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ABSTRAK 

WawanHamzahFansuri, 2018 
“PengaruhAtributProdukTerhadapMinatBeliKonsumenKendaraanBermotorMerek 
Yamaha Mio M3Di  Dealer Arista Mitra Lestari Cimahi, Skripsi Program 
SarjanaFakultasEkonomi Program StudiManajemenUniversitasWinayaMukti. 
DibawahbimbinganbapakDodiTisnaAmijaya, SE., 
MM..Penelitianinidilakukanpadadealer Arista Mitra Lestari Cimahi yang 
beralamat di Jl. Jend.H. Amir Machmud No. 462 Rt/Rw. 05/12 Padasuka– 
CimahiTengah.Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuigambarantanggapanko
nsumenterhadapatributprodukKendaraanBermotorMerekYamaha Mio M3, 
untukmengetahuitanggapanminatbelikonsumenpadaprodukKendaraanBermotorM
erekYamaha Mio M3, 
danuntukmengetahuiseberapabesarpengaruhatributprodukterhadapminatbelikonsu
menpadaprodukKendaraanBermotorMerekYamaha Mio M3.  

 Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasan, 
bahwatanggapankonsumenmengenaiatributprodukKendaraanBermotorMerekYam
aha Mio M3dengan jumlah31 orang 
diperolehskorkeseluruhandarivariabelatributproduksebesar703 yang beradapada 
interval 633 -
782haltersebutdidukungterjadinyaminatbelikonsumenkendaraanbermotormerekYa
maha Mio M3antara lain karenapenampilan yang menarik, sertaspesifikasitinggi.  

 Untukmengetahuiseberapabesarpengaruhdariatributprodukterhadapminatb
elikonsumenpadaprodukMerekYamaha Mio M3diguanakaanalisis statistic yang 
didasarkanpada data-data yang diperolehmelaluipenyebarankuesionersebanyak31 
orang responden.Berdasarkanhasilkoefisienkorelasidiperolehangkasebesar .506 
beradaantararentang .400 - .599 
menunjukanbahwatingkathubunganatributproduksepeda motor Yamaha Mio M3 
terhadapminatbeliadalahSedang.PengaruhAtributProdukTerhadapMinatBeliKonsu
menpadaProdukKendaraanBermotorMerek Yamaha Mio M3 
berdasarkanhasilujikorelasi yang menunjukkanhubungansedang. 

 Selanjutnyadilakukanpengujianhipotesisdenganmenggunakantabeldistribus
i t dimanadiperolehhasilbahwa t hitunglebihbesardaripada t 
tabelyaitu3.156>1.039,danberdasarkankriteriapengujianhipotesis , yaitujika t 
hitung ≥ t tabel, maka Ho ditolakdan H1 diterima. 
Dapatdisimpulkanbahwaterdapatpengaruhpositifatributproduk Yamaha Mio M3 
terhadapminatbeli.,dengandemikianhipotesis yang penulisajukan, 
yaitu:“PengaruhAtributProdukTerhadapMinatBeliKonsumenKendaraanBermotor
Merek Yamaha Mio M3 Di  Dealer Arista Mitra Lestari Cimahi”.dapatditerima.  



