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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Kiprah Suzuki di dunia otomotif Indonesia dimulai tahun 1979, dibawah 

bendera PT.INDOHERO STEEL & ENGINERING Co, dengan diperkenalkannya 

produk Roda 2 Type A 100 dan FR 70. Dibawah kepemimpinan Subroto Laras, 

Suzuki yang sebelumnya hanya dikenal sebagai produsen sepeda motor, 

mengembagkan usaha membuat mobil penumpang yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat Indonesia. 

Gambar 4.1 

Logo Suzuki 

 
 

 

Kantor Pusat 

Wisma Indomobil 

Alamat  : Jl. M.T. Haryono Kav. 8, Jakarta 13330 - Indonesia 

Telpon  : (021) 8564530, 8564540, 8564550 

Fax  : (021) 8564833 

(Sumber : http://www.suzuki.co.id) 
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4.1.2 Gambaran Umun Produk 

PT. Suzuki Indomobil Sales dengan bangga meluncurkan Suzuki Satria 

F150 (FU 150CC) dengan warna dinamis dan stripping bernuansa racing yang 

semakin mengukuhkan tampilan Satria F150 sebagai Hyper Underbone yang 

sangat digemari kawula muda. Satria F150 merupakan motor bebek dengan 

performa mesin dan fitur canggih sehingga dianugerahi 2 penghargaan Tabloid 

Otomotif sebagai Best Bebek Super dan Best Of The Best Bebek pada ajang 

Otomotif Award 2012. 

Satria F150 memiliki kapasitas mesin 150cc, 4 langkah, DOHC 4 katup, 6-

speed, berpendingin oli dan silinder SCEM dengan teknologi seperti Moge ini 

merupakan produk nomor 1 di kelas Sport Underbone. Performa berkendara 

Satria F150 semakin mantap didukung dengan rem cakram depan diameter lebar 

dan rem cakram belakang yang mumpuni di tambah dengan suspensi monoshock 

link type semakin mantap untuk melibas tikungan di segala tingkat kecepatan. 

Pengendara bisa memilih mode indikator percepatan melalui tombol 

SDMS di speedometer untuk memilih sesuai tipe berkendara Eco, Normal, atau 

Power. 

PT. SIS menyediakan 5 pilihan two tone warna sporty yaitu Brilliant white 

– Pearl flash green, Hyper pink – Titan black, Titan black – Metallic dark grey, 

Candy marine blue – Brilliant white, dan Candy summer red – Titan black. 

Dengan perubahan warna dan stripping baru ini tidak membawa dampak terhadap 

harga OTR Jakarta, tetap Rp 18.565.000. 
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Gambar 4.2 

Suzuki Satria FU 150 CC 

 

 
 

(Sumber : http://www.terlambat.info/2012/06/satria-fu-150-2012-spesifikasi-dan.html) 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

4.2.1 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia 

Hasil Tabulasi gambaran umum responden berdasarkan usia disajikan 

dalam Gambar 4.3 berikut ini : 

 

Gambar 4.3 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia Frekuensi Persentase 

17-21 48 54 % 

22-26 29 32 % 

27-31 13 14 % 

Total 90 100 % 

54%

32%

14%

17-21

22-26

27-31

 
Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

http://www.terlambat.info/2012/06/satria-fu-150-2012-spesifikasi-dan.html
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Berdasarkan Gambar 4.3 tentang usia responden yang mengisi kuesioner, 

dapat diketahui bahwa responden yang melakukan pembelian terhadap Suzuki 

Satria FU 150 cc sebagian di dominasi oleh responden berusia antara 17-21 tahun 

sebesar 54% (48 orang), sedangkan sisanya responden berusia 22-26 tahun 

sebesar 32% (29 orang) dan responden yang berusia 27-31 tahun sebesar 14% (13 

Orang). 

Dari hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan usia diatas, 

dapat menggambarkan bahwa pengguna motor Suzuki Satria FU 150 cc di kota 

Malang didominasi oleh oleh para ABG (Remaja – Dewasa) yang berusia 17-21 

tahun, sesuai dengan model dari Suzuki Satria FU 150cc sangat cocok untuk 

ABG. 

4.2.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin 

disajikan dalam Gambar 4.4 berikut ini : 

Gambar 4.4 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-laki 87 97 % 

Perempuan 3 3 % 

Total 90 100 % 

97%

3%

Laki-laki

Perempuan

 
Sumber : Data Primer Diolah, 2012 
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Berdasarkan Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa responden lebih lebih 

dominasi oleh laki-laki sebasar 97% (87 Orang), sedangkan sisanya 3% (3 Orang) 

adalah perempuan. Dari hasil tabulasi diatas menggambarkan motor Suzuki Satria 

FU 150cc cocok dan disukai oleh laki-laki, hal ini karena motor Suzuki Satria FU 

150cc memiliki desain yang sangar dan kecepatan yang cukup tinggi, walaupun 

ada beberapa perempuan yang menyukai motor Suzuki Satria FU 150cc. 

4.2.3 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan pendidikan terakhir 

disajikan dalam Gambar 4.5 sebagai berikut ini : 

 

Gambar 4.5 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase 

SD 0 0 % 

SMP 1 1 % 

SMA 44 49 % 

DIPLOMA 25 28 % 

S1 18 20 % 

S2 2 2 % 

S3 0 0 % 

Total 90 100 % 

0%

1%

49%

28%

20%

2%

0%

SD

SMP

SMA

DIPLOMA

S1

S2

S3

 
Sumber : Data Primer Diolah, 2012 
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Pendidikan merupakan karakteristik yang dapat digunakan sebagai 

petunjuk untuk mengetahui tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang yang 

tentunya berpengaruh cukup besar dalam mempengaruhi dorongan untuk 

melakukan pembelanjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka 

semakin tinggi pula tingkat rasionalitas yang dimiliki ketika berbelanja. 

Bedasarkan Gambar 4.5 dapat diketahui bahwa, responden dengan 

pendidikan terakhir SMA mendominasi sebagian besar dari responden, sebanyak 

49% (44 Orang), hal ini bisa diterima karena lulusan SMA sudah memiliki 

pemahaman yang cukup baik terhadap suatu produk namun pola perencanaan 

belanja mereka masih mudah dipengaruhi oleh beberapa hal. 

Sisanya responden dengan pendidikan terakhir SD sebanyak 0% (0 

Orang), SMP 1% (1 Orang), Diploma 28% (25 Orang), S1 20% (18 Orang), S2 

2% (2 Orang) dan S3 0% (0 Orang). 

4.2.4 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan pekerjaan disajikan 

dalam Gambar 4.6 sebagai berikut : 

 

Gambar 4.6 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

PNS 5 6 % 

Wiraswasta 11 12 % 

Pelajar/Mahasiswa 50 55 % 

Karyawan Swasta 24 27 % 

Tidak Bekerja 0 0 % 

Lain-lain 0 0 % 

Total 90 100 % 
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6%
12%

55%

27%

0%

0%

PNS

Wiraswasta

Pelajar/Mahasiswa

Karyawab Swasta

Tidak Bekerja

Lain-lain

 
Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

Tingkat pendapatan dan status social seseorang erat kaitannya dengan 

pekerjaan apa yang mereka tekuni, dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi 

kepentingan atau motivasi seserang dalam berbelanja.Jenis pekerjaan dapat 

memberikan gambaran mengenai tingkat penghasilan seseorang. 

Berdasarkan data yang ada pada Gambar 4.6, responden sebagian besar 

didominasi pelajar dan mahasiswa dengan jumlah mencapai 55% (50 Orang). 

Jumlah tersebut diikuti oleh PNS 6% (5 Orang), wiraswasta 12% (11 Orang), 

karyawan swasta 27% (24 Orang), sisanya yang tidak berkerja ataupun bekerja 

masing-masing 0%. 

