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ABSTRAK 

This research aims in analyzing the influence of CAMEL’s (Capital, Assets 
Quality, Management, Earnings and Liquidity) toward prediction of problematic 
condition in go public banking institution in 2010 to 2013. This research emphasizes 
that prediction of problematic condition on banking can be identified using CAMEL 
including Capital Adequancy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Return On 
Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), Operational 
Cost toward Operational Income (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional/BOPO) and Loan to Deposit Ration (LDR). 

This research using data from financial repost and annual report of the banks 
published in www.Idx.co.id. The research sampling decision was done using 
purposive sampling method. The data analysis method in this research was logistics 
regression because variable used here was categorical variable or dummy variable. 
The result showed that Return On Assets (ROA) variable and Net Interest Margin 
(NIM) had significant influence toward prediction of problematic condition on go 
public banking institutions. Whereas Capital Adequancy Ratio (CAR), Non 
Performing Loan (NPL), Return On Equity (ROE), Operational Cost toward 
Operational Income (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO) 
and Loan to Deposit Ration (LDR) had insignificant influence toward prediction of 
problematic condition on go public banking institutions. 

Keywords : Capital Adequancy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Return 
On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), Operational 
Cost toward Operational Income (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional/BOPO) and Loan to Deposit Ration (LDR), prediction of problematic 
condition 

PENDAHULUAN 

Alat transportasi saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. 
Alat transportasi yang modern mampu menunjang seluruh aktifitas masyarakat baik 
di darat, laut maupun udara. Salah satu alat transportasi yang sering digunakan 
masyarakat untuk perjalanan sehari-hari adalah transportasi darat seperti sepeda 
motor. Selain karena harganya terjangkau, sepeda motor dapat di gunakan untuk 
menempuh jarak yang jauh dan terasa nyaman digunakan dijalan yang ramai yang 
menjadi permasalahan dibeberapa kota besar. Merek sepeda motor yang cukup di 

mailto:neoasasina@yahoo.com
http://www.idx.co.id/


minati masyarakat tersebut antara lain sepeda motor merek Honda, Kawasaki, 
Suzuki, TVS dan Yamaha.  

Data penjualan sepeda motor dari tahun 2013-2015 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 
Data Penjualan Sepeda Motor 

Tahun Honda Kawasaki Suzuki TVS Yamaha 

2013   4.700.871  153.807  400.675  19.865  2.495.796 

2014   5.055.510  165.231  275.184  22.144  2.390.902 

2015   4.453.888  115.008  109.882    2.747  1.798.630 

Total 14.210.269  434.046  785.741    44.756 6.685.328 

Sumber: AISI (Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia) 

Banyaknya permintaan pasar akan sepeda motor yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat membuat perusahaan terus berlomba-lomba untuk 
menciptakan inovasi baru bagi sepeda motor produksinya. Inovasi tersebut 
dilakukan dari segi desain, model kualitas, serta harga yang cukup bersaing. 
Perusahaan selalu berusaha mengeluarkan desain maupun model sepeda motor 
baru pada setiap tahunnya agar menarik minat masyarakat  untuk membelinya. 
Perusahaan tentunya juga melakukan pengamatan terlebih dahulu kepada 
konsumen tentang sepeda motor yang diinginkan. Hal tersebut dilakukan untuk 
mendapatkan kepuasan konsumen yang membeli sepeda motor produksinya.  

Salah satu perusahaan yang terus melakukan inovasi adalah Astra Motor 
yang memproduksi sepeda motor merek Honda. Banyak sekali jenis sepeda motor 
yang digunakan masyarakat dengan merek Honda, mulai dari sepeda motor bebek 
hingga bermunculan sepeda motor matic.  

