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ABSTRAK 

 

PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA NMAX PADA 

KONSUMEN YAMAHA BATURAJA 

 

Oleh  

MUHAMMAD IRSYAD 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel manakah yang mempengaruhi 

keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Nmax. Variabel independen yang 

diteliti yaitu Kualitas Produk (X1) dan Harga (X2) dengan variabel dependen yaitu 

Keputusan Pembelian (Y) 

 

Penelitian ini mengunakan sampel sebanyak 100 responden. Sedangkan 

pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yang menggunakan 

metode non-probability sampling. Tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang 

menggunakan pertimbangan tertentu. Uji yang digunakan untuk menguji 

instrument penelitian berupa uji validitas dan uji reabilitas. Uji hpotesis 

mengunkan uji t dan uji f. 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan  hasil analisis regresi 

berganda nampak bahwa Kualitas Produk (X1) dan Harga (X2)  berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Nmax. 

Variabel yang dominan mempengaruhi keputusan pembelian adalah variabel 

harga. 

 

Kata Kunci : Kualitas Produk, Harga, Keputusan Pembelian 



ABSTRAK 

 

THE INFLUENCE OF PRODUCT QUALITY AND PRICE  OF 

PURCHASE DECISION A MOTORCYCLE YAMAHA NMAX AT 

CONSUMERS YAMAHA BATURAJA 

 

By  

MUHAMMAD IRSYAD 

 

This study aims to determine which variables affect the purchase decision of 

Yamaha motorcycle Nmax. The independent variables studied were Product 

Quality (X1) and Price (X2) with dependent variable ie Purchase Decision (Y). 

 

This study used a sample of 100 respondents. While the sampling using purposive 

sampling technique using non-probability sampling method. The type of sample 

selection is not random using certain considerations. The test used to test the 

research instrument in the form of validity and reliability test. Hypothesis test uses 

t test and f test. 

 

The results of this study showed that based on the results of multiple regression 

analysis it appears that Product Quality (X1) and Price (X2) have a significant 

positive effect on purchasing decision of Yamaha Nmax motorcycle. The variable 

that influences the buying decision is the price variable. 

 

Keywords : Product Quality, Price, Purchase Decision
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Ketatnya persaingan dalam dunia usaha menuntut setiap perusahaan untuk 

mengambil langkah-langkah dan strategi yang tepat guna memenangkan 

persaingan dengan kompetitor demi menjaga eksistensi yang dimiliki perusahaan 

dan tentunya mempertahankan bahkan meningkatkan keuntungan atau profit yang 

dihasilkan. Tanpa strategi yang tepat perusahaan tidak akan dapat bertahan karena 

seiring waktu kompetitor akan terus muncul bersamaan dengan permintaan 

konsumen yang kian meningkat. Hal ini dihadapi oleh setiap perusahaan yang 

mencari laba dan tidak terkecuali industri sepeda motor. Saat ini, perkembangan 

jumlah penduduk yang cukup pesat serta beragamnya aktivitas kerja setiap orang 

memungkinkan segala aktivitas tersebut harus dilakukan secara cepat. Agar orang 

dapat melakukan pekerjaan secara cepat, dibutuhkan sarana pendukung, seperti 

sarana transportasi.  

Perusahaan sepeda motor kini memiliki banyak dealer-dealer motor yang menjual 

sepeda motor dengan berbagai merek. Perusahaan sepeda motor dari berbagai 

merek tidak berhenti begitu saja untuk terus bersaing dalam menciptakan sepeda 

motor yang memiliki kualitas lebih baik dan lebih canggih. Bahkan perusahaan 

juga sering memberikan potongan harga dalam penjualan, potongan harga yang 

dilakukan perusahaan sering membuat pesaing bisnis penjualan sepeda motor baru
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semakin meningkat.  Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer 

karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan 

dan penggunaan bahan bakarnya serta serta biaya operasionalnya cukup hemat 

(https://id.wikipedia.org, 1 Juni 2017). 

Tabel 1.1 Sepuluh Sepeda Motor Terlaris di Indonesia Periode Oktober   

2017 

No Merek Sepeda Motor 
Jumlah Penjualan 

(Unit) 

1.  Honda BeaT 198.763 

2.  Honda Vario series 122.114 

3.  Honda Scoopy 63.707 

4.  Yamaha Nmax 34.788 

5.  Yamaha Mio 32.608 

6.  Yamaha Fino 15.407 

7.  Yamaha Aerox 15.229 

8.  Honda Revo 12.205 

9.  Honda Supra X 125 11.822 

10.  Honda Verza 6.985 

Sumber:          https://oto.detik.com, 2017 

Tabel 1.1 Yamaha Nmax masuk dalam sepuluh sepeda  motor terlaris di 

Indonesia. Yamaha Nmax dapat peringkat ke empat dalam penjualan sepeda 

motor pada bulan November 2017 dengan jumlah 34.788 unit yang disaingi oleh 

tiga sepeda motor  berupa Honda Beat dengan penjualan sebesar 198.763 unit, 

Honda Vario series dengan penjualan sebesar 122.144 unit dan Honda Scoopy 

dengan penjualan sebesar 63.707 unit. 

Persaingan skuter matic yang semakin ketat membuat Yamaha terus 

terdorong untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen yang 

semakin kompleks. Yamaha Nmax pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 

tanggal 22 Juni 2015. Menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia 

(AISI), penjualan Yamaha Nmax sepanjang 2016 berhasil menembus angka 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/
https://oto.detik.com/motor
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254.826 unit. Untuk tetap bertahan pada persaingan yang semakin ketat dalam 

dunia pemasaran di indonesia. Berikut adalah daftar penjualan sepeda motor 

Yamaha Nmax di Baturaja, Sumatra Selatan pada tahun 2016-2017. 

Tabel 1.2 Daftar Penjualan Sepeda Motor Yamaha Nmax di Baturaja,  

Sumatra Selatan 2016-2017 

 

Periode Penjualan Tahun 2016 Tahun 2017 

Januari 39 97 

Februari 47 69 

Maret 70 87 

April 73 89 

Mei 74 105 

Juni 89 76 

Juli 53 121 

Agustus 81 156 

September 80 137 

Oktober 86 174 

November 89 224 

Desember 394 - 

Jumlah 1.174 1.335 

 Sumber : Yamaha Baturaja, Sumatra Selatan, 2016-2017 

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa data penjualan sepeda motor 

Yamaha Nmax di daerah Baturaja Sumatra Selatan. Pada bulan Januari sampai 

Desember 2016,  tercatat mampu menorehkan penjualan sebanyak 1.174 unit. 

Sedangkan pada tahun 2017 penjualan pada bulan Januari sampai November 2017 

meningkat menjadi 1.335 unit. 

