
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan penelitian dari 100 responden yaitu masyarakat Kota 

Malang yang memiliki sepeda motor merek Yamaha Vixion, diperoleh 

gambaran umum mengenai karakteristik responden yang telah 

diklasifikasikan oleh penulis berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

usia, pendidikan terakhir dan lama menggunakan sepeda motor Yamaha 

V-Ixion. 

4.2.  Karakteristik Responden 

4.2.1. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin para responden secara lengkap dapat disajikan pada 

tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Prosentase (%) 

Pria 93 93% 

Wanita 7 7% 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah (2013) 

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden dalam penelitian ini 

didominasi oleh pria sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.1 yakni sebanyak 

93 responden atau sebesar 93 %, dan responden pria hanya sebanyak 7 

responden atau sebesar 7%. Banyaknya responden pria tersebut 

dikarenakan sepeda motor Yamaha V-Ixion merupakan salah sepeda 

motor sport yang banyak digunakan oleh kelompok responden pria. 
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Banyaknya responden pria tersebut dikarenakan jenis sepeda motor 

tersebut memiliki segmen khusus pria. 

4.2.2. Pekerjaan Responden 

Adapun gambaran responden berdasarkan mengenai pekerjaan para 

responden dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 

 

Pekerjaan Responden 

 

Status Pernikahan Jumlah (Orang) Prosentase (%) 

Pelajar/ Mahasiswa 21  

Pegawai Negeri 9  

ABRI/ Polri 1  

Karyawan Swasta 25  

Wiraswasta 44  

Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah (2013) 

Dari tabel 4.1, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden bekerja 

sebagai wiraswasta yaitu sebesar 44 atau 44%. Banyaknya karyawan yang 

bekerja sebagai wiraswasta tersebut dapat menunjukkan bahwa sepeda motor 

menjadi salah satu alternatif untuk mendukung aktivitas yang dilakukan. Pada 

sisi yang lain selain memberikan kenyamanan menurut responden sepeda 

motor Vixion juga mendukung penampilan pada saat mengendarai sepeda 

motor tersebut. Selain itu kelompok responden tersebut juga berusaha 

untuksecara cepat dalam proses penyelesaian pekerjaan. 

4.2.3. Usia Responden 

Dari hasil penyebaran dan pengisian kuesioner oleh masyarakat 

Kota Malang yang memiliki sepeda motor merek Yamaha Vixion. 
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Gambaran umum responden berdasarkan usia dapat dilihat tabel 4.3 

berikut ini : 

Tabel 4.3 

Usia Responden 

Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Prosentase (%) 

< 20 tahun 3 3% 

21 – 30 tahun 62 62% 

31 – 40 tahun 32 32% 

41 – 50 tahun 3 3% 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah (2013) 

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa usia 21 – 30 

tahun merupakan kelompok usia responden yang dominan yaitu sebanyak 62 

responden atau 62%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sepeda motor 

Yamaha Vixion merupakan jenis sepeda motor yang banyak digunakan oleh 

kelompok usia muda, dengan harapan dapat mendukung penampilan mereka. 

Kelompok usia muda lebih mengutamakan penampilan dalam setiap aktivitas 

yang dilakukan. 

4.2.4. Tingkat Pendidikan 

Gambaran responden berdasarkan tingkat pendidikan responden 

dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4 

 Tingkat Pendidikan Responden 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Prosentase (%) 

1 SMP 3 3% 

2 SMA 56 56% 

3 D1 9 9% 

4 D3 13 13% 

5 S1 19 19% 

 Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah (2013) 
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Dari data yang tersaji pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa 

sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir yaitu SMA 

yakni sebanyak 56 responden atau sebesar 56%. Banyaknya responden 

yang memiliki tingkat pendidikan SMA tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden tersebut mempengaruhi 

kemampuan responden untuk mendapatkam informasi terkait dengan 

keberadaan produk. 

4.2.5. Lama Menggunakan sepeda motor Yamaha V-Ixion 

Pada tabel 4.5 tentang lamanya responden menggunakan sepeda 

motor Yamaha V-Ixion, dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Lama Menggunakan sepeda motor Yamaha V-Ixion  

No. 
Lama Menggunakan sepeda 

motor Yamaha V-Ixion 

Jumlah 

(Orang) 

Prosentase 

(%) 

1 < 1 tahun 22 22% 

2 1-2 tahun 49 49% 

3 > 3 tahun 29 29% 

 Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah (2013) 

Dari tabel 4.5 didapatkan hasil tentang lamanya responden dalam 

mengunakan sepeda motor Yamaha V-Ixion, dimana mayoritas jawaban 

dari 100 responden adalah 1-2 tahun sebanyak 49 responden atau sebesar 

49 %, < 1 tahun sebanyak 22 responden atau sebesar 22 %, >3 tahun 

terdapat 29 responden atau sebesar 29%. Lamanya responden dalam 

menggunakan sepeda motor tersebut dapat mengindikasikan tingkat 

kepuasan ketika menggunakan sepeda motor Yamaha V-Ixion. Selain itu 

lamanya penggunaan produk dapat mencerminkan keinginan responden 

untuk tetap menggunakan produk sepeda motor tersebut. 
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4.3. Deskripsi Jawaban Responden 

Gambaran distribusi item atau variabel-variabel yang diteliti 

dipergunakan untuk mengetahui frekuensi dan variansi jawaban dari 100 

responden terhadap item atau butir-butir pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk analisis dan 

interpretasi data. Kriteria penentuan kecenderungan jawaban responden 

ditentukan bersarkan rata-rata nilai jawaban dan digambarkan sebagai 

berikut. 