Data penjualan dari sepeda motor sport, bebek dan matic sebagai berikut : 
Tabel 1.2 

Data Penjualan Sepeda Motor Honda 
 

 

     

Sumber: AISI (Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia) 

Bagi sebagian masyarakat sepeda motor dengan merek Honda sudah 
memiliki keunggulan tersendiri sehingga ketika mereka memutuskan untuk 
membeli sepeda motor mereka akan menyebut merek Honda walaupun dalam 
kenyataannya mereka juga bisa saja membeli merek lain. Masyarakat pada 
umumnya memilih sepeda motor didasarkan pada harga sepeda motor tersebut, 
tetapi tidak jarang masyarakat juga memperhatikan kualitas serta model sepeda 
motor yang ditawarkan. Sehingga sebagian masyarakat tetap rela mengeluarkan 
biaya yang lebih banyak untuk mendapatkan sepeda motor yang sesuai dengan 
keinginannya baik dari segi bentuk, model serta kualitas sepeda motor. Namun 
seiring berkembangnya jaman dan kesadaran masyarakat tentang sebuah produk 

Tahun Sport Bebek Matic 

2013    462.212    876.725   3.361.934  

2014   585.376    971.853 3.498.281 

2015   256.931   596.496         3.600.461  

TOTAL      1.304.519     2.445.074            10.460.676     



yang akan dibeli, membuat masyarakat tidak hanya melihat sebuah produk 
khususnya produk sepeda motor hanya dari segi harga atau kualitas saja. Saat ini 
masyarakat sudah mulai melihat sisi motivasi, persepsi maupun sikap konsumen 
untuk membeli sepeda motor tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “Analisis 
Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian 
Sepeda Motor Matic Honda di Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan replikasi dari 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputra dan Samuel (2013) dengan judul 
Analisa Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap Konsumen Terhadap Keputusan 
Pembelian Mobil Daihatsu Xenia di Sidoarjo”. Perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dimana penelitian kali ini 
mengambil objek konsumen sepeda motor matic Honda yang berada di Yogyakarta.  

LANDASAN TEORI 
Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller (2002), keputusan pembelian adalah tindakan dari 
konsumen untuk mau membeli atau tidak membeli terhadap suatu produk. Faktor 
yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau 
jasa, biasanya mempertimbangkan kualitas, harga dan produk yang sudah dikenal 
oleh masyarakat. Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli, biasanya 
konsumen melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu: 

1. Pengenalan masalah 
Pengenalan kebutuhan terjadi ketika konsumen menghadapi 

ketidakseimbangan antara keadaan sebenarnya dan keinginan. 
2. Pencarian informasi 

Setelah mengenali kebutuhan atau keinginan, konsumen mencari informasi 
tentang beragam alternatif yang ada untuk memuaskan kebutuhannya.   

3. Evaluasi alternative 
Konsumen akan menggunakan informasi yang tersimpan di dalam ingatan, 

ditambah informasi yang diperoleh dari luar untuk membangun suatu kriteria 
tertentu. 

4. Keputusan membeli atau tidak 
Sejalan dengan evaluasi atas sejumlah alternatif-alternatif tadi, maka 

konsumen dapat memutuskan apakah produk akan dibeli atau diputuskan 
untuk tidak dibeli sama sekali. 

5. Perilaku pascapembelian 
Ketika membeli suatu produk, konsumen mengharapkan bahwa dampak 

tertentu dari pembelian tersebut. Bagaimana harapan-harapan itu terpenuhi, 
menentukan apakah konsumen puas atau tidak puas dengan pembelian 
tersebut. 

Keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk (2000) “the selection of an 
option from two or alternative choice”. Keputusan pembelian adalah suatu keputusan 
seseorang dimana dia memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. 



Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah 
tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk. 
Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembelian konsumen merupakan suatu 
proses pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan 
tindak lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen dapat melakukan evaluasi pilihan 
dan kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya. 