Yamaha Nmax merupakan motor produksi sepeda motor matik pertama 

yang menggunakan teknologi canggih dan memiliki kualitas produk yang baik 

maka keinginan konsumen terhadap suatu produk akan terpenuhi. Menurut 

Handoko (2002 : 23) kualitas produk adalah suatu kondisi dari sebuah barang 

berdasarkan pada penilaian atas kesesuaiannya dengan standar ukur yang telah 

ditetapkan. Semakin sesuai standar yang ditetapkan maka akan dinilai produk 
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tersebut semakin berkualitas. Kualitas produk juga merupakan hal penting yang 

harus diperhatikan oleh setiap perusahaan jika ingin produk yang dihasilkan dapat 

bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kualitas 

merupakan syarat utama diterimanya suatu produk di pasar. Suatu produk 

dikatakan berkualitas apabila produk tersebut mampu memenuhi harapan 

pelanggan. Menurut Garvin (1984) dan Kotler dan Keller (2012); Kualitas produk 

mempunyai delapan dimensi kualitas yaitu kinerja (performance), fitur (features) , 

kehandalan (reliability) , kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to 

specifications), daya tahan (durability), kemampuan layanan (service ability), 

estetika (aesthetics) , dan kualitas yang dirasakan (perceived quality). 

1. Kinerja  

Kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama 

suatu  produk. 

2. Fitur  

Features atau Fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari 

Karakteristik Utama suatu produk.  

3. Kehandalan  

Kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan 

sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu.  

4. Kesesuaian dengan Spesifikasi  

Conformance adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang 

diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki standar ataupun spesifikasi 

yang telah ditentukan.   

5. Daya Tahan 
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Daya tahan berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Daya 

tahan ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. 

6. Kemampuan  melayani   

Adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini sering 

dikaitkan dengan layanan purna jual yang disediakan oleh produsen seperti 

ketersediaan suku cadang dan kemudahan perbaikan jika terjadi  kerusakan serta 

adanya pusat pelayanan perbaikan yang mudah dicapai oleh konsumen. 

7. Estetika   

Estetika adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa 

maupun bau suatu produk.  

8. Ketepatan  kualitas yang dipersepsikan  

Ketepatan kualitas yang dipersepsikan adalah Kesan Kualitas suatu produk yang 

dirasakan oleh konsumen. Dimensi Kualitas ini berkaitan dengan persepsi 

konsumen terhadap kualitas sebuah produk ataupun merek.  

Berdasarkan hal tersebut bahwa sebuah produk berkualitas harus 

mencakup delapan dimensi kualitas produk diatas yang membuat konsumen 

percaya akan kualitas produk yang diberikan. Sepeda motor Yamaha merek Nmax 

mempunyai bermacam kelebihan dan keunikan diantaranya dapat di jelaskan 

berdasarkan 8 dimensi produk. 

1. Kinerja  

Yamaha NMAX berbekal mesin Blue Core 155cc yang diklaim sanggup 

menyemburkan tenaga 14,8 tk @8.500 rpm dan torsi 14,4 Nm @6.000 rpm, 

(kompas.com). 
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2. Fitur   

Yamaha Nmax mempunyai fitur Speedometer digital, Tachometer digital, 

Odometer digital, Tripmeter digital,  sistem pencahayaan LED, bagasi di bawah 

jok yang cukup luas, mempunyai ruang kaki sangat luas,  motif jok lebih mewah 

dengan kombinasi tekstur kulit dan satin, Kemudian ada empat pilihan warna 

Nmax: matte red, black, matte grey dan premier white, (https://www.oto.com). 

3. Kehandalan   

Kehandalan dari Yamaha Nmax yaitu desain body dari motor yamaha Nmax ini 

dirancang dengan ukuran yang tergolong besar, sehingga hal tersebut akan lebih 

membuat nyaman para penggunanya. Terlebih desain stang motor yamaha ini juga 

dirancang jauh lebih tinggi dari posisi tempat duduk, menjadikan para pengguna 

motor yamaha Nmax ini tidak perlu membungkuk ketika mengendarai motor 

yamaha matic yang satu ini, (https://www.oto.com). 

4. Kesesuaian dengan spefikasi  

Tipe Mesin : Liquid cooled 4-stroke, SOHC, Jumlah Silinder : 1 (satu), Kubikasi : 

155cc, Bore x Stroke : 58,0 mm x 58.7 mm, Rasio Kompresi : 10,5 : 1, Power : 

11.1 kW / 8000 rpm, Torsi : 14.4 Nm / 6000 rpm, (https://www.oto.com). 

5. Daya tahan  

Yamaha Nmax memberikan layanan garansi mesin produk selama tiga tahun, ini 

membuktikan bahwa  sepeda motor yamaha Nmax dapat bertahan hingga tiga 

tahun lebih, (https://otomotifnet.gridoto.com). 

 

 

 

https://www.oto.com/
https://www.oto.com/
https://otomotifnet.gridoto.com/
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6. Kemampuan layanan 

Yamaha Nmax memberikan layanan garansi mesin selama tiga tahun untuk 

menjamin produknya tetap baik ditangan konsumen, 

(https://otomotifnet.gridoto.com). 

7. Estetika  

Desain sepeda motor Yamaha Nmax memiliki desain yang mewah dikarenakan 

mememiliki desain body yang  dirancang dengan ukuran yang tergolong besar dan  

memiliki berbagai macam pilihan warna yang membuat konsumen dapat memilih 

warna sesuai selera, (http://motornmax.com). 

8. Kualitas yang dipersepsikan 

Memiliki teknologi terbaru dengan menggnuakan New water-cooled engine yang 

di kembangkan berdasar pada Blue Core concept, dan memiliki bobot motor yang 

ringan (Lightweight) serta sasis yang rigid (High-rigidity Frame) yang tentunya 

membuat handling lebih agresif dan lebih nyaman digunakan . Sudah 

menggunakan velg yang berukuran 13 inci dan mengusung desain special bahkan 

lebih sporty. Untuk sistem pengeremannya sudah dibekali dengan 2 varian yaitu 

yang versi ABS dan non ABS  dan yang paling penting yaitu desainnya terinpirasi 

dari design max series seperti keluarga XMAX dan TMAX, 

(http://motornmax.com). 

Berdasarkan penjelasan demensi kualitas produk sepeda motor Yamaha 

Nmax mempunyai banyak kelebihan yang hanya dimiliki oleh Yamaha Nmax.  

Yamaha merupakan salah satu Brand International yang memiliki image positif 

bagi sebagian besar konsumen di dunia. Yamaha berusaha mempertahankan 

image positif yang dimiliki oleh konsumen di dunia. Selain memiliki 
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International Brand Image, Yamaha juga memberikan kualitas yang tinggi. 

Perusahaan terus berusaha meningkatkan kecanggihan dan inovasi spesifikasi dari 

produk Yamaha untuk dapat bersaing dengan produk scooter matic lainnya. 