Kata kunci: AtributProdukdanMinatBelikonsumen 

ABSTRACT 

WawanHamzahFansuri, 2018" 
PengaruhAtributProdukTerhadapMinatBeliKonsumenKendaraanBermotorMerek 
Yamaha Mio M3 Di  Dealer Arista Mitra Lestari Cimahi, Thesis Program of the 
Faculty of Economics, University of WinayaMukti Management Study Program. 
Under the guidance of Mr. DodiTisnaAmijaya, SE., MM .. This research was 
conducted at the Arista Mitra Lestari Cimahi dealer located at Jl. Gen. H. Amir 
Machmud No. 462 Rt / Rw. 05/12 Padasuka - Cimahi Tengah. The purpose of this 
study was to find out a description of consumer responses to product attributes of 
the Yamaha Mio M3 Brand Motor Vehicle, to find out responses to consumer 
buying interest in Yamaha Mio M3 Brand Motorized Vehicle products, and to find 
out how much product attributes influence consumer buying interest in Motor 
Vehicle products Yamaha Mio M3 brand. 
 Based on the results of research and discussion, that the consumer 
response regarding the product attributes of the Yamaha Mio M3 Brand Motor 
Vehicle with the number of 31 people obtained an overall score of product 
attribute variables of 703 in the interval 633-782 this was supported by the 
consumer buying interest of Yamaha Mio M3 among others because of its 
attractive appearance and high specifications. 
 To find out how much influence of product attributes on consumer buying 
interest in Yamaha Mio M3 Brand products using statistical analysis based on 
data obtained through questionnaires as many as 31 respondents. Based on the 
results of the correlation coefficient obtained a number of .506 is between the 
range .400 - .599 shows that the level of relationship between Yamaha Mio M3 
motorcycle product attributes to buying interest is Medium. The Effect of Product 
Attributes on Consumer Purchasing Interests on Yamaha Mio M3 Brand Motor 
Vehicle Products based on correlation test results which indicate a moderate 
relationship. 
 Furthermore, testing hypotheses using the distribution table t where the 
results obtained that t count is greater than t table, namely 3.156> 1.039, and 
based on hypothesis testing criteria, namely if t count ≥ t table, then Ho is 
rejected and H1 is accepted. It can be concluded that there is a positive effect of 
Yamaha Mio M3 product attributes on buying interest, thus the hypothesis that the 
authors propose, namely: " 
PengaruhAtributProdukTerhadapMinatBeliKonsumenKendaraanBermotorMerek 
Yamaha Mio M3 Di  Dealer Arista Mitra Lestari Cimahi".acceptable. 
 



Keywords: Product Attributes and consumer buying interest 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang membuat 

perusahaan-perusahan berusaha meningkatkan kualitas produknya menjadi lebih 

baik.Semua ini dilakukan agar perusahaan lebih kompetitif dari perusahaan 

lainnya. Pada saat ini perusahaan harus lebih fleksibel dizaman yang selalu 

berubah, ini akan menjadi suatu dorongan bagi perusahaan-perusahaan untuk 

selalu meningkatkan produk yang dihasilkannya baik dari segi kualitasnya 

maupun ragam produknya. Upaya yang harus dilakukan perusahaan dalam 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen serta mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan adalah dengan melakukan strategi pemasaran 

yang tepat dan terarah, seperti meningkatkan atribut produk, kebijakan harga dan 

memilih saluran distribusi yang tepat untuk menghadapi persaingan yang ketat 

pada saat ini.  

 Perkembangan kehidupan saat ini semakin maju dengan mulai 

meningkatnya taraf hidup masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. 

Peningkatan tersebut, didorong dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup 

masyarakat. Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat yaitu 

kebutuhan akan alat transportasi. Alat transportasi yang saat ini banyak diminati 

adalah sepeda motor, karena masyarakat menilai bahwa sepeda motor merupakan 

alat transportasi yang paling fleksibel.
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 Dalam memilih produk, konsumen tentu saja akan dipengaruhi oleh 

atributdari produk. Atribut produk merupakan segala sesuatu yang melekat dan 

menyertai produk tersebut, seperti merek, desain, warna, kualitas dan 

sebagainya.Atribut merupakan salah satu unsur penting yang dapat mendorong 

konsumen untuk membeli produk, semakin baik atribut produk maka konsumen 

akan semakin tertarik untuk membeli produk tersebut.  

 Perkembangan teknologi transportasi yang semakin canggih membuat 

produsen sepeda motor harus mengikuti perkembangan teknologi transportasi dan 

juga kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsep berwawasan produkmenyatakan 

bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang menawarkan fitur-

fitur paling bermutu, berprestasi atau inovatif, Kotler (2007:18).Keadaan seperti 

ini membuat produsen sepeda motor harus mampu memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen, serta perusahaan dituntut untuk menawarkan produk yang 

berkualitas dan mempunyai nilai lebih, sehingga tampak berbeda dengan produk 

pesaing. 

 Yamaha adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang sector 

produksi otomotif yang memproduksi kendaraan roda dua (sepeda motor). 