Dari hasil penelitian dan tabulasi diatas, mahasiswa/pelajar yang berusia 

17-21tahun adalah pengguna paling banyak motor Suzuki Satria FU 150cc 

khususnya di Kota Malang, hal ini karena motor Suzuki Satria FU 150cc memiliki 

desain yang sangar dan kecepatan yang cukup tinggi sehingga disukai anak muda. 

4.2.5 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Penghasilan 

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan pengasilan 

disajikan dalam Gambar 4.7 sebagai berikut : 
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Gambar 4.7 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Penghasilan 

Penghasilan Frekuensi Persentase 

≤ Rp 1.000.000 22 24 % 

Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 66 74 % 

Rp 5.000.000 - Ro 

10.000.000 2 2 % 

≥ Rp 10.000.000 0 0 % 

Total 90 100 

24%

74%

2%

0%

≤ Rp 1.000.000

Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000

Rp 5.000.000 - Ro 10.000.000

≥ Rp 10.000.000

 
Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

Tingkat pendapatan mempunyai kaitan erat dengan status sosial ekonomi 

seseorang. Pendapatan juga berhubungan dengan daya beli seseorang ketika 

berbelanja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tingkat penghasilan digunakan 

sebagai informasi untuk melengkapi hasil penelitian. Adapun dalam penelitian ini, 

yang dimaksud penghasilan yang ada pada pelajar/mahasiswa adalah penghasilan 

orang tua. 

Berdasarkan hasil tabulasi pada Gambar 4.7, penghasilan Rp 1.000.000 – 

Rp 5.000.000 mendominasi sebesar 74% (66 Orang), ≤ Rp 1.000.000 24% (22 

Orang), Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 2% (2 Orang) dan 0% untuk responden 

yang berpenghasilan ≥ Rp 10.000.000. 
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Dari hasil tabulasi keseluruhan mulai dari gambaran umum responden 

berdasarkan usia, gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin, 

gambaran umum responden berdasarkan pendidikan terakhir, gambaran umum 

responden berdasarkan pekerjaan dan gambaran umum responden berdasarkan 

penghasilan, dapat ditarik kesimpulan bahwa keinginan untuk melakukan 

pembelian terhadap Suzuki Satria FU 150cc sebagian besar didominasi oleh 

konsumen berusia 17-21 tahun yang berjenis kelamin laki-laki, dengan pendidikan 

terakhir SMA yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa dengan pendapatan orang 

tua Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000. Artinya, Suzuki Satria FU 150cc adalah motor 

yang didesain oleh Produsen Suzuki yang menjadikan anak muda dan memiliki 

daya beli untuk jadi pasar sasaran. 

4.3 Gambaran Distibusi Penelitian 

Pada bagian ini akan diketahui distribusi item-item dari variabel harga 

(X1), variabel merek (X2), variabel kualitas (X3), variabel ciri/keistimewaan (X4) 

dan variabel keputusan pemebelian (Y) secara keseluruhan yang diperoleh dari 

jawaban responden melalui kuesioner, baik dalam jumlah responden maupun 

dalam angka persentase. 

Pengukuran diberikan dengan rentang jawaban tertututp menggunakan 

skala likert  pada skala 1-5.Pada setiap butir pertanyaan, para responden diminta 

untuk dapat memberikan penilaian sikap terhadap pernyataan-pernyataan yang 

ada. Deskripsi setiap variabel dilakikan terhadap seluruh butir pertanyaan baik 

dari sisi nilai rata-rata (rerata) variabel maupun proposi dari tiap skor jawaban. 
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4.3.1 Distribusi Frekuensi Variabel Harga (X1) 

Pengukuran terhadap variabel harga (X1) menggunakan 2 indikator, yaitu 

kesesuaian keistimewaan produk (X1.1) dan kesesuaian manfaat (X1.2). 

Distribusi frekuensi variabel harga (X1) secara lengkap disajikan pada 

Tabel 4.1 berikut ini : 

 

 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Variabel Harga 

Item 

Harga (X1) 

Jumlah 
Rata-

Rata 

Rata-

rata 

Item 

STS TS N S SS 

F % F % F % F % F % 

X1.1 x1.1.1 0 0,00 4 4,44 20 22,22 54 60,00 12 13,33 344 3,82 3,82 

X1.2 
x1.2.1 0 0,00 3 3,33 22 24,44 52 57,77 13 14,44 345 3,83 

3,82 x1.2.2 0 0,00 4 4,44 23 25,55 49 54,44 14 15,55 343 3,81 

Rata-rata variabel Harga = 3,82 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Keterangan : 

X1.1 : Kesesuaian Keistimewaan Produk  

X1.2 : Kesesuaian Manfaat 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.1, diketahui bahwa rata-rata variabel harga 

sebesar 3,82 yang berarti cukup positif. Dapat dilihat pula bahwa penilaian 

responden sebagian besar tersebar ke arah angka 4. Namun,dari seluruh responden 

tidak semua menilai positif harga, dimana masih ada responden yang memberikan 

penilaian 3 dan 2. 

Melalui Tabel 4.1, dapat dilihat pula bahwa nilai rata-rata item kesesuaian 

keistimewaan produk (X1.1) dan kesesuaian manfaat (X1.2) sama sebesar 3,82. 

Penilaian ini menunjukkan bahwa responden yang membeli Suzuki Satria FU 
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150cc dalam menilai harga cenderung positif berdasarkan kesesuaian 

keistimewaan produk dan kesesuaian manfaat yang diperoleh. 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Merek (X2) 

Pengukuran terhadap variabel merek (X2) menggunakan 3 indikator, yaitu 

citra merek (X2.1), pengaruh merek (X2.2), kesetian merek (X2.3). 

Distribusi frekuensi variabel merek (X2) secara lengkap disajikan pada 

Tabel 4.2 berikut ini : 

 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Variabel Merek 

Item 

Merek (X2) 

Jumlah 
Rata-

rata 

Rata-

rata 

Item 

STS TS N S SS 

F % F % F % F % F % 

X2.1 

x2.1.1 0 0,00 0 0,00 7 7,77 56 62,22 27 30,00  380 4,22 

 4,36 

x2.1.2 0 0,00 0 0,00 3 3,33 39 43,33 48 53,33  405 4,50 

x2.1.3 0 0,00 0 0,00 6 6,66 46 51,11 38 42,22  392 4,35 

X2.2 x2.2.1 0 0,00 0 0,00 15 16,66 48 53,33 27 30,00  372 4,13  4,13 

X2.3 x2.3.1 0 0,00 0 0,00 13 14,44 48 53,33 29 32,22  376 4,17  4,17 

Rata-rata variabel Merek = 4,22 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Keterangan : 

X2.1 : Citra merek  

X2.2 : Pengaruh merek  

X2.3 : Kesetian merek 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.2, diketahui bahwa rata-rata variabel merek 

sebesar 4,22 yang berarti positif. Dapat dilihat pula bahwa penilaian responden 

sebagian besar tersebar ke arah angka 4. Namun,dari seluruh responden tidak 

semua menilai positif merek, dimana masih ada responden yang memberikan 

penilaian 3. 
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Melalui Tabel 4.2, dapat dilihat pula bahwa nilai rata-rata tertinggi 

ditunjukkan item citra merek (X2.1), dimana diperoleh rata-rata sebesar 4,36. 

Penilaian yang tinggi pada item citra merek menunjukkan bahwa responden 

menilai positif dan baik citra merek Suzuki khususnya motor Satria FU 150cc. 

Sedangkan untuk nilai rata-rata terendah ditunjukkan item pengaruh merek (X2.2) 

dengan rata-rata 4,13. Penilaian terendah ini menujukkan responden tidak 

memprioritaskan pengaruh merek, artinya responden tidak memprioritaskan suatu 

merek yang terkenal, tetapi responden lebih memprioritaskan citra positif yang 

ada pada suatu merek. 

