responden memiliki sifat-sifat populasi (karena populasi tidak 

diketahui, maka dianggap 0,5 agar hasil kali (p x q) merupakan nilai terbesar) 

q = 1-p (probabilitas responden yang tidak mewakili populasi) 

d = Toleransi kesalahan (error) = 10% 

a = Tingkat signifikansi (5%) 

Za/2 = Nilai distribusi normal untuk tingkat ketelitian a/2 = 1,96 

Perhitungan: 

n = 0,5 x 0,5 x [1,96/0,1]² 

n = 96,04 dibulatkan menjadi 100 

3.2 Model Penelitian 

Dalam menentukan model dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi 

berganda. Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih 

variabel independen dengan variabel dependen. Analisis data yang menggunakan analisis 

regresi berganda ini menggunakan model yaitu: 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana: 

Y : Keputusan Pembelian  X1 : Motivasi Konsumen   

a : Konstanta    X2 : Persepsi Kualitas 

b1,b2 : Koefisien masing-masing faktor e : Error 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Uji Asumsi Klasik 

3.3.1.1 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. 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. Dsitribusi 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. 

3.3.1.2 Uji Multikolinearitas 

Ghozali (2006) menyebutkan bahwa  uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). 

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolinearitas (multikol). Model 

regresi linear berganda 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). 

3.3.1.3 Uji Heterokedastisitas 

Ghozali (2006) menyebutkan bahwa cara mendeteksinya adalah dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent), 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. Menurut Ghozali (2006), dasar pengambilan keputusan: 

- 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. 

- Jika ada pola garis yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 
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3.4 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.4.1 Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara 

parsial atau individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

- Ho : bi = 0 

artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

- Ha : bi ≠ 0 

artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis, maka digunakan kriteria sebagai berikut: 

1. Taraf signifikansi (α = 0,05) 

2. Distribusi t dengan derajat kebebasan (n) 

3. Apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

4. Apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

3.4.2 Uji F 

Formula hipotesis yang digunakan pada uji F adalah sebagai berikut: 

- Ho : bi = 0 

Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

- Ha : bi ≠ 0 

Artinya variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

 

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji F menurut Anderson, Sweeney, dan Williams 

(2011) adalah sebagai berikut: 

- Ho ditolak jika : p-value ≤ α 

Arti dari penjelasan kriteria tersebut adalah bahwa variabel independen secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat 

keyakinan sebesar 5%. 

3.5 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 
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IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Model Penelitian 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9.042 2.109  4.287 .000 

Motivasi Konsumen .306 .083 .370 3.664 .000 

Persepsi Kualitas .250 .078 .322 3.193 .002 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 Sumber: Pengolahan Data 

Dari hasil tersebut, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Y = 9,042 + 0,306X1 + 0,250X2 

Dimana: 

Y = Keputusan Pembelian X1 = Motivasi Konsumen 

9,042 = Konstanta   X2 = Persepsi Kualitas 

Persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai variabel independen 

Motivasi Konsumen adalah variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel 

dependen Keputusan Pembelian (Y). 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.1 Uji Normalitas 

Berdasarkan gambar berikut, dapat dilihat bahwa sebaran data yang terjadi tersebar 

disekeliling garis lurus atau tidak terpencar jauh dari garis lurus, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa persyaratan uji normalitas data bisa dipenuhi. 
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Gambar 4.1 

Grafik Normal Probability Plot 

 

 

4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.2 

Nilai Tolerance Dan VIF 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, terlihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki VIF 

lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antara variabel 

independen dalam model regresi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 
Motivasi Konsumen .621 1.611 

Persepsi Kualitas .621 1.611 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: Pengolahan Data 

Sumber: Pengolahan Data 
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4.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Gambar 4.2 

Grafik Scatterplot 

 

 Sumber: Pengolahan Data 

Dari grafik pada gambar 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta 

titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

4.3 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Uji t 

Tabel 4.3 

Hasil Uji t 

Sumber: Pengolahan Data 

t tabel pada penelitian ini dapat dilihat dengan derajat bebas = n – k. sehingga derajat 

bebasnya adalah 97 (100 – 3) dan α = 0,05, maka hasil yang didapat ialah 1,985. 