Yamaha juga tidak terlepas akan persaingan yang semakin tajam khususnya 

dalam industri otomotif karena banyak perusahaan-perusahaan yang 

menghasilkan produk sejenis. Oleh karena itu dalam melaksanakan aktivitas 

penjualannya perusahaan harus dapat merangcang strategi pemasaran yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam menciptakan dan 

meningkatkan pembelian konsumen terhadap produk tersebut. 
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 Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI), tipe 

sepeda motor skuter mengontribusi hingga 78 persen penjualan Yamaha 

sepanjang tahun lalu yang mencapai hampir 1,35 juta unit. Sisanya 

dikontribusikan oleh tipe underbone (bebek) sebesar 9 persen, dan 

tipe sportsebesar 13 persen.Dari segi model, tipe skuter juga tercatat paling 

banyak ditawarkan Yamaha, yakni 12 varian. Adapun di 

segmen underbone terdapat lima pilihan, dan di segmen sport terdapat delapan 

varian.Secara keseluruhan, Yamaha memiliki 25 varian produk. Angka ini masih 

jauh lebih sedikit ketimbang yang dimiliki merek Honda.Mio tercatat sebagai 

model skuter Yamaha paling banyak mencatat penjualan, yakni sebanyak 

312.109 unit, dengan perincian varian Mio 125 CW sebanyak 93 persen, dan 

sisanya Mio 125 Spoke. Skuter mio dipasarkan di kisaran harga Rp15,2 - Rp16,1 

juta. 

 

Periode 2015 (unit) 2016 (unit) 2017 (unit) 

Januari 140.243 112.124 94.117 

Februari 150.840 139.235 93.511 

Maret 145.609 108.416 98.040 

April 139.978 120.158 101.908 

Mei 150.745 112.145 122.186 

Juni 191.965 127.224 105.133 

Juli 124.875 91.015 120.608 

Agustus 169.277 123.972 123.620 

September 158.101 119.717 124.360 

TABEL 1.1   DATA PENJUALAN  MOTOR  PERIODE 2015-2017 
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Oktober 131.463 114.493 129.636 

November 125.472 107.501 109.834 

Desember 170.062 118.078 125.258 

Jumlah 1.798.630 1.394.078 1.348.211 

 

 

 Persaingan antara Yamaha dan Honda sudah sangat banyak mewarnai 

sejarah dunia. Persaingan ini tidak hanya terjadi di lintasan balap saja, dimana 

kedua produsen sepeda motor ini juga sudah sangat lama saling berebut 

pangsa pasar sepeda motor dunia. Di Indonesia sendiri kedua produsen sepeda 

motor asal Jepang ini begitu mendominasi penjualan sepeda motor nasional. 

Keduanya saling berbagi dengan menyisakan sedikit porsi bagi produsen 

sepeda motor lain. Di tahun 2012 Honda dan Yamaha mampu memimpin 

dengan berbagi lebih dari 90% pangsa pasar dan menyisakan kurang dari 10% 

untuk produsen sepeda motor lain. Berdasarkan data TBI (Top Brand 

Index)pada3 (tiga) tahun terakhir Yamaha Mio mengalami penurunan di tahun 

2018, setelah 2 (dua) tahun berturut-turut periode 2016-2017 mendapat posisi 

pertama  top brand index dengan nilai 31.2% pada tabel (1.2) dan naik 

menjadi 32.1% pada tabel (1.3) terlihat posisi Yamaha Mio berada di puncak. 

Namun karena pengembangan atribut pada produk pesaing membuat Yamaha 

Mio turun ke posisi 3 (tiga) di tahun 2018 (tabel 1.4).Top Brand adalah 

penghargaan yang diberikan kepada merek-merek terbaik pilihan konsumen. 

Top Brand didasarkan atas hasil riset terhadap konsumen Indonesia. Pemilihan 

merek terbaik berdasarkan atas pilihan konsumen. Pemilihan oleh konsumen 

Sumber: http://triatmono.info/data-penjualan-tahun-2012/data-penjualan-motor-tahun-2005/ 
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ini dilakukan melalui survei dari Frontier Consulting Group di sebelas kota 

besar di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, 

Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, Denpasar, Palembang dan Samarinda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 1.3 TOP BRAND INDEX 2016 

Sumber: http://www.topbrand-award.com/top-brand-
survey/survey-result/top_brand_index_2016_fase_1 

Tabel 1.4 TOP BRAND INDEX 2017 

http://www.topbrand-award.com/top-brand-
survey/survey-result/top_brand_index_2017_fase_1 