4.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas (X3) 

Pengukuran terhadap variabel kualitas (X3) menggunakan 3 indikator, 

yaitu kecepatan (X3.1), keawetan atau daya tahan mesin (X3.2), keamanan (X3.3). 

Distribusi frekuensi variabel kualitas (X3) secara lengkap disajikan pada 

Tabel 4.3 berikut ini : 

 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas 

Item 

Kualitas (X3) 

Jumlah 
Rata-

rata 

Rata-

rata 

Item 
STS TS N S SS 

F % F % F % F % F % 

X3.1 x3.1.1 0 0,00 0 0,00 18 20,00 48 53,33 24 26,66 366  4,06  4,06 

X3.2 
x3.2.1 0 0,00 0 0,00 22 24,44 52 57,77 16 17,77 354  3,93 

 3,94 x3.2.2 0 0,00 0 0,00 19 21,11 55 61,11 16 17,77 357  3,96 

X3.3 x3.3.1 0 0,00 0 0,00 14 15,55 55 61,11 21 23,33 367  4,07  4,07 

Rata-rata variabel kualitas = 4,02 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Keterangan : 

X3.1 : Kecepatan  

X3.2 : Keawetan atau daya tahan mesin  
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X3.3 : Keamanan  

 

Berdasarkan pada Tabel 4.3, diketahui nilai rata-rata variabel kualitas 

sebesar 4,02 yang berarti positif. Dapat dilihat pula bahwa penilaian responden 

sebagian besar tersebar ke arah angka 4. Namun,dari seluruh responden tidak 

semua menilai positif kualitas, dimana masih ada responden yang memberikan 

penilaian 3. 

Melalui Tabel 4.3, dapat dilihat pula bahwa nilai rata-rata tertinggi 

ditunjukkan item keamanan (X3.3), dimana diperoleh rata-rata sebesar 4,07. 

Penilaian yang tinggi  pada item keamanan menunjukkan bahwa responden yang 

membeli motor Suzuki Satria FU 150cc lebih mengutamakan keamanan saat 

berkendara, karena motor Suzuki Satria FU 150cc dilengkapi dengan 2 rem 

cakram. Sedangkan untuk nilai rata-rata terendah ditunjukkan item keawetan dan 

daya tahan mesin (X3.2), dimana diperoleh rata-rata 3,94. Penilaian terendah ini 

menujukkan responden melakukan pembelian yang utama bukan memprioritaskan 

keawenatan dan daya tahan mesin, namun bukan berarti responden mengabaikan 

keawetan dan daya tahan mesin dari Suzuki Satria FU 150cc. 

4.3.4 Distribusi Frekuensi Variabel Ciri/Keistimewaan (X4) 

Pengukuran terhadap variabel ciri/keistimewaan (X4) menggunakan 2 

indikator, yaitu desain yang menarik (X4.1) dan pilihan warna yang meraik (X4.2). 

Distribusi frekuensi variabel ciri/keistimewaan (X4) secara lengkap 

disajikan pada Tabel 4.4 berikut ini : 
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Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Variabel Ciri/Keistimewaan 

Item 

Ciri/Keistimewaan (X4) 

Jumlah 
Rata-

rata 

Rata-

rata 

Item 
STS TS N S SS 

F % F % F % F % F % 

X4.1 
x4.1.1 0 0,00 0 0,00 18 20,00 48 53,33 24 26,66 366  4,06 

 4,02 x4.1.2 0 0,00 0 0,00 15 16,66 61 67,77 14 15,55 359  3,98 

X4.2 x4.2.1 0 0,00 0 0,00 14 15,55 62 68,88 14 15,55 360  4,00   4,00 

Rata-rata variabel ciri/keistimewaan = 4,01 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Keterangan : 

X4.1 : Desain yang menarik  

X4.2 : Pilihan warna yang meraik  

 

Berdasarkan pada Tabel 4.4, diketahui nilai rata-rata variabel 

ciri/keistimewaan sebesar 4,01 yang berarti positif. Dapat dilihat pula bahwa 

penilaian responden sebagian besar tersebar ke arah angka 4. Namun,dari seluruh 

responden tidak semua menilai positif ciri/keistimewaan, dimana masih ada 

beberapa responden yang memberikan penilaian 3. 

Melalui Tabel 4.4, dapat dilihat pula bahwa nilai rata-rata tertinggi 

ditunjukkan item desain yang menarik (X4.1) dimana diperoleh rata-rata sebesar 

4,02. Penilaian responden yang tinggi terhadap item desain yang menarik 

menunjukkan bahwa responden ataupun konsumen Suzuki Satria FU 150cc sangat 

menyukai desain yang menarik, yaitu desain modern dan sesuai dengan karakter 

jiwa anak muda. Sedangkan untuk item pilihan warna yang menarik memilikki 

rata-rata sebesar 4,00, hal ini bukan berarti warna tidak berpengaruh dalam 

keputusan pembelian, namun dari beberapa responden ada yang lebih tertarik 

dengan model desainnya, hal ini ditunjukkan ada beberapa responden yang tetap 

melakukan pembelian walaupun warna yang diinginkan sejak awal tidak tersedia. 
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4.3.5 Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Pengukuran terhadap variabel keputusan pembelian (Y) menggunakan 2 

indikator, yaitu keputusan konsumen untuk menjatuhkan pilihan (Y1) dan 

resistensi konsumen terhadap pilihan lain (Y2) 

Distribusi frekuensi variabel keputusan pembelian (Y) secara lengkap 

disajikan pada Tabel 4.5 berikut ini : 

 

 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Pembelian 

Item 

Keputusan Pembelian (Y) 

Jumlah 
Rata-

rata 

Rata-

rata 

Item 
STS TS N S SS 

F % F % F % F % F % 

Y1 y.1.1 0 0,00 0 0,00 42 46,66 41 45,55 7 7,77 325 3,61 3,61 

Y2 
y.2.1 0 0,00 0 0,00 38 42,22 46 51,11 6 6,66 328 3,64 

3,645  y.2.2 0 0,00 0 0,00 35 38,88 51 56,66 4 4,44 329 3,65 

Rata-rata variabel Keputusan Pembelian = 3,627 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Keterangan : 

Y1 : Keputusan konsumen untuk menjatuhkan pilihan  

Y2 : Resistensi konsumen terhadap pilihan lain  

 

Berdasarkan pada Tabel 4.5, diketahui nilai rata-rata variabel keputusan 

pembelian sebesar 3,627 yang berarti cukup positif. Dapat dilihat pula bahwa 

penilaian responden sebagian besar tersebar ke arah angka 4. Namun,dari seluruh 

responden tidak semua menilai positif keputusan pembelian, dimana masih ada 

beberapa responden yang memberikan penilaian 3 yang cukup tinggi. 

Melalui Tabel 4.5, dapat dilihat pula bahwa nilai rata-rata tertinggi 

ditunjukkan item resistensi konsumen terhadap pilihan lain (Y2) dimana diperoleh 

rata-rata sebesar 3,645. Penilaian yang tinggi terhadap item resistensi konsumen 
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terhadap pilihan lain (Y2) menunjukkan bahwa responden hanya akan membeli 

motor Suzuki Satria FU 150cc walaupun ada saran dari orang terdekat dan 

penawaran yang cukup menarik dari produsen lain terhadap produk yang sejenis 

dan sekelas dengan Suzuki Satria FU 150cc. Namun item keputusan konsumen 

untuk menjatuhkan pilihan (Y1) juga memilikki nilai rata-rata yang tidak jauh 

berbeda yaitu 3,61. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen atau responden akan 

menjatuhkan pilihan terhadap Suzuki Satria FU 150cc ketika mereka 

membutuhkan motor. 