HIPOTESIS 1 

Berdasarkan Tabel 4.12, nilai t hitung variabel Motivasi Konsumen adalah 3,664 

dengan tingkat signifikansi 0,000, maka: 

Karena 3,664 > 1,985 dan 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka  variabel Motivasi Konsumen secara signifikan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda pada konsumen di Jakarta 

Selatan. 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.042 2.109  4.287 .000 

Motivasi Konsumen .306 .083 .370 3.664 .000 

Persepsi Kualitas .250 .078 .322 3.193 .002 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
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HIPOTESIS 2 

Berdasarkan Tabel 4.12, nilai t hitung variabel Persepsi Kualitas adalah 3,193 dengan 

tingkat signifikansi 0,002, maka: 

Karena 3,193 > 1,985 dan 0,002 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel Persepsi Kualitas berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda pada konsumen di Jakarta 

Selatan. 

4.3.2 Uji F 

Tabel 4.4 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 292.899 2 146.449 30.625 .000
b
 

Residual 463.851 97 4.782   

Total 756.750 99    

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

b. Predictors: (Constant), Persepsi Kualitas, Motivasi Konsumen 

Sumber: Pengolahan Data 

HIPOTESIS 3 

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas, diketahui nilai sig. adalah 0,000, maka: 

Karena 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel Motivasi Konsumen dan Persepsi Kualitas 

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor Honda pada konsumen di Jakarta Selatan. 

4.4 Koefisien Determinasi 

Tabel 4.5 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .622
a
 .387 .374 2.187 

a. Predictors: (Constant), Persepsi Kualitas, Motivasi Konsumen 

 

Berdasarkan tabel diatas, besarnya Adjusted R Square adalah 0,374. Hal ini berarti 

bahwa 37,4% variasi keputusan pembelian (Y) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

independen diatas. Sedangkan sisanya 62,6% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. 

 

 

Sumber: Pengolahan Data 
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4.5 Implikasi Manajerial 

Tabel 4.6 

Mean Variabel Motivasi Konsumen 

Variabel Indikator Mean 

Motivasi 

Konsumen 

Feeling 

Kepercayaan 

Sikap Positif 

Fakta Produk 

Logika 

Nilai Produk 

Pengalaman Sebelumnya 

4,41 

4,16 

4,15 

4,2 

4,2 

4,12 

4,32 

Total Mean 4,22 

 Sumber: Pengolahan Data 

Dari hasil rata-rata nilai (mean) oleh masing-masing indikator atau dimensi yang 

digunakan untuk mengukur satu variabel yang didapat melalui kuesioner, diketahui bahwa 

untuk variabel Motivasi Konsumen (X1), nilai total rata-ratanya adalah 4.22. Maka, untuk 

dimensi yang bernilai diatas total rata-rata akan menjadi syarat perhatian untuk lebih 

ditingkatkan karena berarti dimensi-dimensi tersebut berpengaruh besar pada variabel 

Motivasi Konsumen dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Dapat kita lihat berdasarkan 

tabel diatas, dimensi-dimensi tersebut adalah Perasaan (feeling) dan Pengalaman 

Sebelumnya. iklan yang menceritakan rasa cinta, senang, atau sayang seseorang terhadap 

sepeda motor Honda-nya disertai alasan mengapa mereka memiliki perasaan demikian 

terhadap sepeda motornya akan dapat meningkatkan perasaan konsumen. Perasaan muncul 

akibat adanya interaksi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perasaan konsumen terhadap 