4.3.1. Deskripsi Jawaban Responden untuk Variabel Performance (Kinerja) 

Tabel 4.6 

Deskripsi Jawaban Responden untuk Variabel 

Performance (Kinerja) 

 

 Skor Jawaban Responden Rata-rata 

Jumlah 

Skor 
SS S N TS STS 

F F% F F% F F% F F% F F% 

X1.1 4 4% 66 66% 30 30% 0 0 0 0 3,74 

X1.2 5 5% 63 63% 32 32% 0 0 0 0 3,73 

X1.3 2 2% 70 70% 28 28% 0 0 0 0 3,74 

Sumber : Data primer diolah (2013) 

Melalui tabel 4.6, yang menjelaskan tentang distribusi frekuensi 

item-item variabel performance (kinerja) (X1), dapat diketahui hal-hal 

sebagai berikut: sebanyak 4 responden (4%) menyatakan sangat setuju, 

sebanyak 66 responden (66%) menyatakan setuju dan sebanyak 30 

responden (30%) menyatakan netral menanggapi pernyataan bahwa 

Yamaha V-Ixion memiliki mesin tahan panas, dengan rata-rata skor 

sebesar 3,74. Kepuasan responden tersebut menunjukkan kepuasan tentang 

kinerja yang dimiliki Yamaha V-Ixion untuk mendukung aktivitas yang 

dilakukan. 
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Sebanyak 5 responden (5%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 

63 responden (63%) menyatakan setuju dan sebanyak 32 responden (32%) 

menyatakan netral menanggapi pernyataan mengenai Yamaha V-Ixion 

menggunakan teknologi injektion dengan skor rata-rata sebesar 3,73. 

Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 responden (2%), 

sebanyak 70 responden (70%) menyatakan setuju dan sebanyak 28 

responden (28%) menyatakan menyatakan netral bahwa Yamaha V-Ixion 

memiliki kecepatan stabil, dengan skor rata-rata sebesar 3,74. Dengan 

adanya teknologi injeksi maka penggunaan bahan baker lebih irit dan 

memiliki kinerja yang lebih baik. 

4.3.2 Deskripsi Jawaban Responden untuk Variabel Features (ciri-ciri 

tambahan) 

Tabel 4.7 

Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Features (ciri-ciri 

tambahan) 

 Skor Jawaban Responden Rata-rata 

Jumlah 

Skor 
SS S N TS STS 

F F% F F% F F% F F% F F% 

X2.1 6 6% 71 71% 23 23% 0 0 0 0 3,83 

X2.2 5 5% 69 69% 26 26% 0 0 0 0 3,79 

X2.3 2 2% 68 68% 30 30% 0 0 0 0 3,72 

Sumber : Data primer diolah (2013) 

Melalui tabel 4.7, yang menjelaskan tentang distribusi frekuensi 

item-item variabel features (ciri-ciri tambahan) (X2), dapat diketahui hal-

hal sebagai berikut: sebanyak 6 responden (6%) menyatakan sangat setuju, 

sebanyak 71 responden (71%) menyatakan setuju dan sebanyak 23 

responden (23%) menyatakan netral bahwa menggunakan kombinasi 

warna yang menarik dengan skor rata-rata sebesar 3,83. Konbinasi warna 
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yang menarik akan mendukung penampilan ketikan mengendarai sepeda 

motor. 

Sebanyak 5 responden (5%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 

69 responden (69%) menyatakan setuju dan sebanyak 26 responden (26%) 

menyatakan netral menanggapi pernyataan mengenai model sporty dengan 

skor rata-rata sebesar 3,72. Sebanyak 2 responden (2%) menyatakan 

sangat setuju, sebanyak 68 responden (68%) menyatakan setuju dan 

sebanyak 30 responden (30%) menyatakan netral bahwa penggunaan logo 

mudah diingat, dengan skor rata-rata sebesar 3,72. Model yang sporty 

akan memberikan jaminan bahwa akan mendukung penampilan ketika 

mengendari sepeda motor. 

 

4.3.3 Deskripsi Jawaban Responden untuk Variabel Reliability 

Tabel 4.8 

Distribusi Jawaban Responden untuk Reliability 

Item Skor Jawaban Responden Rata-rata 

Jumlah 

Skor 
SS S N TS STS 

F F% F F% F F% F F% F F% 

X3.1 9 9% 64 64% 27 27% 0 0 0 0 3,82 

X3.2 4 4% 69 69% 27 27% 0 0 0 0 3,77 

X3.3 8 8% 68 68% 24 24% 0 0 0 0 3,84 

Sumber : Data primer diolah (2013) 

Melalui tabel 4.8, yang menjelaskan tentang distribusi frekuensi 

item-item variabel reliebility (X3), dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: 

sebanyak 9 responden (9%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 64 

responden (64%) menyatakan setuju dan sebanyak 27 responden (27%) 

menyatakan menyatakan netral bahwa Yamaha V-Ixion memiliki 

kemudahan untuk mendapatkan servis resmi Yamaha, dengan skor rata-

rata sebesar 3,82. Sebanyak 4 responden (4%) menyatakan sangat setuju, 
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sebanyak 69 responden (69%) menyatakan setuju dan sebanyak 27 

responden (27%) menyatakan netral bahwa Yamaha V-Ixion irit bahan 

bakar dengan skor rata-rata sebesar 3,77. Adanya servis resmi secara 

langsung akan memberikan jaminan apabila terjadi kerusakan. 