Tabel 1.2 TOP BRAND INDEX 2015 

http://www.topbrand-award.com/top-brand-
survey/survey-result/top_brand_index_2018_fase_1 
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 Yamaha MIO 125 M3 memiliki fitur yang menarik dan terbaru yang tidak 

kalah canggih dengan skuter matic lainya, terutama fitur Blue Core yang 

diterapkan di motor ini. Dengan adanya system Blue Core, motor ini akan lebih 

hemat bahan bakar mencapai 60% meskipun motor ini memiliki mesin 125cc dan 

motor ini akan lebih ramah lingkungan. Lampu depan dari yamaha MIO M3 

125cc ini memiliki bentuk yang terpisah dari lampu sein. Jika diperhatikan lebih 

detail lagi, lampu depan motor ini mirip dengan lampu depan Yamaha Touring 

MT-125 yang memiliki desain sporty dan elegan, motor ini juga di desain 

aerodynamic supaya pada saat mengendarai motor ini, motor akan lebih stabil 

meskipun anda mengendarainya dengan kecepatan tinggi. Dengan adanya system 

ECO Indicator, motor ini mampu menghemat bahan bakar mencapai 60%. 

Ukuran ban dari motor ini hampir menyerupai Yamaha MIO SOUL yang 

memiliki ukuran ban lebih besar supaya motor akan stabil meskipun anda 

mengendarai motor ini saat kecepatan tinggi dan saat menggendarai motor ini di 

jalan yang penuh lubang atau licin, motor tidak akan mudah terjatuh karena 

ukuran ban lebih besar. Sedangkan berat motor ini mencapai 32,6 Kg. Motor ini 

termasuk motor yang sangat ringan dari pada motor skuter matic lainya. Meskipun 

motor ini memiliki mesin besar, tapi dengan adanya pendingin udara serta 

menggunakan system CVT terbaru, mesin motor ini akan lebih cepat dingin 

meskipun motor ini memiliki mesinyang tinggi. Kapasitas bagasi motor ini 

mecapai 10,1 Liter termasuk kapasitas bagasi yang besar tapi untuk ukuran helm 

standar sepertinya tidak bisa dimasukan di bagasi motor ini. Untuk kapasitas 
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tangki bensin, motor ini mampu menyimpan 4,2 liter bensin sehingga motor ini 

mampu menempuh jarak 200 km.   

TABEL 1.5 Laporan Penjualan Produk Motor Yamaha Mio Series 3 Periode 

Yamaha Arista Cimahi 

NO BULAN 
TAHUN 

2015 
(Unit) 

2016 
(Unit) 

2017 
(Unit) 

1 Januari 66 60 38 

2 Februari 39 42 27 

3 Maret 34 46 8 

4 April 61 38 42 

5 Mei 63 24 37 

6 Juni 61 33 24 

7 Juli 74 38 39 

8 Agustus 61 34 31 

9 September 47 34 34 

10 Oktober 49 50 27 

11 November 63 53 18 

12 Desember 65 62 38 

Total 683 514 363 

 

  

Sumber: data penjualan Dealer Yamaha Arista Cimahi 
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 Pada tabel 1.5 terlihat penurunan jumlah penjualan untuk produk motor 

Yamaha Mio Series dari tahun 2015 terjual 683 unit namun pada tahun berikut 

nya pada tahun 2016 mengalami penurunan 25% menjadi 514 unit kemudian di 

tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 29% menjadi 363 unit. Data 

tersebut di dapat dari laporan penjualan PT. Arista Mitra Lestari cabang Cimahi 

(Dealer Yamaha) periode 2015 sampai 2017. 

 Setiap tahun penjualan untuk produk Yamaha Mio Series mengalami 

penurunan hampir rata rata 27% per tahun hal tersebut di sebabkan karena muncul 

produk baru dari Yamaha sendiri dengan atribut produk yang lebih unggul yaitu 

Max Series. Yamaha Mio Series sendiri sudah ada di pasar otomotif Indonesia 

sejak tahun 2004 silam, hingga saat ini Yamaha Mio Series masih bertahan karena 

dalam beberapa tahun terakhir atribut produknya terus di tingkatkan demi 

kebutuhan dan kepuasan konsumen serta mencoba menarik minat beli konsumen 

baru dengan terobosan teknologi terbaru. 

