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Kawasaki merupakan salah satu perusahaan sepeda motor terbesar di Indonesia, 

dan memiliki beberapa perusahaan pesaing seperti Honda, Yamaha, Suzuki yang 

merupakan perusahaan-perusahaan yang juga memiliki pengaruh terbesar dalam 

industri sepeda motor di Indonesia. Para produsen sepeda motor di Indonesia 

berkompetisi untuk menciptakan produk yang berkualitas bagi masyarakat. 

Persaingan ini tidak terlepas dengan tujuan untuk menjadi pemimpin pasar. Dalam 

hal ini perusahaan harus mampu mengerti karakter konsumen seperti halnya 

motivasi dan sikap konsumen, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

Masalah yang dihadapi adalah bahwa dalam perkembangan industri sepeda motor 

yang pesat telah memunculkan persaingan antar perusahaan produsen sepeda 

motor dalam hal kualitas produk, harga, dan promosi.  

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah” Apakah motivasi dan 

sikap konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Kawasaki?” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh motivasi 

dan sikap konsumen terhadap keputusan untuk membeli sepeda motor Kawasaki 

di Bandar Lampung. Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa ada pengaruh 

motivasi dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

Kawasaki di Bandar Lampung.  

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dengan metode yaitu 

data yang diperoleh langsung dari responden tentang tanggapan suatu 

pandanganya terhadap motivasi, sikap dan keputusan pembelian produk sepeda 



motor Kawasaki. Skala yang dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala 

interval. Wawancara dilakukan terhadap pengguna sepeda motor Kawasaki di 

Bandar Lampung sebanyak 70 responden. Metode analisis menggunakan analisis 

regresi linear berganda untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.  

Hasil penelitian dengan pengujian secara statistik bahwa secara keseluruhan 

motivasi dan sikap konsumen mempengaruhi keputusan pembelian. Besarnya 

pengaruh terlihat dari nilai Koefisien Determinasi (R
2
) = 0,550. Ini berarti 

sumbangan seluruh variabel bebas terhadap keputusan konsumen membeli sepeda 

motor merek Kawasaki di Bandar Lampung sebesar 55,00%. Diharapkan 

Kawasaki lebih meningkatkan promosi dan mempertahankan kualitas, harga dan 

jumlah bengkel resmi Kawasaki khususnya di Bandar Lampung.  

Kata kunci : Pengaruh motivasi dan sikap konsumen, keputusan pembelian, 

motor Kawasaki   

 

 

 

 

 