Sebanyak 8 responden (8%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 

68 responden (68%) menyatakan setuju dan sebanyak 68 responden (68%) 

menyatakan setuju serta sebanyak 24 responden (24%) menyatakan netral 

bahwa Yamaha V-Ixion memiliki kemudahan mendapatkan suku cadang 

asli dengan skor rata-rata sebesar 3,84. Kemudahan mendapatkan suku 

cadang secara langsung membeirkan dukungan dalam proses penggantian 

spare part kendaraan. 

4.3.4 Deskripsi Jawaban Responden untuk Variabel Conformance 

(kesesuaian dengan spesifikasi) 

Tabel 4.9 

Distribusi Jawaban Responden untuk  

Conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) 

Item Skor Jawaban Responden Rata-rata 

Jumlah 

Skor 
SS S N TS STS 

F F% F F% F F% F F% F F% 

X4.1 9 9% 71 71% 20 20% 0 0 0 0 3,89 

X4.2 8 8% 69 69% 23 23% 0 0 0 0 3,85 

X4.3 22 22% 64 64% 12 12% 0 0 0 0 4,02 

Sumber : Data primer diolah (2013) 

Melalui tabel 4.9, yang menjelaskan tentang distribusi frekuensi 

item-item variabel conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) (X4), 

dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: sebanyak 9 responden (9%) 

menyatakan sangat setuju, sebanyak 71 responden (71%) menyatakan 

setuju dan sebanyak 20 responden (20%) menyatakan netral bahwa 

Yamaha V-Ixion memiliki garansi mesin 3 tahun dengan skor rata-rata 
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sebesar 3,89. Sebanyak 8 responden (8%) menyatakan sangat setuju, 

sebanyak 69 responden (69%) menyatakan setuju dan sebanyak 23  

responden (23%) menyatakan netral bahwa responden  Yamaha V-Ixion 

gratis ganti oli selama 1 kali dengan skor rata-rata sebesar 3,85. Adanya 

servis gratis dang anti oli menunjukkan bahwa perusahaan selalu berupaya 

membeirkan jaminan kepuasan setelah proses pembelian dilakukan. 

Sebanyak 22 responden (22%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 

64 responden (64%) menyatakan setuju dan sebanyak 12 responden (12%) 

menyatakan netral bahwa kinerja produk Yamaha V-Ixion sesuai 

spesifikasi yang ada dengan skor rata-rata sebesar 4,02. Keseuaian 

spesifikasi tersebut dapat menunjukkan bahwa produk benar-benar sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. 

4.3.5 Deskripsi Jawaban Responden untuk Variabel Durability (daya tahan) 

Tabel 4.10 

Distribusi Jawaban Responden untuk  

Durability (daya tahan) 

 

Item Skor Jawaban Responden Rata-rata 

Jumlah 

Skor 
SS S N TS STS 

F F% F F% F F% F F% F F% 

X5.1 5 5% 66 66% 29 29% 0 0 0 0 3,76 

X5.2 8 8% 64 64% 28 28% 0 0 0 0 3,80 

X5.3 10 10% 60 60% 30 30% 0 0 0 0 3,80 

Sumber : Data primer diolah (2013) 

Melalui tabel 4.10, yang menjelaskan tentang distribusi frekuensi 

item-item variabel durability (daya tahan) (X5), dapat diketahui hal-hal 

sebagai berikut: sebanyak 5 responden (5%) menyatakan sangat setuju, 

sebanyak 66 responden (66%) menyatakan setuju dan sebanyak 29 

responden (29%) menyatakan netral bahwa Yamaha V-Ixion memiliki 
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jaminan produk kuat dijalan tanjakan dengan skor rata-rata sebesar 3,76. 

Adanya jaminan yang kuat pada jalan tanjakan menunjukkan performa 

yang baik terkait dengan kualitas produk yang ditawarkan. 

Sebanyak 8 responden (8%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 

66 responden (66%) menyatakan setuju dan sebanyak 29 responden (29%) 

menyatakan menyatakan netral bahwa Yamaha V-Ixion memiliki umur 

ekonomis mesin mencapai 5 tahun dengan skor rata-rata sebesar 3,80. 

Sebanyak 10 responden (10%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 60 

responden (60%) menyatakan setuju dan sebanyak 30 responden (30%) 

menyatakan netral bahwa Yamaha V-Ixion menggunakan sistem radiator  

sehingga kuat untuk perjalanan dengan jarak jauh dengan skor rata-rata 

sebesar 3,80. Adanya kemampuan untuk perjalanan jauh menunjukkan 

adanya jaminan kualitas mesin yang ditawarkan. 

4.3.6 Deskripsi Jawaban Responden untuk Variabel Kepuasan Konsumen 

Tabel 4.11 

Distribusi Jawaban Responden untuk  

Kepuasan Konsumen 

 

Item Skor Jawaban Responden Rata-rata 

Jumlah 

Skor 
SS S N TS STS 

F F% F F% F F% F F% F F% 

Y1.1 5 5% 65 65% 30 30% 0 0 0 0 3,75 

Y1.2 9 9% 65 65% 26 26% 0 0 0 0 3,83 

Y1.3 6 6% 60 60% 34 34% 0 0 0 0 3,72 

Sumber : Data primer diolah (2013) 

Melalui tabel 4.11, yang menjelaskan tentang distribusi frekuensi 

item-item variabel kepuasan konsumen (Y), dapat diketahui hal-hal 

sebagai berikut: sebanyak 5 responden (5%) menyatakan sangat setuju, 

sebanyak 65 responden (65%) menyatakan setuju dan sebanyak 30 
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responden (30%) menyatakan netral bahwa Yamaha V-Ixion dapat 

memenuhi kebutuhan transportasi dengan skor rata-rata sebesar 3,75. 