4.4 Pengujian Instrumen Penelitian 

Pengujian instrumen penelitian ini diperlukan untuk mengetahui apakah 

instrumen penelitian yang digunakan dapat mengukur sesuai atau tepat dengan 

apa yang akan diukur atau ingin diukur, maka perlu diuji tingkat kavalidan dan 

kehandalannya dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

4.4.1 Uji Validitas 

Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menujukkan tingkat-tingkat 

kevalidan dan kesahitan suatu istrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang ingin diukur atau dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang variabel yang dimaksud. Valid tidaknya suatu item instrumen dapat 

diketahui dengan membandingkan indeks korelasi Pearson Product Moment 

dengan level signifikansi 5% dengan nilai kritisnya. 

Bila nilai koefisien korelasi lebih besar daripada nilai kritisnya dan 

signifikansi hasil korelasi kurang dari α = 0,05 (5%) maka item instrumen dapat 
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dikatakan valid dan sebaliknya dikatakan tidak valid. Berikut hasil pengujian 

validitas instrumen dengan menggunakan bantuan software SPSS 19 : 

4.4.1.1 Hasil Uji Validitas Variabel Harga (X1) 

Hasil uji validitas terhadap variabel harga (X1), disajikan pada Tabel 4.6 

berikut : 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Harga (X1) 

Item Pertanyaan 
Koefisien 

Korelasi 
signifikansi Keterangan 

x1.1.1 0,768 0,000 valid 

x1.2.1 0,779 0,000 valid 

x1.2.2 0,746 0,000 valid 
     Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

Dari tabel uji validitas di atas dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan 

semua item pertanyaan pada variabel harga < α = 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk variabel harga dalam 

penelitian ini valid. 

4.4.1.2 Hasil Uji Validitas Variabel Merek (X2) 

Hasil uji validitas terhadap variabel merek (X2), disajikan pada Tabel 4.7 

berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Merek (X2) 

Item 

Pertanyaan 

Koefisien 

Korelasi 
signifikansi Keterangan 

x2.1.1 0,726 0,000 valid 

x2.1.2 0,702 0,000 valid 

x2.1.3 0,717 0,000 valid 

x2.2.1 0,706 0,000 valid 

x2.3.1 0,712 0,000 valid 
      Sumber : Data Primer Diolah, 2012 
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Dari tabel uji validitas di atas dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan 

semua item pertanyaan pada variabel merek < α = 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk variabel merek dalam 

penelitian ini valid. 

4.4.1.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas (X3) 

Hasil uji validitas terhadap variabel kualitas (X3), disajikan pada Tabel 4.8 

berikut : 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas (X3) 

Item 

Pertanyaan 

Koefisien 

Korelasi 
signifikansi Keterangan 

x3.1.1 0,742 0,000 valid 

x3.2.1 0,767 0,000 valid 

x3.2.2 0,659 0,000 valid 

x3.3.1 0,698 0,000 valid 
     Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

Dari tabel uji validitas di atas dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan 

semua item pertanyaan pada variabel kualitas < α = 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk variabel kualitas dalam 

penelitian ini valid. 

4.4.1.4 Hasil Uji Validitas Variabel Ciri/Keistimewaan (X4) 

Hasil uji validitas terhadap variabel ciri/keistimewaan (X4), disajikan pada 

Tabel 4.9 berikut : 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Ciri/Keistimewaan (X4) 

Item 

Pertanyaan 

Koefisien 

Korelasi 
signifikansi Keterangan 

x4.1.1 0,820 0,000 valid 

x4.1.2 0,779 0,000 valid 

x4.2.1 0,735 0,000 valid 
      Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

Dari tabel uji validitas di atas dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan 

semua item pertanyaan pada variabel ciri/keistimewaan < α = 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk variabel ciri/keistimewaan 

dalam penelitian ini valid. 

4.4.1.5 Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Hasil uji validitas terhadap variabel keputusan pembelian (Y), disajikan 

pada Tabel 4.10 berikut : 

 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Item 

Pertanyaan 

Koefisien 

Korelasi 
signifikansi Keterangan 

y.1.1 0,870 0,000 valid 

y.2.1 0,908 0,000 valid 

y.2.2 0,819 0,000 valid 
      Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

Dari tabel uji validitas di atas dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan 

semua item pertanyaan pada variabel keputusan pembelian < α = 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk variabel keputusan 

pembelian dalam penelitian ini valid. 
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4.4.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk mengujinya digunakan 

Alpha Cronbach. Instrumen dapat dikatakan andal (reliabel) bila memiliku 

koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6. Hasil uji reliabilitas terhadap item 

pertanyaan variabel harga, merek, kualitas, ciri/keistimewaan dan keputusan 

pembelian disajikan pada Tabel 4.11 berikut : 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Harga (X1) 0,643 Reliabel 

Merek (X2) 0,755 Reliabel 

Kualitas (X3) 0,686 Reliabel 

Ciri/Keistimewaan (X4) 0,673 Reliabel 

Keputusan Pembelian (Y) 0,833 Reliabel 
Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

Dari tabel uji reliabilitas di atas, didapatkan koefisien alpha cronbach 

untuk semua variabel lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

instrumen yang digunakan untuk semua variabel dari penelitian ini dapat 

dihandalkan atau reliabel. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk dapat menggunakan analisis regresi linier berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Dalam penelitian ini digunakan tiga uji asumsi 

klasik, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Uji 

autokorelasi tidak dilakukan karena data penelitian ini tidak berupa data time 

series. 
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4.5.1 Uji Normalitas 

Imam Ghozali (2011, p.160) menyatakan bahwa, uji normalitas dapat 

dilakukan dengan analisis grafik, yaitu dengan melihat tampilan grafik normal 

plor. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk menguji 

asumsi ini, dapat juga digunakan metode Kolmogorov-Smirnov. 

 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Asumsi Normalitas 

Statistik Uji Nilai Keterangan 

Kolmogorov-Smirnov 0,054 
Menyebar Normal 

signifikan 0,200 

     Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

Berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov di atas, didapatkan nilai 

signifikansi sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar daripada α = 0,05. 

Dari pengujian tersebut ditunjukkan bahwa galat atau residual dari model regresi 

berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas galat telah terpenuhi. 

Jika nilai unstandardized atau nilai galat dituangkan dalam sebuah grafik 

P-P Plot, maka terlihat bahwa plot dari galat tersebut membentuk suatu pola yang 

mendekati garis lurus seperti Gambar 4.8. Pola tersebut mengidentifikasikan 

bahwa galat memiliki distribusi normal karena plot dari galat tersebut membentuk 

pola garis lurus. 
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Gambar 4.8 

Grafik P-P Plot Uji Asumsi Normalitas 

 

          Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

Normalitas  data juga dapat dilihat melalui histrogram uji normalitas 

berdasarkan bentuk gambar kurva. Data dikatakan normal jika bentuk kurva 

memiliki kemiringan yang cenderung imbang, baik pada sisi kiri maupun dari sisi 

kanan, dan kurva membentuk ,menyerupai lonceng yang hampir sempurna. 
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Gambar 4.9 

Histogram Hasil Uji Asumsi Normalitas 

 

          Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

Berdasarkan diagram P-P Plot pada gambar 4.8, dapat dilihat bahwa data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Untuk 

grafik histogram pada gambar 4.9 di atas menunjukkan bentuk kurva memiliki 

kemiringan yang cenderung imbang, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan, dan 

kurva membentuk menyerupai lonceng yang hampir sempurna sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini 

terdistribusi dengan normal. 
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4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji hetoroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas bisa dilihat dari 

besarnya nilai signifikan yang ada pada tabel hasil uji asumsi heteroskedastisitas. 