Perkembangan Yamaha ditunjukkan dengan adanya perubahan fitur dan 

spesifikasi produk Yamaha pada tiap tahunnya. Perbedaan Yamaha Nmax dengan 

pesaingnya dalam scooter matic 150cc mulai dari teknologi mesin berupa variable 

valves actuation (VVA) untuk menjaga torsi dan tenaga maksimal di setiap 

putaran mesin, lampu depan dan belakang sudah dibekai LED hemat daya, panel 

instrumen digital dan sistem keselamatan anti-lock braking system (ABS). Hal ini 

menjadikan sebuah keunikan tersendiri bagi Yamaha Nmax karena tidak dimiliki 

oleh scooter matic lainnya . Yamaha Nmax merupakan sepeda motor yang sudah 

banyak digunakan oleh semua kalangan konsumen di Indonesia karena 

mempunyai kualitas yang tinggi.   

Selain ditinjau dari kualitas  produk, faktor harga juga merupakan hal 

penting yang menjadi pertimbangan konsumen. Harga merupakan segala sesuatu 

yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keunggulan yang ditawarkan 

oleh bauran pemasaran perusahaan (Cannon,dkk, 2008:176). Sedangkan menurut 

Howkins Best dan Coney (2001:21) harga adalah sejumlah uang yang harus 

dibayar untuk mendapatkan hak menggunakan suatu produk.  Harga juga sangat 

berperan penting sebagai penentu utama pilihan pembeli, karena konsumen akan 

memutuskan apakah harga suatu produk sudah tepat atau belum. Keputusan 

penetapan harga, haruslah berorientasi pada pembeli. Adapun hal penting bagi 

perusahaan untuk memperhatikan harga produknya agar dapat bersaing dengan 

perusahaan sepeda motor matic 150cc  lainnya sehingga diharapkan perusahaan 
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sepeda motor Yamaha  dapat  memenangkan persaingan karena penetapan harga 

yang sesuai dengan kualitas produknya. Berikut adalah perbandingan harga 

sepeda motor matic atau scooter matic di indonesia 

TABEL 1.3  Perbandingan Harga Sepeda Motor dalam Kategori Scooter  

Matic 150cc di Baturaja, Sumatra Selatan, 2017 

No Tipe Motor Harga 

1.  Yamaha Nmax ABS Rp 29.600.000 

2.  Yamaha Nmax Non ABS Rp 25.700.000 

3.  Honda Vario 150 eSP Rp 21.675.000 

Sumber :  Yamaha Baturaja, Sumatra Selatan, 2018 

Berdasarkan pada Tabel 1.3 hal itu  menunjukan bahwa harga sepeda 

motor Yamaha Nmax ABS dan non ABS memiliki harga lebih tinggi dari sepeda 

motor Honda Vario 150 eSP. Keputusan pembelian menjadi faktor yang penting 

dalam penentu eksistensi suatu perusahaan. Keputusan pembelian  dapat 

dilakukan apabila produk tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan dan 

dibutuhkan konsumen. Hal pertama yang di pertimbangkan dalam melakukan 

keputusan pembelian konsumen memilih produk dengan melihat harga dan 

kualitas produk tersebut. Keputusan pembelian adalah keputusan konsumen 

mengenai preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan 

(Kotler dan Keler,2009:240). Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa ada 

konsumen yang mempunyai keterlibatan tinggi dalam pembelian suatu produk 

atau jasa, dan ada juga konsumen yang mempunyai keterlibatan yang rendah atas 

pembelian suatu produk atau jasa (Sutisna,2003:11).Berdasarkan uraian diatas 

maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “  Pengaruh Kualitas 

Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha 

Nmax pada Konsumen Yamaha Baturaja” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang bahwa sepeda motor Yamaha 

Nmax masih belum mampu menggeser sepeda motor Honda beat  dalam motor 

terlaris di  Indonesia. Pada Tabel 1.3 sepeda motor Honda Vario masih memimpin 

dalam hal harga dan pada Tabel 1.1 sepeda motor Yamaha Nmax hanya dapat 

peringkat 4 dalam hal penjualan sedangkan sepeda motor Honda Beat masih 

memimpin. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas produk  berpengaruh terhadap keputusan pembelian Yamaha 

Nmax.  

2. Apakah  harga berpengaruh  tehadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha 

Nmax. 

C. Tujuan Pennelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

Yamaha Nmax  

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian  Yamaha Nmax  

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi Praktisi 

a. Sebagai masukan untuk perusahaan agar meningkatkan kualitas produk dan 

mengembangkan pemasaran melalui periklanan sehingga dapat mempertahankan 

konsistensinya diantara produk saingan. 
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b. Menganalisa pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor Yamaha Nmax. 

 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan referensi mengenai pengaruh 

harga dan promosi terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Nmax. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini sebagai salah satu karya ilmiah guna memenuhi persyaratan 

untuk meraih gelar Strata Satu (S-1) bagi peneliti. 

  



  

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN RERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Pemasaran  

Pemasaran merupakan faktor yang penting dalam siklus yang bermula dan 

berakhir dengan kebutuhan konsumen. Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan 

bisnis tergantung pada keahlian di bidang pemasaran. Selain itu juga tergantung 

pada kemampuan untuk mengkombinasikan fungsi-fungsi tersebut agar dapat 

berjalan lancar. 

Menurut David (2011:198), “Pemasaran dapat dideskripsikan sebagai proses 

pendefinisian, pengantisipasian, penciptaan, serta pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen akan produk dan jasa.” 

Pemasaran menurut Alma (2005;128) Pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial dari individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya melalui penciptaan, penawaran, dan pertumbuhan (nilai) produk 

dengan yang lain.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:29), “Marketing as the process by which 

companies create value for customers and build strong customer relationships in 

order to capture value from customers in return”, artinya menyatakan bahwa 

pemasaran sebagai proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan
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dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap nilai dari 

pelanggan sebagai imbalan. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:30-32), pemasaran bersandar pada 

konsep inti berikut: 

1. Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan (Needs, Wants, and 

Demands) 

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dan 

harus ada sehingga dapat menggerakkan manusia sebagai dasar 

(alasan) berusaha. Keinginan adalah hasrat untuk memperoleh 

pemuas kebutuhan yang spesifik akan kebutuhan. Permintaan 

adalah keinginan akan produk tertentu yang didukung kemampuan 

dan kesediaan untuk membayar dan membeli.  

2. Penawaran Pasar – Produk, Pelayanan, dan Pengalaman (Market 

Offerings – Products, Services, and Experiences) 

Penawaran pasar merupakan beberapa kombinasi dari produk, 

pelayanan, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan kepada 

pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. 

3. Nilai Pelanggan dan Kepuasan (Customer Value and Satisfaction) 

Nilai pelanggan dilihat sebagai kombinasi antara mutu, jasa, dan 

harga (quality, service, price) yang mencerminkan manfaat dan 

biaya berwujud dan tak berwujud bagi konsumen. Kepuasan 

merupakan penilaian seseorang dari kinerja yang dirasakan dari 

produk dalam hubungan dengan harapannya. 
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4. Pertukaran dan Hubungan (Exchanges and Relationships) 

Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh sebuah objek yang 

diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai 

imbalan. Pemasaran terdiri dari tindakan yang diambil untuk 

membangun dan memelihara hubungan melalui transaksi dengan 

target pembeli, pemasok, dan penyalur yang melibatkan produk, 

pelayanan, ide, atau benda lainnya. 