Pemanuhan kebutuhan transportasi menunjukkan jaminan bahwa produk 

dapat secara nyaman digunakan. 

Sebanyak 9 responden (9%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 

65 responden (65%) menyatakan setuju dan sebanyak 26 responden (26%) 

menyatakan netral bahwa Yamaha V-Ixion memberikan jaminan atas 

kenyamanan dalam berkendara dengan skor rata-rata sebesar 3,83 

Sebanyak 6 responden (6%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 60 

responden (60%) menyatakan setuju dan sebanyak 34 responden (34%) 

menyatakan netral bahwa memiliki komitmen untuk terus menggunakan 

Yamaha V-Ixion. Adanya keinginan konsumen tidak memiliki keinginan 

untuk menggunakan sepeda motor merek yang lain. 

 

4.4 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian 

4.4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Data mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu 

kegiatan penelitian, hal ini disebabkan karena data merupakan gambaran 

variabel yang diteliti dan berfungsi pula sebagai alat untuk membuktikan 

hipotesis. Oleh karena itu untuk menentukan sejauh mana butir-butir 

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dapat dipercaya perlu dilakukan 

uji validitas dan uji reliabilitas. Gambaran distribusi item ini digunakan 

untuk mengetahui frekuensi dan variasi jawaban responden terhadap item 

atau butir-butir pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Variabel Performance (kinerja) 

No Hubungan r hitung Sig. Keterangan 

1 X1.1-X1 0,639 0,000 Valid 

2 X1.2-X1 0,707 0,000 Valid 

3 X1.3-X1 0,589 0,000 Valid 

Alpha Cronbach 0,734 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah (2013) 

 

Keterangan : 

X1 : Performance (kinerja) 

X1.1 : Mesin tahan panas 

X1.2 : Menggunakan teknologi injektion 

X1.3 : Kecepatan stabil   

 

Berdasarkan data dari tabel 4.12, maka dapat diketahui bahwa 

semua item untuk variabel performance (kinerja) (X1) mempunyai 

koefisien lebih besar dari nilai 0,195 dengan probabilitas r hitung < α, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut valid. Hasil 

pengujian lain terhadap item tersebut juga dinyatakan reliabel karena 

memiliki nilai alpha Cronbach diatas 0,6 yaitu 0,734 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antar item dalam variabel performance 

(kinerja) (X1) adalah reliabel. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Variabel Features (ciri-ciri tambahan) 

No Hubungan r hitung Sig. Keterangan 

1 X2.1-X2 0,660 0,000 Valid 

2 X2.2-X2 0,641 0,000 Valid 

3 X2.3-X2 0,618 0,000 Valid 

Alpha Cronbach 0,729 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah (2013) 

Keterangan : 

 
X2 : Features (ciri-ciri tambahan) 

X2.1 : Menggunakan kombinasi warna yang menarik 

X2.2 : Model sporty 

X3.2 : Penggunaan logo mudah diingat 
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Berdasarkan data dari tabel 4.13 maka dapat diketahui bahwa 

semua item untuk features (ciri-ciri tambahan) (X2) mempunyai koefisien 

lebih besar dari nilai 0,195 dengan probabilitas r hitung < α, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut valid. Hasil pengujian lain 

terhadap item tersebut juga dinyatakan reliabel karena memiliki nilai alpha 

Cronbach diatas 0,6 yaitu 0,729 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antar item dalam variabel features (ciri-ciri tambahan) (X2) 

adalah reliabel. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Variabel Reliability 

No Hubungan r hitung Sig. Keterangan 

1 X3.1-X3 0,669 0,000 Valid 

2 X3.2-X3 0,621 0,000 Valid 

3 X3.3-X3 0,580 0,000 Valid 

Alpha Cronbach 0,714 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah (2013) 

 

 

 

Keterangan : 

X3 : Reliability 

X3.1 : Kemudahan untuk mendapatkan servis resmi Yamaha 

X3.2 : Irit bahan bakar 

X3.3 : Kemudahan mendapatkan suku cadang asli 

 

Berdasarkan data dari tabel 4.14, maka dapat diketahui bahwa 

semua item untuk variabel reliability (X3) mempunyai koefisien lebih 

besar dari nilai 0,195 dengan probabilitas r hitung < α, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hubungan tersebut valid. Hasil pengujian lain terhadap 

item tersebut juga dinyatakan reliabel karena memiliki nilai alpha 

Cronbach diatas 0,6 yaitu 0,714 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antar item dalam variabel reliability (X3) adalah reliabel. 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Variabel Conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) 

No Hubungan r hitung Sig. Keterangan 

1 X4.1-X4 0,605 0.000 Valid 

2 X4.2- X4 0,650 0.000 Valid 

3 X4.3- X4 0,726 0.000 Valid 

Alpha Cronbach 0,746 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah (2013) 

 

Keterangan : 

X4 : Conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) 

X4.1 : Garansi mesin 3 tahun 

X4.2 : Gratis ganti oli selama 1 kali 

X4.3 : Kinerja produk sesuai spesifikasi yang ada 

 

Berdasarkan data dari tabel 4.15, maka dapat diketahui bahwa 

semua item untuk Conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) (X4) 

mempunyai koefisien lebih besar dari nilai 0,195 dengan probabilitas r 

hitung < α, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut valid. 