Jika nilai signifikan > α (0,05) maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas menghasilkan Tabel 4.13 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.270 1.015  2.237 .028 

Harga .028 .055 .059 .509 .612 

Merk -.061 .041 -.172 -1.461 .148 

Kualitas -.004 .055 -.010 -.077 .939 

Ciri -.017 .068 -.031 -.247 .806 

a. Dependent Variable: abresid 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas, dapat dilihat nilai signifikan seluruh 

variabel diatas α (0,05), dimana variabel harga (0,612), variabel merek (0,148), 

variabel kualitas (0,939) dan variabel ciri/keitimewaan (0,806). Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.5.3 Uji Multikolinearitas 

Untuk medeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF < 5 maka tidak ada 

multikolinearitas, jika nilai VIF 5-10 maka dimungkinan ada multikolinearitas dan 
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apabila nilai VIF > 10 maka dipastikan ada multikolinearitas. Untuk lebih jelasnya 

ditampilkan Tabel 4.14 berikut : 

 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas 

Variabel Independen VIF Keterangan 

Harga (X1) 1,188 Non Multikolinearitas 

Merek (X2) 1,214 Non Multikolinearitas 

Kualitas (X3) 1,502 Non Multikolinearitas 

Ciri/Keistimewaan (X4) 1,358 Non Multikolinearitas 
 Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

4.6 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mendapatkan pengaruh variabel harga, 

merek, kualitas dan ciri/keistimewaan terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada Suzuki Satria FU 150cc. 

Dalam pengolahan data dengan menggunakan analisis regersi linier 

berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 

independen dan dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS 19 didapatka ringkasan seperti pada Tabel 4.15. 

Variabel dependen pada analisis regresi ini adalah keputusan pembelian 

dan variabel independennya adalah harga, merek, kualitas dan ciri/keistimewaan. 
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Tabel 4.15 

Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.123 1.714  1.238 .219   

Harga -.010 .093 -.010 -.106 .916 .842 1.188 

Merk .043 .070 .060 .614 .541 .824 1.214 

Kualitas .424 .092 .501 4.595 .000 .666 1.502 

Ciri .099 .115 .089 .862 .391 .736 1.358 

a. Dependent Variable: Keputusan 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh model regresi sebagai berikut : 

Y = -0,01X1 + 0,043X2 + 0,424X3 + 0,099X4 

Keterangan : 

Y : Keputusan Pembelian 

X1 : Harga 

X2 : Merek 

X3 : Kualitas 

X4 : Ciri/Keistimewaan 

Interpretasi model regresi pada tabel 4.15 adalah sebagai berikut : 

1. β1 = -0,01 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan pada 

harga dan variabel lain dianggap konstan (tetap), maka akan terjadi penurunan 

pada keputusan pembelian motor Suzuki Satria FU 150cc. 

2. β2 = 0,043 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat peningkatan 

pada merek dan variabel lain dianggap konstan (tetap), maka akan terjadi 

peningkatan pada keputusan pembelian motor Suzuki Satria FU 150cc. 
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3. β3 = 0,424 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat peningkatan 

pada kualitas dan variabel lain dianggap konstan (tetap), maka akan terjadi 

peningkatan pada keputusan pembelian motor Suzuki Satria FU 150cc. 

4. β4 = 0,099 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat peningkatan 

pada ciri/keistimewaan dan variabel lain dianggap konstan (tetap), maka akan 

terjadi peningkatan pada keputusan pembelian motor Suzuki Satria FU 150cc. 

4.6.1 Koefisien Determinasi Adjusted R Square 

Berdasarkan pada hasil analisis diatas, regresi tersebut memiliki koefisien 

determinasi (Adj. R²) sebesar 0,296 yang ditunjukkan oleh Tabel 4.16 berikut : 

 

Tabel 4.16 

Koefisien Determinasi Adjusted R Square 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .573
a
 .328 .296 1.318 

a. Predictors: (Constant), Ciri, Merk, Harga, Kualitas 
b. Dependent Variable: Keputusan 
 

                Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

Hal ini berarti bahwa model regresi yang didapatkan mampu menjelaskan 

pengaruh antara harga, merek, kualitas dan ciri/keistimewaan terhadap keputusan 

pembelian responden sebesar 29,6 % dan sisanya 70,4 % dijelaskan oleh faktor 

lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Selain itu, berdasarkan Tabel 4.16 tesebut, juga diketahui bahwa nilai 

koefisien R, yang menunjukkan keeratan hubungan antara variabel dependen dan 
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variabel independen. Pada penelitian ini didapatkan besarnya hubugan antara 

harga, merek, kualitas dan ciri/keistimewaan terhadap keputusan pembelian tidak 

terencana adalah sebesar 0,573 yang menunjukkan pengaruh yang cukup kuat. 

4.7 Pengujian Hipotesis 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : Pertama, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan 

antara variabel harga (X1), Merek (X2), Kualitas (X3),dan Ciri/Keistimewaan (X4) 

terhadap Keputusan Pembelian (Y). Kedua, terdapat pengaruh yang signifikan 

secara parsial antara variabel harga (X1), Merek (X2), Kualitas (X3),dan 

Ciri/Keistimewaan (X4) terhadap Keputusan Pembelian (Y). Ketiga, Terdapat 

pengaruh yang signifikan secara dominan antara variabel Ciri/Keistimewaan (X4) 

terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

Penarikan kesimpulan atas hasil uji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 19. Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah 

variabel-variabel independen, dalam hal ini variabel harga, merek, kualitas dan 

ciri/keistimewaan yang dimasukkan dalam model regresi, berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian. Uji t digunakan 

untuk menunjukkan apakah variabel harga, merek, kualitas dan ciri/keistimewaan 

yang dimasukkan dalam model regresi, berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian, sedangkan untuk uji dominan adalah dengan 

membandingkan besarnya koefisien regresi (β) antara variabel yang satu dengan 

yang lain. 
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4.7.1 Uji Regresi Simultan (Uji F) 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Semua variabel tersebut diuji secara serentak 

dengan menggunakan uji F atau ANOVA. Dengan menggunakan bantuan 

software SPSS 19, hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model 

regresi secara simultan disajikan dalam Tabel 4.17 berikut : 

 

Tabel 4.17 

Uji Hipotesis Model Regresi Secata Simultan 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel harga, merek, 

kualitas dan ciri/keistimewaan terhadap 

keputusan pembelian) 

 

Ha : βi ≠ 0 (terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel harga, merek, 

kualitas dan ciri/keistimewaan terhadap 

keputusan pembelian) 

 

α = 0,05 

F = 10,368 

Sig = 0,000 

Ftabel = 2,48 

Tolak H0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

Berdasarkan Tabel 4.17, pengujian hipotesis model regresi secara simultan 

atau secara serentak menggunakan uji F. Di dalam tabel distribusi F, didapatkan 

niai Ftabel dengan degrees of freedom (df) n1 = 4 dan n2 = 85 adalah sebesar 2,48. 

Sehingga dapat disimpulkan Fhitung > Ftabel (10,368 > 2,48). Selain itu, pada tabel 

4.17 juga didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000. Jika signifikan dibandingkan 

dengan α = 0,05 maka signifikan kurang dari α = 0,05. Dari kedua perbandingan 

tersebut dapat diambil keputusan H0 ditolak pada taraf α = 0,05, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel harga, 

merek, kualitas dan ciri/keistimewaan terhadap keputusan pembelian. 

4.7.2 Uji Regresi Parsial (Uji t) 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau tidak. 

Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan uji t, yakni dengan membandingkan 

nilai thitung dengan ttabel. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan 

berpengaruh signifikan jika thitung > ttabel atau signifikan < α = 0,05. 