Honda, maka Honda harus meningkatkan interaksinya, contohnya seperti dengan membuka 

stand yang atraktif dan didukung oleh tenaga penjualan yang komunikatif pada event-event 

yang ada, atau yang lainnya.  Pengalaman sebelumnya juga memberikan dampak yang besar 

pada motivasi konsumen dalam mempengaruhi keputusan pembeliannya. Meningkatkan 

kualitas produk dan layanan Honda dapat meningkatkan pengalaman kepada konsumen 

Honda. 
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Tabel 4.7 

Mean Variabel Persepsi Kualitas 

Variabel Indikator Mean 

Persepsi 

Kualitas 

Performa 

Fitur 

Orientasi Kualitas 

Konsistensi Kinerja 

Umur Ekonomis 

Kemampuan Sepeda Motor 

Penampilan 

4,3 

4,23 

4,12 

4,24 

4,3 

4,22 

4,11 

Total Mean 4,21 

 Sumber: Pengolahan Data 

Untuk hasil total rata-rata pada variabel Persepsi Kualitas, Performa dan Umur 

Ekonomis menjadi syarat perhatian karena nilai rata-rata yang didapat diatas nilai rata-rata 

totalnya (4,3 dan 4,3 > 4,21). Hal ini berarti performa dan umur ekonomis berpengaruh besar 

pada persepsi kualitas konsumen dalam mempengaruhi keputusan pembeliannya. Performa 

dan umur ekonomis dapat ditingkatkan dengan spareparts yang lebih berkualitas, Sehingga 

daya tahan lebih lama dan performa dapat meningkat. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Variabel Motivasi Konsumen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda pada konsumen di Jakarta 

Selatan. 

2. Variabel Persepsi Kualitas secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda pada konsumen di Jakarta 

Selatan. 

3. Secara keseluruhan atau simultan, variabel Motivasi Konsumen dan Persepsi 

Kualitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor Honda pada konsumen di Jakarta Selatan. 

4. Variabel Motivasi Konsumen memiliki pengaruh paling besar terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda pada konsumen di Jakarta Selatan. 

5.2 Saran 

1. Bagi akademisi, terlihat dari pembahasan diatas, model mampu menjelaskan 

37,4% variasi dari keputusan pembelian, maka saran yang dapat peneliti berikan  
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adalah menambah variabel lainnya diluar variabel motivasi konsumen dan 

variabel persepsi kualitas. 

2. Bagi perusahaan, Variabel Motivasi Konsumen memberikan pengaruh terbesar 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Hal ini perlu dipertahankan 

dan ditingkatkan oleh perusahaan. Dimensi Feeling memiliki pengaruh terbesar 

yang menggerakkan motivasi konsumen. Untuk itu, perusahaan harus 

mempertahankan atau meningkatkan hal ini. Iklan atau Advertising mengenai 

sejarah sepeda motor Honda di Indonesia, atau membuka stand yang atraktif dan 

didukung oleh tenaga penjualan yang komunikatif pada event-event yang ada, dan 

program customer care. Dimensi Pengalaman Sebelumnya merupakan dimensi 

yang memiliki pengaruh ke-dua terbesar  yang menggerakkan motivasi konsumen 

pada pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Meningkatkan kualitas produk 

dan layanan pada konsumen Honda saat ini dapat meningkatkan pengalaman 

kepada konsumen Honda. Variabel Persepsi Kualitas juga menunjukkan pengaruh 

yang nyata terhadap proses pengambilan keputusan pembelian sepeda motor 

Honda. Persepsi terhadap kualitas yang tercipta dibenak konsumen terbukti 

menjadi salah satu daya tarik untuk membeli suatu produk. Dimensi yang paling 

dominan dalam mempengaruhi persepsi kualitas adalah Performa dan Umur 

Ekonomis, hal ini berarti performa dan umur ekonomis merupakan indikator 

persepsi kualitas yang paling mempengaruhi persepsi konsumen akan kualitas 

terhadap keputusannya dalam pembelian. Maka dari itu, perusahaan harus 

berkomitmen dan berkonsentrasi untuk selalu meningkatkan performa dan kualitas 

dari produk-produknya. Performa dan umur ekonomis juga dapat ditingkatkan 

dengan spareparts yang lebih berkualitas, Sehingga daya tahan lebih lama dan 

performa dapat meningkat. 
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