Hasil pengujian lain terhadap item tersebut juga dinyatakan reliabel karena 

memiliki nilai alpha Cronbach diatas 0,6 yaitu 0,746 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antar item dalam variabel Conformance 

(kesesuaian dengan spesifikasi) (X4) adalah reliabel. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Variabel Durability (daya tahan) 

No Hubungan r hitung Sig. Keterangan 

1 X5.1- X5 0,532 0.000 Valid 

2 X5.2- X5 0,667 0.000 Valid 

3 X5.3- X5 0,763 0.000 Valid 

Alpha Cronbach 0,743 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah (2013) 

 

Keterangan : 
X5 : Durability (daya tahan) 

X5.1 : Jaminan produk kuat dijalan tanjakan 

X5.2 : Umur ekonomis mesin mencapai 5 tahun 

X5.3 : Menggunakan sistem radiator  sehingga kuat untuk perjalanan 

dengan jarak jauh 
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Berdasarkan data dari tabel 4.16, maka dapat diketahui bahwa 

semua item untuk durability (daya tahan) (X5) mempunyai koefisien lebih 

besar dari nilai 0,195 dengan probabilitas r hitung < α, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hubungan tersebut valid. Hasil pengujian lain terhadap 

item tersebut juga dinyatakan reliabel karena memiliki nilai alpha 

Cronbach diatas 0,6 yaitu 0,743 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antar item dalam variabel durability (daya tahan) (X5) adalah 

reliabel. 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Variabel Kepuasan Konsumen 

No Hubungan r hitung Sig. Keterangan 

1 Y1.1- Y 0,621 0.000 Valid 

2 Y2.2- Y 0,706 0.000 Valid 

3 Y2.3- Y 0,695 0.000 Valid 

Alpha Cronbach 0,756 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah (2013) 

 

 

Keterangan : 

Y : Kepuasan Konsumen 

Y1.1 : Dapat memenuhi kebutuhan transportasi 

Y1.2 : Memberikan jaminan atas kenyamanan dalam berkendara 

Y1.3 : Komitmen untuk terus menggunakan Yamaha V-Ixion 

 

Berdasarkan data dari tabel 4.17, maka dapat diketahui bahwa 

semua item untuk kepuasan konsumen (Y) mempunyai koefisien lebih 

besar dari nilai 0,195 dengan probabilitas r hitung < α, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hubungan tersebut valid. Hasil pengujian lain terhadap 

item tersebut juga dinyatakan reliabel karena memiliki nilai alpha 

Cronbach diatas 0,6 yaitu 0,756 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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hubungan antar item dalam variabel kepuasan konsumen (Y) adalah 

reliabel. 

4.5  Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode uji 

sampel Kolmogorov-Smirnov dengan test distribution normal dimana kriteria 

yang digunakan yaitu: jika Sig > taraf signifikansi (α= 0,05) maka data 

penelitian berasal dari populasi yang bersidistribusi normal. Hasil uji 

normalitas data dapat disajikan pada tabel 4.18. 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel Sig. Standar Hasil 

Performance 

Features 

Reliability 

Conformance 

Durability 

Kepuasan Konsumen 

0,129 

0,243 

0,175 

0,399 

0,125 

0,350 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

Berdistribusi normal 

Berdistribusi normal 

Berdistribusi normal 

Berdistribusi normal 

Berdistribusi normal 

Berdistribusi normal 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan hasil uji normalitas data dapat diperoleh nilai sig. lebih 

besar dari 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka data yang digunakan dalam 

penelitian ini berdistribusi normal. 

4.5.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi liner, kesalahan pengganggu (e) mempunyai varians yang 

sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi bisa 

dilihat dari pola yang terbentuk pada titik-titik yang terdapat pada grafik 
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scaterplot. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat disajikan pada grafik 

berikut: 
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Dependent Variable: Kepuasaan Konsumen

Scatterplot

 

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa 

titik-titik yang terbentuk pada grafik scaterplot tidak membentuk pola yang 

jelas serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan bebas 

heteroskedastisitas. 

4.5.3 Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar peubah bebas. Jika terjadi korelasi 

maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas (multiko). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara peubah bebas. Untuk 

mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (variance 

inflation factor). Pedoman suatu model yang bebas multikolinearitas yaitu 
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mempunyai nilai VIF < 10. Dari hasil analisis diperoleh nilai VIF untuk 

masing-masing peubah seperti yang tercantum pada tabel 4.20 berikut: 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel bebas Tolerance VIF Keterangan 

Performance 0,959 1,068 Non multikolinieritas 

Features 0,965 1,053 Non multikolinieritas 

Reliability 0,955 1,083 Non multikolinieritas 

Conformance 0,940 1,049 Non multikolinieritas 

Durability 0,965 1,054 Non multikolinieritas 

Sumber: Data primer diolah (2013) 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas seperti yang 

tercantum pada tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing 

variabel independen mempunyai nilai VIF kurang dari 10, demikian juga 

tolerance kurang dari 1. Dengan demikian dapat disimpulkan model 

regresi tersebut tidak terdapat  problem multikolinearitas. Maka model 

regresi yang ada layak untuk dipakai. 

