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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek dan Subyek Penelitian 

Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang 

cukup tinggi. Salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah penduduk di 

Yogyakarta adalah migrasi. Mengingat Yogyakarta sebagai kota pelajar, maka tidak 

heran ada banyak sekali pelajar yang datang dari berbagai daerah untuk menuntut 

ilmu di Yogyakarta. Dari banyaknya pelajar tersebut tidak sedikit dari mereka yang 

memutuskan untuk menetap di Yogyakarta. 

Banyak jumlah remaja yang mendominasi penduduk di Yogyakarta, maka 

tidak mengherankan apabila penduduk di Yogyakarta sangat terbuka terhadap 

perkembangan zaman dan juga teknologi. Salah satu produk yang berkembang 

sangat pesat di Yogyakarta adalah sepeda motor khususnya sepeda motor matic 

merek Honda. Dengan kondisi tersebut tentu Yogyakarta adalah salah satu pasar 

potensial bagi perusahaan-perusahaan atau distributor sepeda motor salah satunya 

adalah merek Honda. 

Subyek dalam penelitian ini adalah konsumen pengguna sepeda motor matic 

Honda di Yogyakarta. Syarat menjadi subyek dalam penelitian konsumen yang 

membeli sepeda motor matic Honda dengan tahun produksi 2013-2015, konsumen 

yang memiliki sepeda motor matic Honda dari tahun 2013-2015, konsumen 

pengguna sepeda motor matic Honda di kecamatan Godean dan kecamatan 

Gamping. 
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Hal ini dimaksudkan agar subyek dirasa mampu menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan penilaian Motivasi, Persepsi, Sikap Konsumen Terhadap 

Keputusan Pembelian Sepeda Motor Matic Honda di Yogyakarta 

Profil responden dalam penelitian ini meliputi produk sepeda motor matic 

Honda, jenis kelamin dan jurusan disajikan pada Tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1. 

Deskripsi Responden 

Dasar 

Klasifikasi 

Sub Klasifikasi Jumlah Persentase 

(%) 

Jenis kelamin Laki-laki 

Perempuan 

64 

76 

45,7 

54,3 

Pekerjaan Mahasiswa/Pelajar 

Pegawai Negeri Sipil 

Pegawai Swasta 

Wiraswasta 

40 

16 

52 

32 

28,6 

11,4 

37,1 

22,9 

Penghasilan per 

bulan 

s/d Rp 2.000.000 

> Rp 2.000.000 s/d Rp 3.000.000 

> Rp 3.000.0000  

76 

43 

21 

54,3 

30,7 

15,0 

Faktor 

keputusan 

membeli sepeda 

motor 

Periklanan/Advertising 

Sales Promotion (Tawaran cash back, 

Undian, Pameran dagang) 

Personal Selling/  

Penjualan Perseorangan 

78 

37 

 

25 

55,7 

26,4 

 

17,9 

Sumber: Lampiran 2 

Tabel 4.1 menunjukkan jenis kelamin responden kebanyakan adalah 

perempuan sebesar 54,3%. Pekerjaan responden sebagian besar adalah pegawai 

swasta sebesar 37,1%. Penghasilan responden sebagian besar adalah s/d Rp 
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2.000.000 sebesar 54,3%. Keputusan konsumen membeli sepeda motor matic 

Honda sebagian besar dipengaruhi faktor periklanan/advertising yaitu sebesar 

55,7%. 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

Penelitian ini menggunakan data hasil penyebaran kuesioner kepada 

pengguna sepeda motor matic Honda di Kecamatan Godean dan Kecamatan 

Gamping. Kuesioner dibagikan sendiri oleh peneliti sebanyak 140 kuesioner. 

Pengisian kuesioner dilakukan saat itu juga dan dilakukan pengecekan 

kelengkapannya sehingga terkumpul seluruhnya dan layak untuk dianalisis karena 

telah diisi secara lengkap. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product 

Moment. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila dari hasil uji diperoleh nilai 

korelasi antara skor butir dengan skor total, nilai signifikansinya ˂ 5%. 
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Tabel 4.2. 