5. Pasar (Markets) 

Pasar merupakan kumpulan semua pembeli sebenarnya dan 

potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan akan produk 

atau jasa tertentu yang sama, yang bersedia dan mampu 

melaksanakan pertukaran untuk t4memuaskan kebutuhan dan 

keinginan itu. 

2. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Setiap produsen selalu berusaha melalui produk yang dihasilkannya dapatlah 

tujuan dan sasarannya tercapai. Produk yang dihasilkan dapat terjual atau dibeli 

oleh konsumen akhir dengan tingkat harga yang memberikan keuntungan 

perusahaan jangka panjang. Melalui produk yang dapat dijualnya, perusahaan 

dapat menjamin kehidupannya atau menjaga kestabilan usahanya dan 

berkembang. Dalam rangka inilah setiap produsen harus memikirkan kegiatan 

pemasaran produknya, jauh sebelum produk ini dihasilkan sampai produk tersebut 

di konsumsi oleh si konsumen akhir.  
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Konsep pemasaran adalah kegiatan perencanaan pemasaran untuk mencapai 

tujuan perusahaan yaitu kepuasan pelanggan. Segala aktifitas yang menganut 

konsep pemasaran harus diarahkan untuk memenuhi tujuan tersebut.  

Pengertian Manajemen Pemasaran menurut Sofjan Assauri (2013:12), adalah 

“Manajemen pemasaran merupakan kegiatan penganalisisan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian programprogram yang dibuat untuk membentuk, 

membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar 

guna mencapai tujuan organisasi (perusahaan) dalam jangka panjang” 

Pengertian manajemen pemasaran menurut Philip Kotler (2012:15) “Pemasaran 

adalah proses sosial dan managerial dengan mana seseorang atau kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan 

pertukaran produk dan nilai”. 

Sedangakan Pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler dan 

Armstrong(2012:14), menyebutkan bahwa : “Manajemen pemasaran adalah 

analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang 

dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran 

yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai 

sasaran organisasi” 

3. Pengertian Produk 

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan 

hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di konsumsi dan 

merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. 

Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari 
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segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar 

dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.  

Produk menurut Kotler dan Amstrong (2012:253) adalah sebagai berikut: “Produk 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan 

dan kebutuhan”. Menurut Buchari Alma (2011:139) pengertian produk adalah 

sebagai berikut : “Produk ialah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama 

baik toko yang menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik serta pelanan pengecer, 

yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya”. Kemudian Fandy 

Tjiptono (2008:88) mendefinisikan produk sebagai berikut : “Produk adalah 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, 

dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar yang bersangkutan”. Dari definisi 

diatas dapat disimpulkan bahwa produk merupakan segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen baik berbentuk sesuatu yang 

berwujud maupun tidak berwujud yang diciptakan oleh perusahaan untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.  

4. Kualitas Produk 

Juran dalam (Nasution,2005:2). Kualitas produk adalah kecocokan penggunaan 

produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan Konsumen,  

Nasution (2005:3) kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan Konsumen atau konsumen.  
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Tjiptono (2006:299) mendefinisikan kualitas sebagai tingkat mutu yang 

diharapkan dan pengendalian keragaman dalam mencapai mutu tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen,  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas produk adalah suatu 

keadaan dimana konsumen merasa cocok dengan suatu produk atau sesuai dengan 

keinganan yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut dan Garvin 

(1984) Kualitas produk mempunyai delapan dimensi kualitas yaitu kinerja, ciri-

ciri atau keistimewaan tambahan, kehandalan, kesesuaian, daya Tahan, 

kemampuan  layanan, estetika, ketepatan  kualitas yang dipersepsikan 

5. Harga  

Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang sifatnya fleksibel dimana 

setiap saat dapat berubah menurut waktu dan tempatnya. Harga bukan hanya 

angkaangka yang tertera dilabel suatu kemasan atau rak toko, tapi harga 

mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Sewa rumah, uang 

sekolah, ongkos, upah, bunga, tarif, biaya penyimpanan, dan gaji semuanya 

merupakan harga yang harus anda bayar untuk mendapatkan barang atau jasa. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:314) yang dimaksud harga adalah “The 

amount of money charged for a product or service, the sum of the values that 

customers exchange for the benefit of having or using the product or service”.  

Sedangkan harga menurut Morissan (2010:78) yaitu “mengacu pada apa yang 

harus diberikan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang biasanya 

menggunakan nilai uang” 

Kotler dan Keller (2012), menyatakan harga harus mencerminkan nilai 
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konsumen bersedia membayar harga dibandingkan harus mencerminkan hanya 

biaya pembuatan produk atau memberikan layanan. Artinya harga merupakan 

sejumlah uang yang dibutuhkan atau ditukarkan ke konsumen untuk mendapatkan 

atau memiliki suatu barang yang memiliki manfaat serta penggunaannya 

Kotler dan Keller (2012:76), mendefinisikan harga sebagai sesuatu yang 

dapat diukur yang terdiri dari beberapa indikator, seperti harga terjangkau, harga 

wajar, harga diskon, harga pesaing, dan kesesuaian harga. 

1. Keterjangkauan  

Keterjangkauan harga yaitu apabila harga suatu produk yang 

ditetapkan oleh perusahaan masih dapat dibeli atau dijangkau oleh 

konsumen. Sehingga aspek penetapan harga yang dilakukan oleh 

produsen/penjual yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen. 

2. Harga wajar 

Adalah harga produk yang ditawarkan dapat dikategorikan wajar 

(realistis) 

3. Harga diskon  

Adalah pengurangan harga yang diberikan oleh penjual kepada 

pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli 

yang menyenangkan bagi penjual. Biasanya harga diskon bersifat 

musiman.  

4. Harga pesaing  

Daya saing harga adalah ketika harga yang ditetapkan oleh 

perusahaan dapat bersaing, sehingga produk yang ditawarkan oleh  
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produsen/penjual yang berbeda maka produk mampu bersaing 

dengan jenis produk yang sejenis. 

5. Kesesuaian harga dengan spesifikasi  

Kesesuaian harga dengan spesifikasi adalah ketika harga yang 

ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan spesifikasi yang 

diperoleh konsumen. 

6. Perilaku Konsumen   

Pada hakikatnya perilaku konsumen untuk memahami “Mengapa konsumen 

melakukan dan apa yang mereka lakukan” . Schiffman dan Kanuk (2008:6) 

mengemukakan bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai 

bagaimana seorang individu mmembuat keputusan untuk mengalokasikan sumber 

daya yang tersedia (waktu, uang, usaha dan energi).  

Definisisi perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kanuk (2008:6): 

 “Perilaku konsumen menggambarkan cara individu mengambil keputusan untuk 

memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna 

membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi.”  

6.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen. 

Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan 

masyarakat dimana ia dilahirkan dan berkembang. Ini berarti konsumen berasal 

dari lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan mempunyai penilaian, 

kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda, sehingga pengambilan 

keputusan dalam tahap pembelian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor  
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yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler dan Amstrong 

(2012:173), perilaku konsumen dalam membeli sangat dipengaruhi oleh faktor-

faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi. Berikut ini ditampilkan Tabel. 

2.1 yang memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen  

Tabel 2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Cultural Social Personal Psychological 

Buyer 

 

 Cultur  

 Subculture 

 Soscial class 

 References 

groups  

 Family  

 Roles and 

status 

 Age and life cycle stage  

 Occupation  

 Economic Situation 

 Lifestyle 

  Personallity and self-

concept 

 Motivation 

 Perception 

 Learning 

 Beliefs and 

attitudes 

Sumber: Kotler dan Amstrong (2012:173) 

 

Penjelasan pada gambar di atas adalah sebagai berikut :  

1. Faktor kebudayaan  

a. Kebudayaan  

Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang 

yang paling mendasar.Jika mkhluk yang paling rendah perilakunya 

sebagian besar diatur oleh naluri, maka perilaku manusia sebagian besar 

adalah dipelajari.  

b. Sub-budaya 

Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok sub-budaya yang lebih 

kecil, yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk 

perilaku anggotanya. 

c. Kelas sosial 

Sebenarnya semua masyarakat manusia menampilkan lapisan-lapisan 

sosial. Lapisan-lapisan sosial ini kadang-kadang berupa sebuah sistem 
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kasta dimana para anggota kasta yang berbeda memikul peranan tertentu 

dan mereka tak dapat mengubah keanggotaan kastanya. Kelas sosial 

mempunyai ciri-ciri, yaitu orang berada dalam setiap kelas sosial 

cenderung berperilaku serupa daripada orang yang berasal dari dua kelas 

sosial yang berbeda dan seseorang dipandang mempunyai pekerjaan yang 

rendah atau tinggih sesuai dengan kelasnya, serta kelas sosial seseorang 

dinyatakan dengan beberapa variabel seperti jabatan, pendapatan, 

kekayaan, pendidikan dan orientasi terhadap nilai, daripada hanya 

berdasarkan sebuah variabel. Kelas sosial menunjukan perbedaan pilihan 

produk dan merek dalam suatu bidang tertentu seperti pakaian, perabot 

rumah tangga, aktivitas waktu senggang dan mobil. 

2. Faktor-faktor sosial  

a. Kelompok Referensi  

Perilaku seseorang amat dipengaruhi oleh berbagai kelompok.Sebuah 

kelompok referensi bagi seseorang adalah kelompok-kelompok yang 

memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan 

perilaku seseorang.  

b. Keluarga  

Para anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

perilaku pembeli.Keluarga dalam kehidupan pembeli dapat juga 

disebutkan dengan keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri dari 

orang tua, dimana dari orang tua seseorang dapat sumber orientasi 

terhadap agama, politik, ekonomi, ambisi pribadi haga diri serta cinta 

kasih.Sedangkan sebagai sumber keturunan yakni pasangan-pasangan 
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suami istri beserta anak-anaknya.Keluarga adalah organisasi konsumen 

pembeli yang terpenting dalam masyarakat.  

c. Peranan dan Status  

Sepanjang kehidupannya, seseorang terlibat dalam beberapa kelompok, 

yakni keluarga, klub dan organisasi, dimana kedudukan seseorang dalam 

kelompok dapat ditentukan dengan peranan dan status.  

3. Faktor Pribadi  

a. Usia dan Tahap Daur Hidup  

Orang membeli suatu barang dan jasa yang berubah-ubah selama 

hidupnya, mereka makan makanan bayi pada waktu tahun-tahun awal 

kehidupannya, memerlukan makanan paling banyak pada waktu 

meningkat besar dan menjadi dewasa serta memerlukan diet khusus pada 

waktu menginjak usia lanjut. Selera orang pundalam pakaian, perabot, 

dan rekreasi berhubungan dengan usia.  

b. Pekerja  

Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaanya, dimana 

seseorang pekerja kasar akan membeli pakaian kerja, sepatu kerja, kotak 

makanan. Sedangkan seorang manajer perusahaan akan membeli pakaian 

yang lebih baik dan mahal rekreasi dengan pesawat terbang, menjadi 

anggota perkumpulan. 

c. Keadaan Ekonomi  

Keadaan ekonomi seseorang akan besar sekali pengaruhnya terhadap 

pilihan produk. Keadaan ekonomi seseorang terdiri dari pendapatan yang 

dapat dibelanjakan (tingkatan, kestabilannya, dan pola waktu), tabungan 
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dan milik kekayaan (termasuk presentase yang sudah diuangkan) 

kemampuan meminjam dan sikapnya terhadap pengeluaran lawan 

menabung. 

d. Gaya hidup  

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam dunia 

kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan 

pendapat (opini) yang bersangkutan. Gaya hidup mencerminkan sesuatu 

yang lebih dari sub-budaya kelas sosial, bahkan dari pekerjaan yang sama 

mungkin memiliki gaya hidup yang berbeda, misalnya dengan gaya 

hidup yang serasi dengan lingkungan, dalam mengenakan pakaian yang 

konservatif, menghabiskan sebagian waktunya bersama keluarga, aktif 

dalam kegiatan organisasi, kebiasaan bekerja keras.  

e. Kepribadian dan Konsep Diri  

Setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda yang akan 

mempengaruhi perilaku pembeli, dimana kepribadian tersebut adalah 

ciri-ciri psikologis yang membedakan seseorang, yang menyebabkan 

terjadinya jawaban yang secara relatif tetap dan bertahan lama terhadap 

lingkungannya. Kepribadian seseorang biasanya digambarkan dalam 

istilah seperti : percaya diri, gampang mempengaruhi, berdiri sendiri, 

menghargai orang lain, bersifat sosial, sifat membela diri.  

4. Faktor Psikologis  

a. Motivasi  

Motif (dorongan) adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat mendesak 

untuk mengarahkan seseorang agar dapat mencari pemuasan terhadap 
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kebutuhan itu, dimana pemuasan kebutuhan dapat mengurangi rasa 

ketegangan. 

b. Persepsi  

Seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan suatu perbuatan, 

bagaimana seseorang yang termotivasi berbuat sesuatu adalah 

dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi yang dihadapinya. Dua 

orang yang mengalami keadaan dorongan yang sama dan tujuan situasi 

yang sama mungkin akan berbuat sesuatu yang agar berbeda karena 

mereka menanggapi situasi secara berbeda. 

c. Belajar  

Sewaktu orang berbuat, mereka belajar-belajar menggambarkan 

perubahan dalam perilaku seseorang individu yang bersumber dari 

pengalaman. Kebanyakan perilaku manusia diperoleh dengan 

mempelajarinya.  

d. Kepercayaan dan Sikap 

Melalui perbuatan dan belajar, orang memperoleh kepercaaan dan sikap 

dimana hal ini selanjutnya mempengaruhi tingkah laku membeli mereka, 

dimana suatu kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dianut 

oleh seseorang tentang sesuatu. Dari beberapa pendapat tersebut bahwa 

di dalam mengambil keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang sangat mempengaruhi konsumen. 