 

4.6 Hasil Analisis Data 

4.6.1 Regresi Linier Berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur 

pengaruh antara lebih dari satu variabel independen (variabel bebas) 

terhadap variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah performance (kinerja), features (ciri-ciri tambahan), 

reliability (kehandalan), conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) dan 

durability (daya tahan) dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

kepuasan konsumen. Dilakukan dengan program SPSS versi 13.0 for 

windows. Tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 95% (α = 0,05). 
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Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut 

ini: 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Keterangan B Beta 

(Constant) -1,847      

 X1 0,269 0,237 3,234 0,002 Signifikan 

 X2 0,233 0,218 3,124 0,002 Signifikan 

 X3 0,241 0,218 2,853 0,005 Signifikan 

 X4 0,224 0,214 2,398 0,018 Signifikan 

 X5 0,198 0,197 2,811 0,006 Signifikan 

R : 0,837 

R
2
 : 0,700 

Adjusted R2 : 0,684 

Fhitung : 43,882 

Sig.F : 0,000 

Ftabel : 2,9752 

t tabel :  2,0452 

Sumber: Data primer diolah (2013) 

 

 

 

Keterangan : 

X1 : Variabel performance (kinerja) 

X2 : Variabel features (ciri-ciri tambahan) 

X3 : Variabel reliability (kehandalan) 

X4 : Variabel conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) 

X5 : Variabel durability (daya tahan) 

Y :  Kepuasan konsumen 

Berdasarkan tabel 4.21 maka dapat diperoleh persamaan regresi, 

sebagai berikut: 

Y = -1,847+ 0,269 X1 + 0,233X2 + 0,241X3+ 0,224X4+ 0,198X5 

Pada persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. 1 = 0,269 
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Variabel performance (kinerja) memberikan kontribusi terhadap 

kepuasan sebesar 0,269. Berdasarkan koefisien regresi dapat 

dikatakan bahwa apabila variabel performance (kinerja) 

ditingkatkan maka kepuasan konsumen akan mengalami 

peningkatan. 

b. 2 = 0,233 

Variabel features (ciri-ciri tambahan) memberikan kontribusi 

terhadap kepuasan sebesar 0,233. Berdasarkan koefisien regresi 

dapat dikatakan bahwa apabila variabel features (ciri-ciri 

tambahan) ditingkatkan maka kepuasan konsumen akan mengalami 

peningkatan. 

c. 3 = 0,241 

Variabel reliability (kehandalan) memberikan kontribusi terhadap 

kepuasan sebesar 0,241. Berdasarkan koefisien regresi dapat 

dikatakan bahwa apabila variabel reliability (kehandalan) 

ditingkatkan maka kepuasan konsumen akan mengalami 

peningkatan. 

d. 4 = 0,224 

Variabel conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) memberikan 

kontribusi terhadap kepuasan sebesar 0,224. Berdasarkan koefisien 

regresi dapat dikatakan bahwa apabila variabel conformance 

(kesesuaian dengan spesifikasi) ditingkatkan maka kepuasan 

konsumen akan mengalami peningkatan. 

e. 5 = 0,198 
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Variabel durability (daya tahan) memberikan kontribusi terhadap 

kepuasan sebesar 0,198. Berdasarkan koefisien regresi dapat 

dikatakan bahwa apabila variabel durability (daya tahan) 

ditingkatkan maka kepuasan konsumen akan mengalami 

peningkatan. 

4.6.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) dapat digunakan untuk mengetahui 

besarnya kontribusi dari keseluruhan variabel independen (X) yang 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y), sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

regresi. Menurut Ghozali (2005:83), kelemahan mendasar penggunaan 

koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen 

yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel 

independen, maka R
2
 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena 

itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2
 

pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. 

Pada tabel 4.20 dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,684 atau 68,4%. Artinya variabel Y dipengaruhi sebesar 68,4 % 

oleh variabel X1, X2, X3, X4 dan X5  sedangkan sisanya 31,6% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai 

harga, promosi dan saluran distribusi. 
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4.7  Hasil Pengujian Hipotesis 

Tujuan pengujian hipotesis ini adalah mengetahui apakah variabel 

kualitas produk yang meliputi performance (kinerja), features (ciri-ciri 

tambahan), reliability (kehandalan), conformance (kesesuaian dengan 

spesifikasi) dan durability (daya tahan) mempunyai pengaruh yang 

signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap kepuasan 

konsumen. 

4.7.1 Uji F 

Untuk mengetahui nyata atau tidaknya (tingkat signifikansi) 

pengaruh variabel kualitas produk yang meliputi performance (kinerja), 

features (ciri-ciri tambahan), reliability (kehandalan), conformance 

(kesesuaian dengan spesifikasi) dan durability (daya tahan) secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel kepuasan konsumen digunakan 

uji F. 

Jika F hitung> F tabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel bebas berupa variabel 

kualitas produk yang meliputi performance (kinerja), features (ciri-ciri 

tambahan), reliability (kehandalan), conformance (kesesuaian dengan 

spesifikasi) dan durability (daya tahan) secara bersama-sama terhadap 

variabel kepuasan konsumen. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H1 : Variabel kualitas produk yang meliputi performance (kinerja), 

features (ciri-ciri tambahan), reliability (kehandalan), 

conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) dan durability 
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(daya tahan) berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan 

konsumen 

Dari tabel 4.25 uji regresi di atas, dapat diketahui bahwa nilai F 

hitung menunjukkan nilai sebesar 43,883. Sedangkan nilai F tabel dengan n = 

100 dan α = 5%, adalah 2,9752. Jadi F hitung> F tabel (43,883 > 2,9752). 

Artinya bahwa variabel kualitas produk yang meliputi performance 

(kinerja), features (ciri-ciri tambahan), reliability (kehandalan), 

conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) dan durability (daya tahan) 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan konsumen. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama penelitian 

(H1) terbukti. 

4.7.2 Uji t 

Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dasar 

pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan 2 cara: 

a. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 

b. Membandingkan nilai probabilitas (sig.) dengan besarnya nilai α. 

Apabila t hitung > t table, maka variabel independen (X) yang diuji 

secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) dan 

sebaliknya. Dalam penelitian ini, nilai α yang digunakan adalah sebesar 

5%. Jika nilai probabilitas < nilai α, maka variabel independen yang diuji 

secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependen (Y), hipotesis 

pengujian secara parsial pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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H2 : variabel kualitas produk yang meliputi performance (kinerja), 

features (ciri-ciri tambahan), reliability (kehandalan), conformance 

(kesesuaian dengan spesifikasi) dan durability (daya tahan) 

berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan konsumen. 