Uji Validitas  

Variabel Butir R Sig Keterangan 

Motivasi (X1) X1_1 

X1_2 

X1_3 

X1_4 

0,771 

0,691 

0,753 

0,627 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Persepsi kualitas (X2) X2_1 

X2_2 

X2_3 

X2_4 

0,713 

0,692 

0,685 

0,701 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sikap (X3) X3_1 

X3_2 

X3_3 

0,766 

0,743 

0,793 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Keputusan pembelian 

(Y) 

Y_1 

Y_2 

Y_3 

0,718 

0,803 

0,777 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

 Sumber: Lampiran 3 

Tabel 4.2 menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh pada masing-

masing butir pertanyaan variabel motivasi, persepsi kualitas, sikap dan 

keputusan pembelian < 0,05. Hal ini berarti seluruh butir pertanyaan yang 

digunakan dalam penelitian ini valid, sehingga tidak ada pertanyaan yang 

dihilangkan. 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Cronbach’s 

Alpha, suatu instrumen dikatakan reliabel atau andal apabila nilai koefisien 

Cronbach’s Alpha ≥ 0,6.  

Tabel 4.3. 

Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Motivasi  (X1) 

Persepsi kualitas  (X2)  

Sikap (X3) 

Keputusan pembelian (Y) 

0,674 

0,646 

0,651 

0,642 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: Lampiran 3 

Hasil pengujian reliabilitas pada Tabel 4.3 menunjukkan nilai Cronbach’s 

Alpha pada variabel motivasi sebesar 0,674; persepsi kualitas sebesar 0,646; sikap 

sebesar 0,651 dan variabel keputusan pembelian sebesar 0,642 masing-masing lebih 

besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan instrument yang dipakai 

dalam variabel adalah handal. 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

Dalam penelitian ini kegunaan analisis regresi ganda untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh motivasi (X1), persepsi kualitas (X2), dan sikap (X3) terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor matic Honda (Y). 
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1. Analisis Regresi Berganda 

Hasil perhitungan dengan program SPSS 15.00 diperoleh nilai koefisien 

regresi sebagai berikut: 

Tabel 4.4. 

Hasil Perhitungan Koefisien Regresi 

Variabel Penjelas Standardized 

Coefficients 

p-value 

(sig.t) 

Motivasi (X1) 0,219 0,006 

Persepsi kualitas (X2) 0,238 0,001 

Sikap Konsumen (X3) 0,354 0,000 

F statistic 33,350  

p-value (sig.F) 0,000  

Adj R-square 0,411  

Sumber: Lampiran 4 

Hasil uji regresi pada Tabel 4.4 diperoleh persamaan regresi: 

Y = 0,219 X1 + 0,238 X2 + 0,354 X3  

1. Uji Signifikansi Simultan (uji Statistik F) 

Hasil perhitungan pada Tabel 4.4 diperoleh nilai sig. F (0,000) < α (0,05), 

artinya motivasi, persepsi kualitas dan sikap konsumen secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic Honda di 

Yogyakarta. Hipotesis 1 didukung/Supported 
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2. Uji Signifikansi Parsial (uji Statistik t) 

a. Pengaruh motivasi terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic Honda 

di Yogyakarta. 

Variabel motivasi memiliki koefisien arah positif sebesar 0,219 dan p-value 

sebesar 0,006 < α (0,05), artinya motivasi memiliki pengaruh positif (searah) 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic Honda di 

Yogyakarta. Semakin tinggi motivasi terhadap suatu merek, maka semakin 

tinggi keputusan pembelian sepeda motor matic Honda di Yogyakarta. 

Hipotesis 2 didukung/Supported. 

b. Pengaruh persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic 

Honda di Yogyakarta. 