1. Variabel Harga (X1) 

Berdasarkan Tabel 4.15, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

harga (X1) dapat dituliskan dalam Tabel 4.18 berikut : 

 

Tabel 4.18 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Harga 

 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : βi = 0 (variabel harga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian) 

 

Ha : βi ≠ 0 (variabel harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian) 

 

α = 0,05 

t = -0,106 

Sig = 0,916 

ttabel = 1,986 

Terima H0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

Variabel harga memiliki koefisien regresi sebesar -0,01. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS 19, didapatkan statistik uji t sebesar -0,106 

dengan signifikan  sebesar 0,916. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil dari 
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ttabel ( -0,106 < 1,986) dan juga signifikan lebih besar daripada α = 0,05. Pengujian 

ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

2. Variabel Merek (X2) 

Berdasarkan Tabel 4.15, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

merek (X2) dapat dituliskan dalam Tabel 4.19 berikut : 

 

Tabel 4.19 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Merek 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : βi = 0 (variabel merek tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian) 

 

Ha : βi ≠ 0 (variabel merek berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian) 

 

α = 0,05 

t = 0,614 

Sig = 0,541 

ttabel = 1,986 

Terima H0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

Variabel merek memiliki koefisien regresi sebesar 0,06. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS 19, didapatkan statistik uji t sebesar 0,614 

dengan signifikan  sebesar 0,541. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil dari 

ttabel (0,614 < 1,986) dan juga signifikan lebih besar daripada α = 0,05. Pengujian 

ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

merek tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

3. Variabel Kualitas (X3) 

Berdasarkan Tabel 4.15, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

kualitas (X3) dapat dituliskan dalam Tabel 4.20 berikut : 
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Tabel 4.20 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Kualitas 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : βi = 0 (variabel kualitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian) 

 

Ha : βi ≠ 0 (variabel kualitas berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian) 

 

α = 0,05 

t = 4,595 

Sig = 0,000 

ttabel = 1,986 

Tolak H0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 

 

Variabel kualitas memiliki koefisien regresi sebesar 0,501. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS 19, didapatkan statistik uji t sebesar 4,595 

dengan signifikan  sebesar 0,000. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih besar dari 

ttabel (4,595 > 1,986) dan juga signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian 

ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

kualitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

4. Variabel Ciri/Keistimewaan (X4) 

Berdasarkan Tabel 4.15, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

ciri/keistimewaan (X4) dapat dituliskan dalam Tabel 4.21 berikut : 

Tabel 4.21 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Ciri/Keistimewaan 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : βi = 0 (variabel ciri/keistimewaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian) 

 

Ha : βi ≠ 0 (variabel ciri/keistimewaan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian) 

 

α = 0,05 

t = 0,862 

Sig = 0,391 

ttabel = 1,986 

 

Terima H0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2012 
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Variabel ciri/keistimewaan memiliki koefisien regresi sebesar 0,089. 

Dengan menggunakan bantuan software SPSS 19, didapatkan statistik uji t 

sebesar 0,862 dengan signifikan  sebesar 0,391. Nilai statistik uji |thitung| tersebut 

lebih kecil dari ttabel (0,862 < 1,986) dan juga signifikan lebih besar daripada α = 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel ciri/keistimewaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

4.7.3 Uji Pengaruh Dominan 

Untuk dapat mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian Suzuki Satria FU 150cc, dapat dilakukan dengan 

membandingkan koefisien regresi (β) antara variabel yang satu dengan yang lain. 

Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian adalah 

variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. 

Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel 

independen, disajikan Tabel 4.22 peringkat sebagai berikut : 

 

Tabel 4.22 

Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

Peringkat Variabel Koefisien Standardized β Pengaruh 

1 Kualitas (X3) 0,501 Signifikan 

2 Ciri/Keistimewaan (X4) 0,089 
Tidak 

Signifikan 

3 Merek (X2) 0,06 
Tidak 

Signifikan 

4 Harga (X1) -0,01 
Tidak 

Signifikan 
Sumber : Data Primer Diolah, 2012 
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Berdasarkan pada Tabel 4.22 diatas, variable kualitas adalah variabel yang 

memiliki koefisien regresi yang paling besar. Artinya, keputusan pembelian 

responden lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas dibandingkan dengan variabel 

ciri/keistimewaan, merek dan harga. Koefisien yang dimiliki oleh variabel 

kualitas bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas yang 

dimiliki Suzuki Satria FU 150cc maka semakin besar pula perilaku keputusan 

pembelian responden terhadap Suzuki Satria FU 150cc. 

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable harga, merek, kualitas dan 

ciri/keistimewaan mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap 

keputusan pembelian Suzuki Satria FU 150cc  responden. Keempat variabel 

tersebut secara simultan mampu menjelaskan keputusan pembelian sebesar 29,6% 

dan sisanya 70,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian 

ini. Selain menghitung pengaruh simultan dari variabel-variabel independent 

terhadap variabel dependent  dapat pula dihitung pengaruh masing-masing 

variabel secara parsial atau secara sendiri-sendiri dari tiap variabel independent 

terhadap variabel dependent adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Harga (X1) : 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh taraf signifikansi penelitian untuk 

variabel harga sebesar 0,916 > 0,05, sehingga H0 diterima, dengan kata lain tidak 

terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel harga terhadap 

keputusan pembelian sebesar -0,1%. Berpengaruh secara negatif disini dapat 

diartikan bahwa, harga itu sendiri bagi konsumen Suzuki Satria FU150cc yang 

memiliki dana tidak menjadi masalah. Bedasarkan penjelasan tersebut, dapat 
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disimpulkan bahwa, harga bagi konsumen yang memiliki dana tidak 

dipermasalahkan sehingga tidak mempengaruhi keputusan pembelian. Sedangkan 

bagi konsumen yang memiliki dana terbatas harga akan dipertimbangkan, dengan 

kata lain jika harga itu naik maka keputusan pembelian akan menurun sebesar 1%. 

Kesimpulan ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang telah 

dikembangkan oleh Hendra Eko Efendi (2006) yang menyatakan variabel harga 

mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian 

Kebab Turki Baba Rafi. Hal ini bisa dibenarkan, karena pada penelitian yang 

dilakukan Hendra Eko Efendi menggunakan objek Kebab Turki yang merupakan 

jenis produk yang sering dibeli dan dibutuhkan segera (convenience goods) yang 

memiliki banyak pesaing, sehingga jika harga itu berubah akan mempengaruhi 

keputusan pembelian, memungkin beberapa konsumennya akan beralih ke Kebab 

Turki produsen lain. Beda halnya dengan objek pada penelitian ini menggunakan 

produk Suzuki Satria FU 150cc yang merupakan jenis produk berkarakteristik 

(specialty goods) memiliki sedikit pesaing untuk produk yang sejenis pada 

kelasnya, sehingga masalah harga menjadi kurang diperhatikan oleh konsumen. 

Dari keseluruhan indikator, didapatkan nilai rata-rata sama tinggi yaitu 

sebesar 3,82 pada indikator kesesuaian keistimewaan produk dan kesesuaian 

manfaat. Keseluruhan responden sama besar memilih kesesuaian harga yang 

ditetapkan dengan keistimewaan produk yang didapat dan juga kesesuaian harga 

yang ditetapkan dengan manfaat yang diperoleh dan maanfaat yang didapatkan 

jika dikaitkan dengan kemampuan daya beli. Dalam hal ini produsen Suzuki 

Satria FU150cc harus bisa menetapkan harga dengan memperhatikan manfaat 
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yang dibisa didapatkan oleh konsumennya ketika memutuskan untuk membeli 

Suzuki Satria FU150cc. 