 Atribut produk yang ditawarkan bukan hanya dari pihak pesaing namun 

juga dari produk baru dari perusahaan asal Jepang tersebut yang lebih di 

prioritaskan oleh pihak marketing yang membuat minat beli untuk Yamaha Mio 

Series menurun, kemudian stereotypedari motor Yamaha Mio Series sebelumnya 

yang dikenal boros bahan bakar yang membuat minat konsumen terhadap Yamaha 

Mio Series dengan atribut produk terbaru tetap belum dapat untuk menambah 

minat beli konsumen. 
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 Berdasarkan uraian fenomena diatas. Menurunnya top brand indexproduk 

Yamaha Mio di tahun 2018 serta menurunnya penjualan dalam 3 (tiga) tahun 

terakhir kemudian persaingan dagang internal antara Yamaha Mio Series dengan 

Max Series,maka penulis ingin mengetahui bagaimana minat beli konsumen 

berdasarkan atribut produk motor maticyang ditawarkan. Berdasarkan uraian yang 

telah dikemukakan diatas, penulis tertarikuntuk mengadakan penelitian tentang:  

“PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN 

KENDARAAN BERMOTOR MEREK YAMAHA MIO M3 DI  DEALER 

ARISTA MITRA LESTARI CIMAHI”. 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis 

mengidentifikasi masalah – masalah yang ada yaitu penurunan penjualan dalam 3 

tahun terakhir dari tahun 2015(awal peluncuran produk) sampai tahun 

2017.Atribut produk Yamaha Mio M3 telah diperbaharui atribut produknya 

dengan menyematkan mesin bluecoreserta fitur pendukung dan dengan tampilan 

terkini untuk dapat bersaing di pasar motor matic. Meskipun atribut produk nya 

telah diperbaharui, Yamaha Mio dengan stereotype konsumen lebih boros bahan 

bakar daripada motor matic pesaing yang mejadi kendala bagi pihak Yamaha 

untuk memasarkan produknya, serta peluncuran produk baru sejenis dari pihak 

Yamaha sendiri dengan spesifikasi yang lebih unggul. Hal ini terindikasi 

berkenaan dengan atribut produk pada dimensi Kualitas Produk, Fitur Produk, 



10 
 

 
 

Gaya dan Desain Produk. Yang dapat diartikan bahwa atribut produk pada 

Yamaha Mio M3 terdapat masalah. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis mencoba untuk 

mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, sebagai berikut: 

1. Bagaimana Atribut produk Yamaha Mio M3 

2. Bagaimana minat beli konsumen Yamaha Mio M3 

3. Seberapa besar pengaruh atribut produk terhadap minat beli konsumen 

Yamaha Mio M3 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian  

1.3.1  Maksud Penelitian 

 Maksud penelitian ini adalah untuk memperolah data, mengolah, 

menganalisis serta menarik kesimpulan yang berhubungan dengan atribut 

produk dan minat beli konsumen sebagai bahan untuk menyusun skripsi, guna 

memenuhi syarat untuk menempuh ujian sarjana program studi manajemen 

(S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas winaya mukti. 

 

 

 

 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 
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 Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Atributproduk dari motor Yamaha Mio M3. 

2. Minat beli konsumen motor Yamaha Mio M3. 

3. seberapa besar pengaruh atribut produkterhadap minat beli konsumen 

Yamaha Mio M3. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. 

Kegunaan penelitian umumnya dipilih menjadi dua kategori, yaitu kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis . 

 1.Kegunaan Teoritis  

 Kegunaan teoritis atau akademis terkait dengan kontribusi tertentu dari  

 penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu

 pengetahuan  serta dunia akademis. 

 a). Bagi penulis 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

 penulis mengenai Manajemen Pemsasarn khususnya mengenai atribut 

 produk serta dampak terhadap minat beli konsumen, yang telah didapat 

 penulis pada masa perkuliahan, sehingga penulis dapat membandingkan 

 teori-teori tersebut dengan penerapan yang sebenarnya dilingkungan dunia 

 usaha yang nyata. 

 b). Bagi perusahaan 
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Dengan adanya penelitian ini penulis diharapkan dapat menjadi 

sumbangan dan bahan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam 

pengambilan keputusan mengenai atribut produk di masa yang akan 

datang. 

 c). Bagi peneliti selanjutnya 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti 

 selanjutnya dan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan tentang 

 pengaruh  atribut produk terhadap minat beli konsumen untuk 

 mengkajinya lebih lanjut. 

 d). Bagi Universitas Winaya Mukti 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

 penelitian selanjutnya dan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan 

 tentang pengaruh atribut produk terhadap minat beli konsumen. 