7. Keputusan Pembelian  

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:157), “Consumer buyer behavior refers to 

the buying behavior of final consumers – individuals and households that buy 
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goods and services for personal consumption”, pengertian tersebut dapat diartikan 

bahwa perilaku keputusan pembelian mengacu pada perilaku pembelian akhir dari 

konsumen, baik individual, maupun rumah tangga yang membeli barang dan jasa 

untuk konsumsi pribadi. 

Keputusan pembelian mengenai apa yang dibeli, apakah membeli atau tidak, 

kapan membeli, dimana membeli, dan bagaimana cara pembayaranya (Sumarwan, 

2004:310). Sedangkan keputusan pembelian konsumen adalah proses yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif dan memilih salah satu diantaranya. (Setiadi, 2010:415). 

7.1.Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Menurut (Kotler dan Keller 2012:176-178), para sarjana pemasaran telah 

menyusun “model lima tahap” proses keputusan pembelian. Para konsumen 

melewati lima tahap, yaitu: 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. 

2. Pencarian Informasi  

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Situasi pencarian informasi yang lebih ringan 

dianamakan penguatan perhatian. Pada level ini, orang hanya sekedar lebih 

peka terhadap informasi produk. Pada level selanjutnya, orang itu mungkin 

mulai aktif mencari informasi, seperti, mencari bahan bacaan, menelepon 

teman dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu.  
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3. Evaluasi Alternatif 

 Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi 

konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, 

konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen 

memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan 

kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan 

untuk memuaskan kebutuhan itu.  

4. Keputusan Pembelian 

 Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi atas merek- 

merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat 

membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam 

melaksanakan maksud pembelian, konsumen bisa mengambil lima sub 

keputusan: merek, dealer, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran.  

5. Perilaku Pasca Pembelian 

 Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena 

memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal 

yang menyenangkan tentang merek lain, dan akan selalu siaga terhadap 

informasi yang mendukung keputusannya. Tugas pemasar tidak berakhir 

begitu saja ketika produk dibeli. Para pemasar harus memantau kepuasan 

pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca 

pembelian. 

Menurut Tjiptono (2006:54) Salah satu perbedaan fundamental antara 

pembelian barang dan jasa adalah menyangkut proses produksi dan konsumsi. 

Pada barang, tahap pembelian dan konsumsi biasanya terpisah. Meskipun 
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terdapat interaksi antara pemasar dan pelanggan selama tahap pembelian 

aktual, tahap pemakaian barang biasanya terlepas dari pengaruh langsung 

para pemasar. Sebaliknya sebagian besar jasa diproduksi dan dikonsumsi 

secara bersamaan. Konsekuensinya, perusahaan jasa berpeluang besar untuk 

secara aktif membantu pelanggan memaksimumkan nilai dari pengalaman 

konsumsinya sehingga penyedia jasa secara efektif mempengaruhi proses 

konsumsi dan evaluasi.  

7.2.Indikator keputusan pembelian 

Menurut Fadli dan Inneke (2008) indikator keputusan pembeian  ini dapat diukur 

melalui: Pengaruh orang lain, keinginan dan kemampuan konsumen dan intensitas 

pembelian konsumen. 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu. 

No Penulis Judul Variabel Hasil 

1.  

Puji Isyanto, 

Se., Mm 

(2012) Jurnal 

Manajemen 
Vol.09 No.4 

Juli 2012 Hal 

854-862 

Pengaruh Kualitas 

Produk Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Handphone 
Blackberry Pada 

Mahasiswa Ekonomi 

Universitas 

Singaperbangsa 

Karawang 

X1 : Kualitas Produk 

Y : Keputusan 
Pembelian 

Variabel, Kualitas 

Produk 

Berpengaruh 

Positif Dan 
Signifikan 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

2.  
Gent Graha 

(2011) 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Keputusan 

Pembelian Kecap 

Manis Merk ABC 

(Studi Kasus Pada 

Ibu Rumah Tangga 
Di Daerah 

Tembalang) 

X1 : kesadaran merek 

X2 : kualitas produk 

X3 : strategi promosi 

Y : Keputusan 

Pembelian 

Variabel, Kualitas 

Produk 

Berpengaruh 

Positif Dan 

Signifikan 

Terhadap 

Keputusan 
Pembelian 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan). 

No Penulis Judul Variabel Hasil 

3.  
Erika Putri 

Pratiwi (2010) 

Analisis pengaruh 
kualitas produk, 

merek, dan harga 

terhadap keputusan 

pembelian 

konsumen sepeda 

motor Yamaha 

Jupiter Z (pada 

dealer yamaha flag 

ship shop pemuda 

semarang) 

X1 : Kualitas Produk, 

X2 : merek, 

X3 : harga 

Y : Keputusan 

Pembelian 

Variabel Kualitas 

produk dan harga 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

4.  

Purwati 

Politeknik 
Negeri 

Sriwijaya(201 

2) Vol 2, No. 

3. September 

2012 : 260- 

277 

Pengaruh Harga 

Dan Kualitas 

Produk Terhadap 
Keputusan 

Pembelian Motor 

Honda Matic Beat 

(Studi Kasus Pada 

Pt. Nusantara Solar 

Sakti) 

X1 : Pengaruh Harga 

X2 : Kualitas Produk 

Y : Keputusan 

Pembelian 

Variabel Harga 

Dan Kualitas 

Produk 
Berpengaruh 

Positif Dan 

Signifikan 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis pengaruh variabel Kualitas Produk dan 

Harga terhadap variabel Keputusan Pembelian sepeda motor Yamaha Nmax. 

Berikut adalah rerangka pemikiran yang dilakukan di dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Rerangka Pemikiran Teoritis 

Sumber : Olahan Peneliti  

Kualitas Produk 

(X1) 

 

Harga 

(X2) 

Keputusan Pembelian 

(Y) 
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C. Hipotesis  

Menurut Uma Sekaran (2009) hipotesis bisa didefinisikan sebagai 

hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang 

diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut 

diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang dirumuskan untuk studi 

penelitian. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, 

diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi. Menurut Zikmund (dalam Narimawati, 2008) hipotesis merupakan 

proporsisi atau dugaan yang belum terbukti yang secara sementara menerangkan 

fakta-fakta atau fenomena tertentu dan juga merupakan jawaban yang 

memungkinkan terhadap suatu pertanyaan riset. 