Motivasi Konsumen  

Motivasi adalah kebutuhan yang cukup mampu mendorong seseorang 
bertindak, (Kotler, 2009). Menurut Schiffman (2000) “Motivation can be described as the 
driving force within individuals that impels them to action”. Artinya motivasi adalah 
kekuatan pendorong dalam diri seseorang yang memaksanya untuk melakukan 
suatu tindakan. Sedangkan menurut Setiadi (2003) mendefinisikan motivasi 
konsumen adalah keadaan didalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan 
individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Adanya 
motivasi dalam diri seseorang akan mengakibatkan suatu dorongan yang mengarah 
pada suatu tujuan untuk mencapai kepuasan. Dari beberapa definisi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa motivasi muncul karena kebutuhan yang dirasakan oleh 
konsumen. Kebutuhan sendiri muncul karena konsumen merasakan 
ketidaknyamanan (state of tension) antara yang seharusnya dirasakan dan yang 
sesunguhnya dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan tersebut mendorong seseorang 
untuk melakukan tindakan memenuhi kebutuhan tersebut Sumarwan (2004) dalam 
Akbar (2010). 

Menurut Swasta (2000) dalam Wahyuni (2008) motivasi rasional adalah 
motivasi yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ditujukan oleh suatu 
produk kepada konsumen. Faktor-faktor yang diperhatikan berupa:  

1. Harga 
Harga merupakan faktor penting yang bervariasi berdasarkan jenis produk.  

2. Pelayanan 
Pelayanan yang bagus dapat menciptakan kepuasan konsumen. Karena 

pelayanan yang bagus melayani pembelian produk kepada konsumen, maka 
konsumen akan merasa dihargai dan dihormati karena kualitas pelayanan yang 
baik. 

Pada umumnya teori motivasi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Teori Freud, 
Teori Maslow dan Teori Herzberg Kotler dan Keller (2009): 

1. Teori Freud 
Teori ini mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk 

perilaku manusia sebagian besar tidak disadari dan bahwa seseorang tidak 
dapat sepenuhnya memahami motivasi dirinya. Ketika seseorang mengamati 
merek-merek tertentu, akan bereaksi tidak hanya pada kemampuan yang 
terlibat nyata pada merek-merek tersebut, melainkan juga pada petunjuk lain 



yang samar. Wujud, ukuran, berat, bahan, warna, dan nama merek dapat 
memicu asosiasi (arah pemikiran) dan emosi tertentu. 

2. Teori Maslow (Abraham Maslow) 
Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam hierarki, 

dari yang paling mendesak sampai yang paling kurang mendesak. Berdasarkan 
urutan tingkat kepentingannya, kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah 
kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan 
penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Jika seseorang berhasil 
memuaskan kebutuhan yang penting, kemudian dia akan berusaha memuaskan 
kebutuhan yang terpenting berikutnya. Menurut teori maslow kebutuhan 
meliputi: 

 

 
Gambar 2.1 

Sumber: Leon Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, 2007 
Rerangka Teori Kebutuhan Menurut Maslow 

a. Kebutuhan fisiologis 
  Dalam teori hierarki kebutuhan, kebutuhan fisiologis merupakan 

kebutuhan manusia tingkat pertama dan paling dasar. Pada dasarnya 
kebutuhan ini merupakan kebutuhan utama manusia atau sering juga 
disebut kebutuhan primer. 

b. Kebutuhan akan keamanan 
  Kebutuhan akan keamanan dan perlindungan menjadi kekuatan 

pendorong di belakang perilaku individu. 
c. Kebutuhan sosial  
  Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan sesorang akan suatu produk 

yang menunjang orang tersebut dalam bersosialisasi terhadap orang lain.  
d. Kebutuhan ego 
  Kebutuhan ego yang terarah kedalam diri mencerminkan kebutuhan 

individu akan penerimaan diri, harga diri, kesuksesan, kemandirian, 
kepuasan pribadi atas apa yang dilakukan atau atas suatu produk tertentu. 

e. Kebutuhan akan aktualisasi diri 
  Kebutuhan ini mengacu pada keinginan individu untuk melengkapi 

kemampuannya. Kebutuhan ini dinyatakan dengan berbagai cara yang 
berbeda oleh orang yang  berbeda. 