2. Variabel Merek (X2) : 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh taraf signifikansi penelitian untuk 

variabel merek sebesar 0,541 > 0,05, sehingga H0 diterima, dengan kata lain tidak 

terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel merek terhadap 

keputusan pembelian sebesar 6%. Kesimpulan ini berbanding terbalik dengan 

hasil penelitian yang telah dikembangkan oleh Hendra Eko Efendi (2006) dan 

Mayrina Restuningtyas (2010) dimana variabel merek mempunyai pengaruh 

signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian Kebab Turki Baba Rafi 

dan Pocari Sweat. Hal ini bisa dibenarkan, karena objek yang digunakan adalah 

Kebab Turki dan Pocari Sweat yang merupakan jenis produk yang sering dibeli 

dan dibutuhkan segera (convenience goods) yang memiliki banyak pesaing, 

sehingga jika merek itu berubah akan mempengaruhi keputusan pembelian, 

memungkin beberapa konsumennya akan beralih ke Kebab Turki produsen lain 

ataupun minuman lain. Beda halnya dengan objek pada penelitian ini 

menggunakan produk Suzuki Satria FU 150cc yang merupakan jenis produk 

berkarakteristik (specialty goods) memiliki sedikit pesaing untuk produk yang 

sejenis pada kelasnya, sehingga masalah merek menjadi kurang diperhatikan oleh 

konsumen. 

Dari keseluruhan indikator, didapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu 

sebesar 4,36 pada indikator citra merek. Hal ini terjadi karena citra merek yang 

dimiliki Suzuki Satria FU 150cc sudah positif dimata konsumen, ini perlu 

dipertahankan dan akan lebih baik jika terus ditingkatkan. Sedangkan untuk 
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indikator pengaruh merek menjadi indikator dengan rata-rata terendah sebesar 

4,13 untuk variabel merek, dengan rata-rata 4,13 sebenarnya sudah cukup tinggi, 

namun akan jauh lebih baik jika ditingkatkan lagi. Untuk meninkatkan pengaruh 

merek yang menfokuskan agar merek Suzuki Satria FU150cc lebih terkenal dari 

sebelumnya, produsen Suzuki Satria FU150cc perlu mengagendakan dan 

melaksanakan beberapa event yang secara tersirat bisa mengenalkan salah satu 

produk dari Suzuki yaitu Suzuki Satria FU150cc, sehingga dari event tersebut 

bagi calon konsumen yang awalnya tidak kenal akan menjadi kenal. 

3. Variabel Kualitas (X3) : 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh taraf signifikansi penelitian untuk 

variabel merek sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, dengan 

kata lain terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel kualitas 

terhadap keputusan pembelian sebesar 50,1%. Variabel kualitas tidak digunakan 

dalam penelitian Hendra Eko Efendi dan Mayrina Restuningtyas. Di dalam 

penelitian ini variabel kualitas memiliki pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap variabel keputusan pembelian. Hal ini bisa dibenarkan, karena responden 

dalam penelitian ini sangat memperhatikan kualitas. Tanpa memperhatikan 

variabel independent lain, variabel independent kualitas sudah mampu 

mempengaruhi variabel dependent keputusan pembelian. Misalnya ketika kualitas 

itu mengalami penurunan, memungkinkan konsumen untuk tidak melakukan 

pembelian. 

Dari keseluruhan indikator, didapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu 

sebesar 4,07 pada indikator keamanan. Hal ini terjadi karena responden dalam 

penelitian ini sangat memperhatikan kualitas dari Suzuki Satria FU 150cc, 
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terutama pada kelengkapan rem cakram yang ada pada roda depan dan belakang, 

sehingga membuat pengendaranya merasa aman ketika berkendara. Sedangkan 

untuk indikator terendah dalam variabel kualitas pada item keawetan dan daya 

tahan mesin sebesar 3,94, dalam hal ini bukan berarti kawetan dan daya tahan 

mesin Suzuki Satria FU150cc diragukan. Untuk menghilangkan anggapan 

tersebut, Suzuki perlu mengadakan touring bagi pengguna Suzuki Satria FU150cc 

dengan rute yang cukup jauh, sehingga persepsi itu bisa tersamarkan. Sedangkan 

untuk calon pembeli, produsen Suzuki bisa mengadakan test drive bagi calon 

pembeli yang ingin merasakan Suzuki Satria FU150cc. 

4. Variabel Ciri/Keistimewaan (X4) : 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh taraf signifikansi penelitian untuk 

variabel ciri/keistimewaan sebesar 0,391 > 0,05, sehingga H0 diterima, dengan 

kata lain tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel 

ciri/keistimewaan terhadap keputusan pembelian sebesar 8,9%. Kesimpulan ini 

berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang telah dikembangkan oleh Hendra 

Eko Efendi (2006) dan Mayrina Restuningtyas (2010) dimana variabel 

ciri/keistimewaan atau sama dengan variabel kemasan mempunyai pengaruh 

secara parsial terhadap keputusan pembelian Kebab Turki Baba Rafi dan Pocari 

Sweat. Hal ini bisa dibenarkan, karena pada penelitian yang dilakukan Hendra 

Eko Efendi menggunakan objek Kebab Turki yang memiliki banyak pesaing, 

sehingga jika kemasan itu berubah akan mempengaruhi keputusan pembelian, 

memungkin beberapa konsumennya akan beralih ke Kebab Turki produsen lain, 

begitu halnya dengan penelitian yang dilakukan Mayrina Restuningtyas tentang 

Pocari Sweat. Beda halnya dengan objek pada penelitian ini menggunakan produk 
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Suzuki Satria FU 150cc memiliki sedikit pesaing untuk produk yang sejenis pada 

kelasnya, sehingga masalah ciri/keistimewaan menjadi kurang diperhatikan oleh 

konsumen, terbukti saat konsumen melakukan pembelian motor, memungkinkan 

mereka akan tetap membeli ketika ciri/keistimewaan yang diinginkan tidak 

terpenuhi, misalkan masalah warna, desain stripping dan lain-lain. 

Dari keseluruhan indikator, didapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu 

sebesar 4,02 pada indikator desain yang menarik. Hal ini terjadi karena responden 

dalam penelitian ini sangat menyukain desain yang moderen dan body yang sesuai  

dari Suzuki Satria FU 150cc. Sedangkan untuk indikator terendah dalam variabel 

ciri/keistimewaan pada item pilihan warna sebesar 4,00, dalam hal ini bukan 

berarti pilihan warna Suzuki Satria FU150cc sedikit. Dalam mengatasi hal ini, 

produsen Suzuki perlu melihat selera pasar, dengan cara menambah produksi 

Suzuki Satria FU150cc dengan warna yang memiliki permintaan yang tinggi, 

sehingga akan bisa meningkatkan keputusan pembelian. 

Dari keseluruhan hasil penelitian, variabel kualitas (X3) adalah variabel 

yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel keputusan pembelian Suzuki 

Satria FU 150cc responden di kota Malang. Hal ini disebabkan karena responden 

sangat memperhatikan kualitas Suzuki Satria FU 150cc jika dibandingkan dengan 

ciri/keistimewaan, merek dan harga. Harga sendiri menempati peringkat terakhir, 

yang artinya responden tidak mempermasalahkan besarnya harga yang 

ditawarkan, yang terpenting bagi mereka adalah besarnya kualitas yang 

didapatkan. 
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4.9 Implikasi Hasil Penelitian 

Suzuki selaku produsen sepeda motor yang terkenal perlu memperhatikan 

dengan baik karakteristik setiap pelanggannya. Strategi yang mungkin bisa 

dilakukan Suzuki dengan melihat beberapa variabel yang terdiri dari : 

1. Harga 

Variabel harga memiliki tiga item pernyataan, yaitu : 

a. Pertama, harga motor Suzuki Satria FU 150cc sesuai dengan keistimewaan 

produk yang diberikan. Dari hasil penelitian ini, 90 responden rata-rata 

menyatakan setuju dengan item pernyataan pertama. Produsen Suzuki 

perlu memperhatikan harga, agar nantinya harga yang ditetapkan sesuai 

dengan keistimewaan yang didapatkan konsumen. 

b. Kedua, harga motor Suzuki Satria FU 150cc sesuai dengan manfaat yang 

saya dapatkan. Dari hasil penelitian ini, 90 responden rata-rata 

menyatakan setuju dengan item pernyataan kedua. Produsen Suzuki perlu 

memperhatikan harga, agar nantinya harga yang ditetapkan sesuai dengan 

manfaat yang didapatkan konsumen, atau dengan cara memberikan produk 

tambahan yang bisa bermanfaat bagi konsumen seperti jaket dan helm. 

c. Ketiga, harga motor Suzuki Satria FU 150cc termasuk terjangkau bagi 

saya. Dari hasil penelitian ini, 90 responden rata-rata menyatakan setuju 

dengan item pernyataan ketiga. Produsen Suzuki perlu memperhatikan 

harga, agar nantinya harga yang ditetapkan bisa menyesuaikan dengan 

daya beli konsumen. 