Tabel 4.22 

Hasil Uji t Variabel performance (kinerja) 

Hipotesis Nilai Status 

Variabel performance (kinerja) 

berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan konsumen. 

t hitung = 3,234 

Sig. t = 0,002 

t tabel = 2,0452 

H1 terbukti 

Sumber: Data primer diolah (2013) 

 

Dari tabel 4.22 di atas, variabel performance (kinerja) memiliki 

nilai t hitung sebesar 3,234 dengan probabilitas (sig.) sebesar 0,002. Karena t 

hitung > t tabel dan (sig.) < α (0,05), maka variabel performance (kinerja) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen  pada  

produk sepeda motor Yamaha V-Ixion. 

Tabel 4.23 

Hasil Uji t Variabel features (ciri-ciri tambahan) 

Hipotesis Nilai Status 

Variabel features (ciri-ciri tambahan) 

berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan konsumen. 

t hitung = 3,124 

Sig. t = 0,002 

t tabel = 2,0452 

H1 terbukti 

Sumber: Data primer diolah (2013) 

 

Dari tabel 4.23 di atas, variabel features (ciri-ciri tambahan) 

memiliki nilai t hitung sebesar 3,124 dengan probabilitas (sig.) sebesar 

0,000. Karena t hitung > t tabel dan (sig.) < α (0,05), maka variabel features 

(ciri-ciri tambahan) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen  pada  produk sepeda motor Yamaha V-Ixion. 
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Tabel 4.24 

Hasil Uji t Variabel reliability (kehandalan) 

Hipotesis Nilai Status 

Variabel reliability (kehandalan) 

berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan konsumen. 

t hitung = 2,853 

Sig. t = 0,005 

t tabel = 2,0452 

H1 terbukti 

Sumber: Data primer diolah (2013) 

 

Dari tabel 4.24 di atas, variabel reliability (kehandalan) memiliki 

nilai t hitung sebesar 2,853 dengan probabilitas (sig.) sebesar 0,005. Karena t 

hitung > t tabel dan (sig.) < α (0,05), maka variabel reliability (kehandalan) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen  pada  

produk sepeda motor Yamaha V-Ixion. 

 

Tabel 4.25 

Hasil Uji t Variabel conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) 

Hipotesis Nilai Status 

Variabel conformance (kesesuaian 

dengan spesifikasi) berpengaruh secara 

parsial terhadap kepuasan konsumen. 

t hitung = 2,398 

Sig. t = 0,018 

t tabel = 2,0452 

H1 terbukti 

Sumber: Data primer diolah (2013) 

 

Dari tabel 4.25 di atas, variabel conformance (kesesuaian dengan 

spesifikasi) memiliki nilai t hitung sebesar 2,398 dengan probabilitas (sig.) 

sebesar 0,018. Karena t hitung > t tabel dan (sig.) < α (0,05), maka variabel 

conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen  pada  produk sepeda motor 

Yamaha V-Ixion. 

Tabel 4.26 

Hasil Uji t Variabel durability (daya tahan) 

Hipotesis Nilai Status 

Variabel durability (daya tahan) 

berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan konsumen. 

t hitung = 2,811 

Sig. t = 0,006 

t tabel = 2,0452 

H1 terbukti 

Sumber: Data primer diolah (2013) 
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Dari tabel 4.26 di atas, variabel durability (daya tahan) memiliki 

nilai t hitung sebesar 2,811 dengan probabilitas (sig.) sebesar 0,006. Karena t 

hitung > t tabel dan (sig.) < α (0,05), maka variabel durability (daya tahan) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen  pada  

produk sepeda motor Yamaha V-Ixion. 

Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat 

diketahui dari hasil perbandingan koefisien regresi masing-masing variabel. 

Dengan menggunakan standardized Coeficient Beta masing-masing variabel 

bebas  maka dapat diketahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kepuasan konsumen  pada  produk sepeda motor Yamaha V-Ixion, 

hasil tersebut secara lengkap dapat disajikan pada Tabel 4.27. 

Tabel 4.27 

Standardized Coeficient Beta 

Variabel Standardized 

Coeficient Beta 

Performance (kinerja) 0,237 

Features (ciri-ciri tambahan) 0,218 

Reliability (kehandalan) 0,218 

Conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) 0,214 

Durability (daya tahan) 0,197 

  Sumber: Data Primer Diolah (2013) 

Dari Tabel 4.27 menunjukkan bahwa dapat diketahui bahwa performance 

(kinerja) secara dominan mempengaruhi kepuasan konsumen  pada  produk 

sepeda motor Yamaha V-Ixion, dengan standardized Coeficient Beta sebesar 

0,237. 

4.8  Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka pembahasan 

hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a. Pengaruh performance (kinerja) terhadap kepuasan konsumen. 

Hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel performance 

(kinerja) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen  pada  

produk sepeda motor Yamaha V-Ixion. Dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa selama ini kualitas sepeda motor dalam hal ini yaitu mengenai 

Memiliki mesin tahan panas, menggunakan teknologi injektion dan 

memiliki kecepatan stabil memberikan dukungan dalam upaya untuk 

menciptakan kepuasan konsumen. Kenyataan itu menunjukkan bahwa 

apabila perusahan memperhatikan atas performance (kinerja) dari produk 

yang ditawarkan kepada konsumen maka upaya untuk menciptakan 

kepuasan dapat secara maksimal dilakukan oleh perusahaan.  

b. Pengaruh features (ciri-ciri tambahan) terhadap kepuasan konsumen. 