3. Teori Herzberg (Teori Dua Faktor) 
Teori ini menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang membedakan 

dissatisfiers (faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan) dan satisfiers 
(faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan). Tidak hanya dissatisfiers saja tidak 
cukup, sebaliknya satisfiers harus ada secara aktif untuk memotivasi pembelian. 
Teori Herzberg memiliki dua implikasi. Pertama, para penjual harus berusaha 



sebaik-baiknya menghindari dissatisfiers. Walaupun tidak menyebabkan lakunya 
produk, hal tersebut bisa dengan mudah menyebabkan produk tersebut tidak 
terjual. Kedua, para pabrikan harus mengidentifikasi satisfiers atau motivator 
utama pembelian di pasar dan kemudian menyediakan faktor satisfiers itu. 
Satisfiers itu akan menghasilkan perbedaan besar terhadap merek apa yang 
dibeli pelanggan. 

Persepsi 

Kotler & Keller (2009) menyatakan bahwa persepsi adalah proses di mana kita 
memilih, mengatur dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan 
gambaran dunia yang berarti. Persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan 
fisik, tetapi juga rangsangan terhadap bidang yang mengelilinginya dan kondisi 
dalam setiap diri kita. Schiffman dan Kanuk (2000) “perception is process by which an 
individuals selects, organizers and interprets stimuli into the a meaningfull and coherent 
picture of the world” atau dapat diartikan bahwa persepsi merupakan suatu proses 
yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan dan 
menginterprestasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu 
gambaran yang berarti dan lengkap tentang dirinya. Kotler & Amstrong (1996) 
mengemukakan bahwa dalam keadaan yang sama, persepsi seseorang terhadap 
suatu produk dapat berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh adanya proses seleksi 
terhadap berbagai stimulasi yang ada. Persepsi akan berhubungan dengan perilaku 
sesseorang dalam mengambil keputusan terhadap apa yang dikehendaki. Salah satu 
cara untuk mengetahui perilaku konsumen tersebut adalah dengan menganalisis 
persepsi konsumen terhadap suatu produk. Dengan persepsi konsumen kita dapat 
mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), 
kesempatan (opportunity) dan ancaman (threat).  

Sikap Konsumen  

Sikap merupakan evaluasi yang menyeluruh dan memungkinkan seseorang 
untuk merespon dengan cara yang menguntungkan atau tidak terhadap obyek yang 
dinilai. Menurut Robbins (2006) sikap adalah pernyataan-pernyataan atau penilaian 
evaluatif berkaitan dengan obyek, orang atau suatu peristiwa. Simamora (2002) 
menyebutkan terdapat tiga komponen dalam sikap konsumen, yaitu:  

1. Cognitive component 
Kepercayaan konsumen dan pengetahuan tentang obyek (atribut produk), 

semakin positif kepercayaan terhadap suatu merek suatu produk maka 
keseluruhan komponen kognitif akan medukung sikap secara keseluruhan. 

2. Affective component 
Emosional yang merefleksikan perasaan seseorang terhadap suatu obyek, 

apakah obyek tersebut diinginkan atau disukai. 
 
 
 
 



3. Behavioral component 
Merefleksikan kecendurungan dan perilaku aktual terhadap suatu obyek, 

yang mana komponen ini menunjukan kecendurungan melakukan suatu 
tindakan.  

Menurut Loudan dan Dellabitta (2004) komponen kognitif merupakan 
kepercayaan terhadap merek, komponen afektif merupakan evaluasi merek dan 
komponen kognitif menyangkut maksud atau niatan untuk membeli. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi sikap-sikap terhadap suatu obyek menurut Azwar (2000) 
dalam Akbar (2010) antara lain: 
1. Pengalaman Pribadi 

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap pengalaman pribadi haruslah 
meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk 
apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan 
faktor emosional. 

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 
Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis 

atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini 
antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk 
menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. 

3. Pengaruh Kebudayaan 
Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap kita 

terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota 
masyarakatnya, karena kebudayaanlah yang memberi corak pengalaman 
individu-individu masyarakat asuhannya. 

4. Media Massa 
Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi 

lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara objektif cenderung 
dipengaruhi oleh sikap penulisnya, akibatnya berpengaruh terhadap sikap 
konsumennya. 

5. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama 
Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama 

sangat menentukan sistem kepercayaan tidaklah mengherankan jika kalau pada 
gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap. 