2. Merek 

 Variabel merek memiliki lima item pernyataan, yaitu : 
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a. Pertama, Suzuki Satria FU 150cc merupakan motor yang memiliki citra 

merek yang baik. Dari hasil penelitian ini, 90 responden rata-rata 

menyatakan setuju dengan item pernyataan pertama. Dalam hal ini Suzuki 

Satria FU 150cc memilki citra yang baik dimata konsumen, hal ini perlu 

dipertahankan dan jika perlu bisa ditingkatkan dengan cara melakukan 

promosi secara audio ataupun visual guna menambah citra merek. 

b. Kedua, jika mendengar nama Suzuki Satria FU 150cc, saya teringat akan 

sepeda motor. Dari hasil penelitian ini, 90 responden rata-rata menyatakan 

sangat setuju dengan item pernyataan kedua. Hal ini tidak diragukan lagi, 

bahwa Suzuki Satria FU 150cc merupakan suatu produk sepeda motor. 

Sehingga tidak ada konsumen ataupun calon konsumen yang tidak 

mengatahui produk sepeda motor dengan nama Suzuki Satria FU 150cc. 

c. Ketiga, kualitas motor Suzuki Satria FU 150cc sesuai dengan citra merek 

yang baik. Dari hasil penelitian ini, 90 responden rata-rata menyatakan 

setuju dengan item pernyataan ketiga. Banyak konsumen yang 

beranggapan bahwa citra merek yang baik akan diikuti dengan kualitas 

yang bai, dalam hal ini produsen Suzuki Satria FU 150cc ketika 

melakukan suatu event perlu menunjukkan kelebihan-kelebihan dari 

Suzuki Satria FU 150cc dan memberi kesempatan kepada konsumen untuk 

mencoba mengendarainya. 

d. Keempat, saya membeli Suzuki Satria FU 150cc karena mereknya yang 

tekenal. Dari hasil penelitian ini, 90 responden rata-rata menyatakan setuju 

dengan item pernyataan keempat. Konsumen biasanya memutuskan untuk 

membeli suatu produk dengan merek yang terkenal. Dalam hal ini cara 
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yang bisa dilakukan Suzuki dalam memperkenalkan Suzuki Satria FU 

150cc dengan cara memasang iklan dimedia electronik ataupun media 

masa. 

e. Kelima, saya hanya akan membeli motor merek Suzuki Satria FU 150cc. 

Dari hasil penelitian ini, 90 responden rata-rata menyatakan setuju dengan 

item pernyataan kelima. Hal ini sangat berpengaruh bagi kehidupan 

produsen Suzuki dalam jangka panjang, karena diwaktu yang akan datang, 

konsumen yang pernah membeli akan melakukan pembelian ulang ketika 

mereka membutuhkan sepeda motor. 

3. Kualitas 

 Variabel kualitas memiliki empat item pernyataan, yaitu : 

a. Pertama, motor Suzuki Satria FU 150cc memiliki kecepatan seperti yang 

saya harapkan. Dari hasil penelitian ini, 90 responden rata-rata 

menyatakan setuju dengan item pernyataan pertama. Banyak konsumen 

dari Suzuki Satria FU 150cc menyukai kecepatan, dari sini bisa 

disimpulkan produsen Suzuki harus mempertahankan kecepatan yang bisa 

diperoleh oleh konsumen, jangan sampai mengurangi kapasitas mesin 

yang mengakibatkan menurunya kecepatan maksimal, karena itu akan 

membuat keputusan pembelian akan menurun. 

b. Kedua, motor Suzuki Satria FU 150cc mampu melewati jalan dalam 

kondisi apapun. Dari hasil penelitian ini, 90 responden rata-rata 

menyatakan setuju dengan item pernyataan kedua. Dalam kondisi jalan 

apapun performa Suzuki Satria FU 150cc tidak perlu diragukan lagi. Baik 
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dalam kondisi jalan halus, kasar, berpasir dan berlubang Suzuki Satria 

dapat memberikan performa secara maksimal. 

c. Ketiga, motor Suzuki Satria FU 150cc memiliki daya mesin yang baik. 

Dari hasil penelitian ini, 90 responden rata-rata menyatakan setuju dengan 

item pernyataan ketiga. Hal ini bisa didapatkan konsumen, karena 

produsen Suzuki memberikan radiator pada motor yang berfungsi untuk 

menjaga mesin agar tetap dalam keadaan dingin. 

d. Keempat, motor Suzuki Satria FU 150cc aman dikendarai karena 

dilengkapai dengan rek cakram. Dari hasil penelitian ini, 90 responden 

rata-rata menyatakan setuju dengan item pernyataan keempat. Dengan rem 

cakram yang ada pada roda depan dan belakang membuat pengendara 

merasa aman ketika harus berkendara dengan kecepatan tinggi. 

4. Ciri/Keistimewaan 

 Variabel ciri/keistimewaan memiliki tiga item pernyataan, yaitu : 

a. Pertama, motor Suzuki Satria FU 150cc memilik desain yang menarik dan 

moderen. Dari hasil penelitian ini, 90 responden rata-rata menyatakan 

setuju dengan item pernyataan pertama. Bagi konsumen tampilan luar 

menjadi pertimbangan, produsen Suzuki perlu terus untuk melakukan 

inovasi-inovasi yang berkaitan dengan desain sehingga motor Suzuki 

Satria FU 150cc mampu bersaing dan tidak ketinggalan jaman. 

b. Kedua, type dan jenis motor Suzuki Satria FU 150cc yang saya gunakan 

sekarang sesuai dengan kebutuhan saya. Dari hasil penelitian ini, 90 

responden rata-rata menyatakan setuju dengan item pernyataan kedua. 

Dari peryataan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsumen merasa cocok 
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dengan type Suzuki Satria FU 150cc yang sekarang, dengan type bebek 

namun memiliki kapasitas mesin setara dengan motor jenis sport dari 

produsen lain. 

c. Ketiga, warna-warna yang ada dalam stripping motor Suzuki Satria FU 

150cc menarik minat saya untuk membeli. Dari hasil penelitian ini, 90 

responden rata-rata menyatakan setuju dengan item pernyataan ketiga. 

Pilihan warna yang ditampilkan Suzuki Satria FU 150cc mampu menarik 

konsumen untuk melakukan pembelian, namun tentunya Suzuki Satria 

150cc mempunyai satu warna yang menjadi primadona dari konsumen. 

Sehingga untuk terus menjaga kestabilan tingkan pembelian, produsen 

Suzuki perlu menciptakan lebih banyak produk dengan warna yang 

menjadi primadona konsumen atau dengan cara lain yaitu terus berinovasi 

dengan lebih berani mengkombinasi warna-warna baru. 