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, 

tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Pada tahun 2011 Gent Graha meneliti tentang “Analisis faktor – faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian kecap manis merek ABC”. Hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa kualitas produk merupakan salah satu variabel yang 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu dan telaah pustaka yang telah diuraikan, maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut 
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H1: Kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Gambar 2.3 Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

2. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Secara tradisional harga merupakan salah satu komponen utama dalam 

memutuskan membeli suatu produk. Penelitian yang dilakukan Erika Putri Pratiwi 

pada 2010 dengan judul “Analisis pengaruh kualitas produk, merek, dan harga 

terhadap keputusan pembelian konsumen sepeda motor Yamaha Jupiter Z” 

menghasilkan kesimpulan bahwa harga memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

 

H2: Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian  

Gambar 2.4 Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

 

Kualitas produuk Keputusan pembelian H1 

Harga Keputusan pembelian H2 



  

 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang 

membahas dan menerangkan hasil penelitian tentang berbagai kasus yang dapat 

diuraikan dengan kalimat. Bagian dari metode ini akan membahas mengenai 

bentuk sebaran jawaban responden terhadap seluruh konsep yang diukur. Dari 

sebaran jawaban responden selanjutnya akan diperoleh satu kecenderungan atas 

jawaban responden tersebut.  

Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, 

teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau 

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.  

Berdasarkan teori tersebut, penelitian menggunakan metode kualitatif yang  

merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai 

dengan metode statistik yang digunakan. Metode kualitatif dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai 
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pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Yamaha Nmax. 

B. Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009:38) objek penelitian adalah Suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Objek dalam penelitian ini ada dua variabel diantaranya variabel 

X (variabel independen), yaitu kualitas produk dan harga, serta variabel Y 

(variabel dependen) yaitu keputusan pembelian. Pada penelitian ini, subjek yang 

dijadikan responden adalah pembeli dan pengguna sepeda motor Yamaha Nmax  

di Baturaja. 

 

C. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Data Primer 

Menurut Uma Sekaran (2011) data primer adalah data yang diperoleh dari 

tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah  

yang diteliti. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data 

yang  diterbitkan  dalam  jurnal  statistik  dan  lainnya,  serta  informasi  yang 

tersedia dari sumber publikasi atau nonpublikasi entah di dalam atau luar 

organisasi, semua yang dapat berguna bagi peneliti (Uma Sekaran, 2011). 
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D. Populasi 

Menurut  Sugiyono (2009:80) populasi  merupakan  wilayah  generalisasi  

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembeli dan 

pengguna sepeda motor Yamaha Nmax  di Baturaja. 

E. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang ingin diteliti (Sugiyono, 2009). Metode yang digunakan dalam 

pengambilan sampel adalah metode non- probability sampling (pengambilan 

sampel secara tidak acak) dengan teknik Purposive Sampling, dimana sampel 

dipilih berdasarkan karakteristiknya. Karakteristik tersebut antara lain:  

1) Masyarakat Kabupaten Baturaja 

2) Menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax 

3) Berdomisili di Kabupaten Baturaja. 

Hair (2010) merekomendasikan jumlah sampel minimal adalah 5 kali dari jumlah 

item pertanyaan yang terdapat dikuesioner. Indikator dalam penelitian ini terdiri 

dari 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Total pertanyaan dalam penelitian ini 

adalah 17 pertanyaan, sehingga minimal ukuran sampel penelitian ini adalah 17 x 

5 = 85 sampel, namun kuesioner yang di sebar sebanyak 100 kuesioner agar 

mengurangi tingkat eror saat di lakukan pengujian. 
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F. Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Pengumpulan data sering tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun 

cukup diwakili oleh daftar pertanyaan (kuesioner) yang sudah disusun secara 

cermat terlebih dahulu Anwar Sanusi (2014:109). Jawaban dalam penelitian ini 

diberikan skor dengan skala tertentu. 

2. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penggunaan   data sebagai teori dasar yang diperoleh serta dipelajari dalam 

manajemen pemasaran. 

G. Skala Pengukuran 

Menurut Riduwan (2002:6), bahwa skala pengkuran untuk mengklasifikasi 

variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan 

analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Agar jawaban responden dapat 

diukur, maka jawaban responden diberi skor. 

Peneliti menetapkan skala pengukuran menggunakan skala interval. 

Penentuan bobot yang digunakan dalam penelitian ini dengan kreteia umum 

penelitian untuk skor jawaban: 

SS (Sangat Setuju)  = skor nilai 81-100 

S (Setuju)   = skor nilai 61-80 

N (Netral)   = skor nilai 41-60 

TS (Tidak Setuju)  = skor nilai 21-40 

STS (Sangat Tidak Setuju) = skor nilai 1-20 
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H. Deskripsi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudia ditarik kesimpulannya Sanusi (2014;49). Variabel 

ditempatkan. Sebagai  konsep  mengenai  sifat   yang  terdapat  pada  subjek  

penelitian  dan merupakan fokus dari kegiatan penelitian 

Berikut ini dipaparkan mengenai variabel penelitian dan definisi yaitu : 

 

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel Devinisi variable Indikator Skala 

Kualitas 

Produk 

 

Tjiptono (2006:299) 

mendefinisikan kualitas 

sebagai tingkat mutu 

yang diharapkan dan 

pengendalian keragaman 

dalam mencapai mutu 

tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen, 

(Tjiptono,2006:299). 

1. Kinerja  

2. Fitur  

3. Kehandalan 

4. Kesesuaian Dengan 

Spesifikasi  

5. Daya Tahan  

6. Kemampuan Layanan  

7. Estetika  

8. Kualitas Yang Dirasakan 

 

(Kotler and Keller, 2012) 

Interval 

Harga  

 

Harga adalah Jumlah 

uang yang dibebankan 

untuk produk atau jasa, 

jumlah nilai yang ditukar 

pelanggan untuk 

kepentingan memiliki 

atau menggunakan 

produk atau layanan 

(Kotler dan Armstrong 

2012:314). 

1. keterjangkauan, 

2. kesesuaian harga dengan 

kualitas produk, 

3. daya saing harga, dan  

4. kesesuaian harga  

dari manfaatnya. 

 

(Kotler and Keller, 2012) 

Interval 
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Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Penelitian (Lanjutan) 

Variabel Devinisi variable Indikator Skala 

Keputusan 

Pembelian  

 

Keputusan pembelian 

dapat diartikan bahwa 

perilaku keputusan 

pembelian mengacu pada 

perilaku pembelian akhir 

dari konsumen, baik 

individual, maupun 

rumah tangga yang 

membeli barang dan jasa 

untuk konsumsi pribadi. 

(Kotler dan Armstrong 

2012:157). 

 

1. Adanya keinginan,  

2. pencarian informasi,  

3. evaluasi alternatif,  

4. keputusan pembelian,  

5. perilaku pasca pembelian 

 

(Harie Lutfie,Erdita 

Puspa Puji Suzanti, Osa 

Omar Sharif dan Dini 

Turipanam 

Alamanda,2015) 

Interval 

 

I. Teknik Pengujian Instrumen 

1. Pengujian Validitas Instrumen 

Uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sahih 

atau valid tidaknya suatu kuesioner Ghozali, 2006:78. Instrumen  utama yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang disebarkan kepada 

responden yang menjadi sampel penelitian harus diuji kevaliditasan dan 

kereliabelannya melalui analisis faktor, agar daftar pertanyaan yang dibuat benar-

benar mampu menguak data sehingga mampu menjawab permasalahan hingga 

tujuan penelitian tercapai. 