6. Faktor Emosional 
Kadang kala suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi 

yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk 
mekanisme pertahanan ego. 

Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

Rizkyananda (2013) menunjukkan bahwa variabel motivasi konsumen, persepsi 
kualitas dan sikap konsumen memiliki pengaruh secara simultan atau serentak 
terhadap keputusan pembelian. 

Hipotesis 1 : Motivasi, persepsi dan sikap konsumen secara silmultan berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic Honda di Yogyakarta 



Wahyuni (2008) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif motivasi terhadap 
keputusan pembelian. 

Hipotesis 2 : Motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
sepeda motor matic Honda di Yogyakarta. 

Saputra dan Semuel (2013) menunjukkan bahwa persepsi berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian dengan arah pengaruh positif, sehingga faktor 
persepsi mempengaruhi keputusan pembelian. 

Hipotesis 3 : Persepsi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda 
motor matic Honda di Yogyakarta. 

Mawey (2013) menunjukkan bahwa sikap konsumen berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian produk. 

Hipotesis 4 :  Sikap konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian sepeda motor matic Honda di Yogyakarta. 

 

Model Penelitian 
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METODE PENELITIAN 

Objek dan Subyek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah sepeda motor matic Honda di Yogyakarta dan 
subjek penelitian ini adalah konsumen pengguna sepeda motor matic Honda di 
Yogyakarta. 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah konsumen pengguna sepeda motor matic Honda di 
Yogyakarta, sedangkan sampel penelitian ini adalah konsumen pengguna sepeda 
motor matic Honda yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. 

Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Riduwan (2010), sampel adalah bagian dari populasi yang 
mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Pada penelitian ini, 
teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling, dengan metode 
purposive sampling yang merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih 
objek penelitian berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti. Beberapa kriteria 
tersebut antara lain: 

1. Konsumen yang membeli sepeda motor matic Honda dengan tahun produksi 
2013-2015. 

2. Konsumen yang memiliki sepeda motor matic Honda dari tahun 2013-2015. 
3. Konsumen pengguna sepeda motor matic Honda di kecamatan Godean dan 

kecamatan Gamping. 

Supranto (2001) perhitungan ukuran sampel adalah jumlah pertanyaan dalam 
kuesioner dikali (5) sampai (10).  

Jumlah pertanyaan x 10 

 14 x 10 = 140 

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 
140 orang responden. 

Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut 
Marzuki (2000), Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data 
yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah penelitian. Dalam penelitian 
ini, sumber data primer diperoleh langsung di lapangan dari jawaban responden 
mengenai daftar pertanyaan (kuesioner).  

Definisi Operasional 

Motivasi : Motivasi adalah kebutuhan yang cukup mampu mendorong seseorang 
bertindak 



Persepsi : Persepsi adalah proses di mana kita memilih, mengatur dan 
menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang 
berarti. 

Sikap Konsumen : Sikap merupakan evaluasi yang menyeluruh dan memungkinkan 
seseorang untuk merespon dengan cara yang menguntungkan atau tidak terhadap 
obyek yang dinilai. 

Keputusan Pembelian : Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk 
mau membeli atau tidak membeli terhadap suatu produk. 

Indikator Variabel Penelitian 

Adapun ringkasan indikator variabel penelitian disajikan pada tabel 3.1,  
adapun definisi variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Definisi Operasional 

Variabel 
Penelitian 

Definisi Operasional Indikator Sumber 

Motivasi 
(X1) 

Setiadi (2003) 
mendefinisikan 
motivasi konsumen 
adalah keadaan 
didalam pribadi 
seseorang yang 
mendorong keinginan 
individu untuk 
melakukan kegiatan-
kegiatan guna 
mencapai suatu tujuan. 

a. Kualitas sepeda motor 
b. Kenyamanan saat 

digunakan 
c. Jaminan purna jual 

kendaraan 
layanan service dan 
kualitas service 

d. Harga yang terjangkau 

 
 
 
Saputra 
(2013) 

 
 

 
 