Variabel features (ciri-ciri tambahan) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen  pada  produk sepeda motor 

Yamaha V-Ixion. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan adanya upaya 

perusahaan untuk memberikan features (ciri-ciri tambahan) pada produk 

dalam hal ini mengenai  kombinasi warna yang menarik, model sporty dan 

menggunakan logo mudah diingat akan memberikan dukungan dalam 

upaya untuk memberikan jaminan atas kepuasan kepada konsumen. Ciri-

ciri tambahan tersebut akan memberikan dukungan atas upaya dari 

perusahaan untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen terhadap 

produk sepeda motor Yamaha V-Ixion. Pada sisi yang lain ciri tambahan 

tersebut dapat memberikan suatu dampak positif sehingga konsumen 

memiliki minat untuk menggunakan produk. 
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c. Pengaruh reliability (kehandalan) terhadap kepuasan konsumen. 

Reliability (kehandalan) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen  pada  produk sepeda motor Yamaha V-Ixion, dimana dari hasil 

analisis menunjukkan bahwa memiliki kemudahan untuk mendapatkan 

servis resmi Yamaha, irit bahan bakar dan memiliki kemudahan 

mendapatkan suku cadang asli. Beberapa kehandalan tersebut memberikan 

dukungan atas upaya perusahaan untuk memberikan produk yang terbaik 

bagi konsumen dengan harapan dapat memberikan jaminan kepuasan 

setelah menggunakan produk. 

d. Pengaruh conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) terhadap 

kepuasan konsumen. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel conformance 

(kesesuaian dengan spesifikasi) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen  pada  produk sepeda motor Yamaha V-

Ixion. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa selama ini upaya 

perusahaan untuk memberikan garansi mesin 3 tahun, gratis ganti oli 

selama 1 kali dan produk sesuai spesifikasi yang ada secara langsung 

menunjukkan kepedulian perusahaan kepada konsumen atas jaminan 

kualitas produk yang ditawarkan. Kesesuaian dengan spesifikasi 

menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan kepada konsumen benar-

benar memberikan dampak positif dalam memberikan jaminan kepuasan 

konsumen. 
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e. Pengaruh durability (daya tahan) berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan konsumen 

Hasil analisis menunjukkan bahwa durability (daya tahan) secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen  pada  produk 

sepeda motor Yamaha V-Ixion. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

memiliki jaminan produk kuat dijalan tanjakan, memiliki umur ekonomis 

mesin mencapai 5 tahun dan menggunakan sistem radiator  sehingga kuat 

untuk perjalanan dengan jarak jauh. Beberapa keunggulan produk terkait 

dengan daya produk dapat memberikan jaminan atas kepuasan konsumen 

sehingga daya tahan memberikan dukungan untuk memberikan kepuasan 

secara maksimal kepada konsumen. 

 

4.9  Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian maka implikasi masing-masing variabel 

penelitian yang didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Tjiptono, 

(2000:27) dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Performance (kinerja) 

Adanya pengaruh yang signifikan antara performance (kinerja) terhadap 

kepuasan konsumen maka diharapkan perusahaan selalu berupaya untuk 

memberikan kinerja dari produk secara maksimal yaitu dengan 

memberikan jaminan produk untuk mesin tahan panas, etap menggunakan 

teknologi injektion dan memiliki kecepatan stabil. Melalui beberapa upaya 

tersebut menjadikan produk memiliki kehandalan sehingga dapat 

memberikan dukungan secara maksimal atas aktivitas yang dilakukan para 
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konsumen, dimana performance (kinerja) menunjukkan karakteristik 

operasi pokok dari produk inti  

b. Features (ciri-ciri tambahan) 

Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 

features (ciri-ciri tambahan) terhadap kepuasan konsumen maka 

diharapkan perusahaan tetap menggunakan kombinasi warna yang 

menarik, model sporty dan penggunaan logo mudah diingat. Berbagai 

upaya tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan jaminan atas 

kepuasan konsumen terhadap produk. 

c. Reliability (kehandalan) 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

antara features (ciri-ciri tambahan) terhadap kepuasan konsumen maka 

diharapkan perusahaan memberikan memiliki kemudahan untuk 

mendapatkan servis resmi Yamaha, menciptakan produk yang memiliki 

keiritan bahan bakar dan memiliki kemudahan mendapatkan suku cadang 

asli sehingga dapat memberikan kemudahan konsumen dalam memberikan 

jaminan atas kepuasan terhadap produk yang digunakan. 

d. Conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) 

Adanya pengaruh yang signifikan antara conformance (kesesuaian dengan 

spesifikasi) terhadap kepuasan konsumen maka diharapkan perusahaan 

selalu berupaya untuk memberikan jaminan atau garansi mesin selama 3 

tahun, memberikan fasilitas gratis ganti oli selama 1 kali dan produk yang 

ditawarkan sesuai spesifikasi yang ada. 
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e. Durability (daya tahan) 

Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 

durability (daya tahan) terhadap kepuasan konsumen sehingga upaya yang 

dapat dilakukan yaitu dengan memberikan jaminan produk kuat dijalan 

tanjakan, membuat produk yang memiliki umur ekonomis mesin mencapai 

5 tahun dan menggunakan sistem radiator  sehingga kuat untuk perjalanan 

dengan jarak jauh. Berbagai upaya tersebut menjadikan produk yang 

digunakan konsumen memiliki nilai ekonomis dan daya tahan sesuai 

dengan harapan konsumen. 