Uji  Validitas  pada  penelitian  ini akan  dilakukan  dengan  bantuan  

SPSS  16.0. pertanyaan angket dikatakan valid apabila faktor loading diatas 0,500 

(J. Supranto, 2004:316) berdasarkan pendapat tersebut maka pertanyaan dalm 

penelitain ini cukup valid dam dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut 
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2. Pengujian Realibitas Instrumen 

Uji reliabilitas menurut Arikunto  (2006:145) dimaksudkan "untuk 

mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, atau dengan 

kata lain alat ukur  tersebut  mempunyai  hasil  yang  konsisten  apabila  

digunakan  berkali-kali pada  waktu   yang  berbeda  untuk  uji  reliabilitas  

digunakan  Teknik   Alpha Cronbach, dimana suatu instrumen dapat dikatakan 

handal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau 

lebih. 

J. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data penelitian yang bukan angka, yang sifatnya tidak 

dapat dihitung berupa informasi atau penjelasan yang didasarkan pada 

pendekatan teoritis dan penilaian logis. Analisis kualitatif dipergunakan untuk 

memberikan gambaran  secara  deskriptif tentang tanggapan  yang  diberikan  

responden  pada kuesioner atau daftar pertanyaan yang diberikan dan 

dihubungkan dengan teori pemasaran atau pendekatan-pendekatan yang 

berkaitan dengan kualitas produk dan harga 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisisis kuantitatif adalah riset yang cara pengolahan datanya dihitung 

menggunkan analisis sistematis. Penelitian ini menggunakan analisis statistik 

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya dan menggunakan uji regresi linier berganda. Uji regresi linier berganda 
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digunakan untuk memeriksa kuatnya hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat.  

Uji regresi linier berganda dapat dilihat dalam persamaan berikut: 

Y = a+blXl + b2X2 + E 

                 Keterangan: 

Y  = Keputusan pembelian 

a   = Konstanta 

Xl   = Kualitas Produk 

X2   = Harga 

bl- b2  = Koefisien Regresi Variabel 

ε   = Standar Error 

 

K. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis sama artinya dengan menguji signifikan koefisien regresi linear 

berganda secara parsial yang terkait dengan pernyataan hipotesis penelitian 

(Sanusi, 2014). 

1. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Menurut Sanusi ( 2014:59) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah  

variabel independent  (X)  secara  bersama-sama  berpengaruh  secara  signifikan  

terhadap variabel dependent (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau a  = 5% 

.  Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. 
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HO diterima dan Ha ditolak jika Fhitung ≤ Ftabel pada a = 5% 

HO ditolak dan Ha diterima jika Fhitung > Ftabel pada a = 5% 

2. Uji Signifikan Parsial (Uji T) 

Menurut Sanusi (2014) uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi variabel independent  (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel  dependent  (Y)  pada  tingkat  kepercayaan  95%.Kreteria  pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut. 

 

HO diterima dan Ha ditolak jika thitung ≤ ttabel, pada a = 5% 

HO ditolak dan Ha diterima jika thitung > ttabel, pada a = 5% 

 

  



  

 
 

V  SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang dirumuskan sebelumnya yaitu kualitas produk, dan harga 

jual produk mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan membeli sepeda 

motor Yamaha Nmax di Kabupaten baturaja dapat diterima. Hal ini didasarkan 

pada hasil pengujian secara statistik melalui regresi berganda yang dapat terlihat 

pada simpulan berikut sebagai berikut. 

1. Secara statistik bahwa secara keseluruhan variabel bebas (kualitas produk, 

dan harga jual produk mempengaruhi keputusan konsumen membeli sepeda 

motor Yamaha Nmax di Kabupaten Baturaja. Besarnya pengaruh variabel 

bebas tersebut terlihat dari nilai Koefisien Determinasi (R2) = 0,510. Ini 

berarti sumbangan seluruh variabel bebas terhadap keputusan konsumen 

membeli sepeda motor Yamaha Nmax di Kabupaten Baturaja sebesar 51,00 

% dan sisanya 49,00 % dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak 

diidentifikasi pada penelitian ini.  

2.  Berdasarkan uji parsial untuk melihat keberartian dari masing- masing 

variabel bebas terhadap keputusan konsumen membeli sepeda motor merek 

Yamaha Nmax di Kabupaten Baturaja digunakan uji t. Ternyata. berdasarkan   
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hasil perhitungan nilai masing-masing  signifikansi -hitung dibawah alpha 

yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Ini berarti \secara statistik 

masing-masing variabel bebas mempengaruhi keputusan konsumen 

membeli sepeda motor Yamaha Nmax di Kabupaten Baturaja. 

 

B. SARAN 

1. Variabel kualitas produk dengan indikator  estetica memperoleh persentase 

jawaban responden terendah sebesar 46% pada butir pernyataan tanggapan 

konsumen terhadap Saya merasa motor yamaha nmax memberikan reputasi 

yang baik. Sebaiknya pihak perusahaan Yamaha lebih memperhatikan 

reputasi yang baik terhadap mesin dan suspensi sepeda motor Yamaha Nmax 

2. Variabel kualitas produk dengan indikator  kualitas yang dirasakan 

memperoleh persentase jawaban responden terendah sebesar 42% menjawab 

sangat setuju 46% pada butir pernyataan tanggapan konsumen terhadap 

sepeda motor yamaha nmax  memiliki produk yang berkualitas. Sebaiknya 

pihak perusahaan Yamaha lebih memperhatikan produk yang berkualitas 

yang baik terhadap teknologi mesin, dan teknologi keamanan 

3. Diharapkan pihak perusahaan  sepeda motor Yamaha  tetap memperhatikan 

kualitas produk serta harga jual produk dalam melakukan keputusan 

pembelian sepeda motor khususnya motor Yamaha Nmax.  

4. Perusahaan harus memperhatikan variabel lainnya yaitu faktor harga jual. 

Dengan cara mencari tahu sepeda motor yang bagaimana yang sesuai dengan 

kebutuhan dan minat konsumen saat ini agar dapat membuat terobosan baru 

untuk produk sepeda motor Yamaha Nmax, sehingga produk tersebut dapat 
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memenuhi kebutuhan dan minat konsumen serta dapat mempertinggi citra 

konsumen dengan memakai produk motor Yamaha Nmax. 

5. Perusahaan disarankan untuk dapat meningkatkan kegiatan  promosi, seperti 

brosur, pameran, media periklanan, dan lain-lain tujuannya tentu saja untuk 

memberikan informasi yang jelas mengenai produk sepeda motor yang akan 

ditawarkan kepada konsumen. Perusahaan harus menyediakan informasi yang 

lebih lengkap yang dibutuhkan oleh konsumen agar konsumen tidak 

mengalami kesulitan dalam pencarian informasi.  
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