Persepsi 
(X2) 

Schiffman dan Kanuk 
(2000) persepsi 
merupakan suatu 
proses yang 
memungkinkan 
seseorang untuk 
memilih, 
mengorganisasikan dan 
menginterprestasikan 
rangsangan-rangsangan 
yang diterima menjadi 
suatu gambaran yang 
berarti dan lengkap 
tentang dirinya. 

a. Daya tahan kendaraan 
b. Daya tahan mesin 
c. Kendaraan stabil saat 

digunakan untuk jarak 
jauh 

d. Memiliki suku cadang 
yang berkualitas 

 
 
 
 
Saputra 
(2013) 



Sikap (X3) Robbins (2006) sikap 
adalah pernyataan-
pernyataan atau 
penilaian evaluatif 
berkaitan dengan 
obyek, orang atau suatu 
peristiwa. 

a. Penggunaan bahan bakar 
yang efesien 

b. Model yang menarik 
c. Rekomendasi dari 

keluarga 
 

 

 
 
 
Saputra 
(2013) 
 

Keputusan 
Pembelian 
(Y) 

Menurut Kotler (2002), 
keputusan pembelian 
adalah tindakan dari 
konsumen untuk mau 
membeli atau tidak 
membeli terhadap 
suatu produk. 

a. Informasi tentang 
kualitas sepeda motor 
Honda yang sudah 
memasyarakat 

b. Sparepart sepeda motor 
Honda yang mudah 
didapatkan 

c. Bonus yang menarik 
dalam pembelian 
sepeda motor Honda 

 
Saputra 
(2013) 

 
Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas 
Uji validitas berkaitan dengan ketepatan dan alat ukur. Instrumen 

dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa 
yang hendak diukur. Uji validitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah 
pengujian validitas konstruksi (construct validy). Menurut Sugiyono (2011), 
instrumen mempunyai validitas konstruk jika indikator yang dikembangkan 
dalam instrumen pengukur merupakan bagian dari variabel yang ingin diukur 
berdasarkan definisi operasional yang dikemukakan dan untuk menguji 
validitas konstruksi, menggunakan teori yang relevan melalui pendapat dari 
para ahli. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode kolerasi pearson 
dengan derajat kesalahan yang sebesar α = 5%. Jika nilai signifikan yang 
diperoleh dari tiap indikator ˂ 0,05, maka dinyatakan valid. 

2. Uji reliabilitas  

Arikunto (2006), reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan 
bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 
pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Uji reliabilitas ini 
menggunakan uji Cronbach’s alpha, di mana suatu instrumen reliabel jika 
Cronbach’s alpha (a) adalah di atas 0,6. 

Rumus dari Cronbach’s alpha menurut Umar (2002) adalah sebagai berikut: 

α  = (
𝜅

𝜅−1
) (1

Ʃ𝛿ƅ
2

Ʃ𝛿𝑡2
) 

Keterangan:  
α   = reliabilitas instrumen 



κ   = banyaknya butir pertanyaan 
δ𝑡2  = varians total 
Ʃδ𝑡2  = jumlah varians butir 

3. Analisa Regresi Linear Berganda 
Malhotra (2004), analisa regresi adalah prosedur statistik untuk 

menganalisa hubungan antara variabel dependent dengan variabel independent. 
Jika terdapat dua atau lebih variabel bebas maka menggunkan analisa regresi 
liniear berganda. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana hubungan 
sebab akibat atau pengaru antara variabel-variabel tersebut. 

Malhotra (2004) menjelaskan bahwa rumus yang dapat digunakan 
sebagai perhitungan analisa regresi liniear berganda adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Dimana : 
Y   = keputusan pembelian (variabel dependen) 
a   = konstanta 
X1  = motivasi terhadap sepeda motor Honda (independent) 
X2  = persepsi terhadap sepeda motor Honda (independent) 
X3  = sikap konsumen terhadap sepeda motor Honda (independent) 
b1  = koefisien regresi X1 
b2  = koefisien regresi X2 
b3  = koefisien regresi X3 
e   = error 

4. Uji F 
Uji F bertujuan untuk menunjukan apakah semua variabel independen 

yang dimasukan ke dalam model secara simultan atau bersama-sama 
mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali 2006). Adapun 
kriteria penentuan uji F adalah dengan tingkat signifikan 5%. Apabila nilai 
signifikan F < α 0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama-sama antara 
variabel independen terhadap variabel dependen. 

