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Kehidupan dunia bisnis yang mengalami perkembangan dan perubahan 

membawa  pengaruh  terhadap munculnya berbagai macam produk  untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen. 

Masalah  yang  dihadapi  saat  ini  adalah  ketatnya  persaingan  antar  perusahaan 

sepeda motor yang menuntut perusahaan mengembangkan strategi pemasarannya 

sehingga produk yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi pilihan konsumennya 

dalam memilih sebuah produk memiliki  berbagai pertimbangan.  Pertimbangan 

tersebut antara lain, pertimbangan atribut produk yang meliputi: merek, kemasan, 

desain,  warna dan mutu produk. Pertimbangan yang dilakukan lainnya adalah 

harga  yang  meliputi  kemudahan  cara  pembayaran  dan  potongan.  Tingginya 

angka penjualan sepeda motor juga ditandai dengan tingginya angka penarikan 

sepeda motor oleh lembaga pembiayaan, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi konsumen dalam Keputusan 

Pembelian sepeda motor Merek Yamaha di Bandar Lampung. 
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Hipotesis  yang diajukan dalam penelitian  ini  adalah:  Terdapat  pengaruh yang 

signifikan  antara  faktor  kompetensi  merek,  reputasi  merek  dan  reputasi 

perusahaan terhadap kemungkinan keputusan pembelian Sepeda Motor Yamaha 

di Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan regresi logistic binary dapat 

disimpulkan  bahwa reputasi  merek  merupakan faktor  utama yang  diperhatikan 

konsumen  dalam  memutuskan  pembelian  denga  hasil faktor  reputasi  merek 

sebesar 0.746. Angka ini menunjukan apabila reputasi merek meningkat 1 unit 

maka akan menyebabkan kemungkinan kenaikan pembelian sepeda motor sebesar 

0.746. 

Dan  berdasarkan  hasil  perhitungan  maka  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa 

diduga  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  faktor  kompetensi  merek, 

reputasi  merek  dan  reputasi  perusahaan  terhadap  kemungkinan  keputusan 

pembelian  sepeda  motor  merek  Yamaha  di  Bandar  Lampung  terbukti  karena 

seluruh nilai signifikansi ketiga faktor tersebut lebih kecil dari Alpha 0.05, untuk 

itu  Yamaha  disarankan  untuk   mempertahankan  reputasi  mereknya  dimata 

konsumen.  Yamaha  dapat  melakukannya  dengan  cara  menjamin  produk  yang 

dihasilkan memiliki mutu yang baik dan menjamin ketersediaan suku cadang dan 

memberikan garansi sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak Yamaha.