Variabel persepsi kualitas memiliki koefisien arah positif sebesar 0,238 dan 

p-value sebesar 0,001 < α (0,05), artinya persepsi kualitas memiliki pengaruh 

positif (searah) dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

matic Honda di Yogyakarta. Semakin tinggi persepsi konsumen terhadap 

kualitas suatu merek, maka semakin tinggi keputusan pembelian sepeda 

motor matic Honda di Yogyakarta. Hipotesis 3 didukung/Supported. 

c. Pengaruh sikap konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic 

Honda di Yogyakarta. 

Variabel sikap konsumen memiliki koefisien arah positif sebesar 0,354 dan p-

value sebesar 0,000 < α (0,05), artinya sikap konsumen memiliki pengaruh 

positif (searah) dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor 
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matic Honda di Yogyakarta. Semakin tinggi sikap konsumen pada suatu 

merek, maka semakin tinggi keputusan pembelian sepeda motor matic Honda 

di Yogyakarta. Hipotesis 4 didukung/Supported. 

3. Uji Koefisien Determinasi 

Nilai adjusted R square sebesar 0,411 menunjukkan variabel-variabel 

motivasi, persepsi kualitas dan sikap konsumen mampu menjelaskan variasi 

keputusan pembelian sepeda motor matic Honda sebesar 41,1%. Sedangkan 

sisanya sebesar 58,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model. 
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D. Pembahasan (Interpretasi) 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan motivasi, persepsi kualitas, 

dan sikap secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

matic Honda di Yogyakarta. Kebutuhan yang dirasakan tersebut mendorong 

konsumen untuk melakukan pembelian sepeda motor matic Honda. Sebelum 

melakukan pembelian konsumen akan berusaha menemukan perbedaan dan 

keunggulan yang ditawarkan produk sepeda motor Honda dengan produk sejenis 

dipasaran yang kemudian direalisasikan dalam bentuk keputusan pembelian. 

Konsumen akan melakukan evaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap 

yang akan diambil selanjutnya yaitu dengan melakukan pembelian sepeda motor 

matic Honda. Hasil penelitian ini sesuai dengan Rizkyananda (2013) yang 

menunjukkan bahwa variabel motivasi konsumen, persepsi kualitas dan sikap 

konsumen memiliki pengaruh secara simultan atau serentak terhadap keputusan 

pembelian. 

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan motivasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic Honda di 

Yogyakarta. Motivasi adalah kebutuhan yang cukup mampu mendorong seseorang 

bertindak. Semakin tinggi motivasi konsumen terhadap produk sepeda motor 

Honda, maka mengakibatkan semakin tinggi kesediaan konsumen untuk melakukan 

pembelian produk sepeda motor matic Honda di Yogyakarta. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan Wahyuni (2008) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 

motivasi terhadap keputusan pembelian. 
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Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan persepsi kualitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic Honda di 

Yogyakarta. Persepsi kualitas keseluruhan dari produk sepeda motor matric Honda 

dapat menentukan nilai dari produk tersebut dan berpengaruh secara langsung 

kepada keputusan pembelian konsumen. Pengaruh langsung tersebut tercermin 

dalam kemampuan konsumen dalam menemukan perbedaan dan keunggulan yang 

ditawarkan produk sepeda motor Honda dengan produk sejenis dipasaran yang 

kemudian direalisasikan dalam bentuk keputusan pembelian yang diambil oleh 

konsumen. Hasil penelitian ini sesuai dengan Sri Wahjudi Astuti dan I Gde Cahyadi 

(2007) yang menunjukkan kesan kualitas berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda. Hasil penelitian ini sesuai dengan Saputra dan 

Semuel (2013) yang menunjukkan bahwa persepsi berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian dengan arah pengaruh positif 

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan sikap berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic Honda di Yogyakarta. 

Sikap merupakan evaluasi yang menyeluruh dan memungkinkan seseorang untuk 

merespon dengan cara yang menguntungkan atau tidak terhadap obyek yang dinilai. 

Sikap konsumen yang semakin baik terhadap sepeda motor matic Honda, maka 

semakin tinggi kesediaan konsumen untuk membeli produk. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan Mawey (2013) yang menunjukkan bahwa sikap konsumen 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk.  

 