Kegunaan dari Uji F dalam penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis 
1, apakah variabel motivasi (X1), persepsi (X2) dan sikap konsumen (X3) secara 
silmultsn berpengaruh terhadap keputusuan pembelian (Y) sepeda motor matic 
Honda di Yogyakarta. 

5. Uji t 
Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 
(Ghozali 2006). Dasar pengambilan keputusan menurut (Ghozali 2006) adalah 
dengan menggunakan angka probabilitas signifikan. 

a. Jika nilai p-value (sig) >  (0,05), maka Ho diterima berarti variabel 
independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. 

b. Jika nilai p-value (sig) <  (0,05), maka Ho ditolak berarti variabel 
independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. 



Kegunaan dari Uji t adalah untuk menguji apakah variabel motivasi (X1), 
persepsi (X2) dan sikap konsumen (X3) secara parsial berpengaruh terhadap 
keputusuan pembelian (Y) sepeda motor Honda di Yogyakarta. 

6. Uji Koefisien Determinansi (R2) 
Uji koefisien determinanasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen 
(Ghozali 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) sampai dengan 
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.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Deskripsi Responden 

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. 

 

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 

 
 
 



Uji Validitas 
Uji validitas berkaitan dengan ketepatan dan alat ukur. Instrumen dikatakan 

valid apabila instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak 
diukur. Uji validitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengujian validitas 
konstruksi (construct validy). 

 

Tabel 4.2 
Hasil 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 

 

Berdasarkan tabel diatas 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. 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Cronbach’s Alpha, 
suatu instrumen dikatakan reliabel atau andal apabila nilai koefisien Cronbach’s 
Alpha sama dengan atau lebih besar dari 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 

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh 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. 

Regresi Linier Berganda 

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 6 

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 

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 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. 

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. 

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. 

 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi, persepsi kualitas, dan sikap secara simultan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor matic Honda di Yogyakarta. 

2. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

matic Honda di Yogyakarta. 

3. Persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor matic Honda di Yogyakarta. 

4. Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

matic Honda di Yogyakarta. 

Saran 

1. Produsen sepeda motor matic Honda hendaknya terus mengupayakan terciptanya 

motivasi, persepsi kualitas, dan sikap karena terbukti faktor-faktor ini berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

2. Dengan adanya keterbatasan penelitian, diharapkan untuk penelitian selanjutnya 

menambahkan jumlah sampel, mencari lebih luas ruang lingkup penelitian tidak hanya 



pada pengguna sepeda motor matic Honda di Kecamatan Godean dan Kecamatan 

Gamping. 

3. Penelitian yang akan datang perlu menambahkan variabel lain yang mempengaruhi 

keputusan pembelian sepeda motor matic Honda agar diperoleh nilai koefisien determinasi 

yang lebih tinggi, misalnya faktor kepribadian, budaya, sosial, dan psikologis. 

Keterbatasan Penelitian 
1. Sampel dalam penelitian ini terbatas pada pengguna sepeda motor matic Honda di 

Kecamatan Godean dan Kecamatan Gamping sehingga tingkat generalisasi hasil penelitian 

ini masih rendah.  

2. Variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor matic Honda yang 

diteliti hanya motivasi, persepsi kualitas, dan sikap, sehingga nilai koefisien determinasi 

yang diperoleh hanya sebesar 41,1%. 

3. Konstruk dalam landasan teori yaitu motivasi, persepsi, sikap dan keputusan pembelian 

masih kurang menjelaskan lebih spesifik terhadap variabel-variabel yang diteliti. 

4. Indikator dalam deifinisi operasional yang digunakan perlu di pertajam agar mampu 

mencerminkan konstruk yang akan diukur. 
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