 

2. Kegunaan Praktis 

 Kegunaan praktis atau fragmatis berkaitan dengan kontribusi praktis yang 

 dapat diberikan penyelenggara penelitian terhadap objek penelitian, baik 

 individu, kelompok maupun organisasi.  

 a). Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

penulis sekaligus bahan pengalaman yang nantinya bisa diaplikasikan 
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antara teori yang dipelajari dengan prakteknya pada saat melakukan 

penelitian mengenai pengaruh atribut produk terhadap minat beli. 

 b). Bagi Perusahaan  

 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan serta menjadi 

bahan  perbaikan dan pengembangan bagi pihak pemasaran khusus nya di 

bidang  pengembangan produk PT.Yamaha Arista Cimahisebagai sumber 

informasi dan merumuskan strategi dalam pengelolaan atribut produk yang 

tepat agar timbulnya minat beli konsumen terhadap produk motor matic 

Yamaha Mio 

 c). Bagi Peneliti Selanjutnya  

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta 

 bahan  pengembangan bagi pihak yang akan datang untuk dapat 

 mengkajinya lebih lanjut. 

 d). Bagi Universitas Winaya Mukti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pengembangan  ilmu pengetahuan dan pengajaran bagi mahasiswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1. Manajamen dan Fungsi Manajemen  

2.1.1 Pengertian Manajemen 

 Manajemen  merupakan  suatu  ilmu  dan  seni,  diantara  keduanya  tidak 

bisa dipisahkan.  Manajemen  sebagai  suatu  ilmu  pengetahuan,  karena  telah  

dipelajari sejak  lama,  dan  telah  diorganisasikan  menjadi  suatu  teori.  

Manajemen  sebagai suatu  seni,  disini  memandang  bahwa  di  dalam  mencapai  

suatu  tujuan  diperlukan kerja  sama  dengan  orang  lain.  Manajemen  mancakup  

kegiatan  pengelolaan  dan pengaturan   untuk   membina   kerjasama   dengan   

orang   lain   dalam   usahanya mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

 Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian 

manajemenberdasarkan pendapat para ahli, yaitu: 

Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan (2011:16); 

 “Merupakan   suatu   proses   khas   yang   terdiri   atas   tindakan-tindakan 
 perencanaan,   pengorganisasian,   penggerakan,   dan   pengendalian 
 untuk menentukan  serta  mencapai  tujuan  melalui  pemanfaatan  sumber  
 daya manusia dan sumber daya lainnya.” 
 
Menurut Robbins (2012:4) adalah: “Manajemen adalah proses pengoordinasian 

kegiatan-kegiatan pekerjaan  sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara 

efektif dan efisien dengan dan melalui orang lain.” 
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 Berdasarkan  beberapa  pendapat  para  ahli  mengenai  manajemen,  maka 

dapat ditunjukkanbahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang terdiri dari 

berbagai proses yaituperencanaan, pengorganisasian, pengarahan, danpengawasan 

terhadap  sumber  daya manusia  dan  sumber  daya  lainnya  yang dimiliki  oleh 

perusahaan  agar dapat bekerja secara  efektif  dan  efisien  untuk mencapai suatu 

tujuan. 

 

2.1.2 Fungsi-fungsi Manajemen  

George R Terry juga mengemukakan teorinya mengenai fungsi 

manajemen.Dalam bukunya yang berjudul Principle of Management dalam 

Sukarna (2011:10) dijelaskan ada 4 fungsi manajemen.Fungsi yang dijelaksan 

oleh G. R Terry memiliki kesamaan dengan fungsi manajemen secara umum. 

1. Planning (Fungsi perencanaan) 

Fungsi planning yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan 

langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti 

mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja 

yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang 

bermaksuud untuk mencapai tujuan. 
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2. Organizing (Fungsi pengorganisasian) 

Fungsi organizing yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan 

menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan 

yang sudah direncanakan. 

3. Actuating (Fungi pelaksanaan) 

Fungsi actuating yaitu untuk menggerakan organisasi agar berjalan sesuai dengan 

pembagian kerja masing-masing serta menggerakan seluruh sumber daya yang 

ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan 

sesuai rencana dan bisa memcapai tujuan. 

4. Controlling (Fungsi pengendalian) 

Fungsi controlling yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini 

sudah sesuai dengan rencana atau belum.Serta mengawasi penggunaan sumber 

daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang 

melenceng dari rencana. 
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2.1.3Pengertian Pemasaran dan Konsep Pemasaran 

Menurut Kotler & Keller (2016:27):“Marketingis about identifying and meeting 
human and social needs. One of theshortest good definitions of marketing is 
“meeting needs profitably”.Pemasaranadalah tentang mengidentifikasi dan 
memenuhi  kebutuhan sosial manusia. Satupengertian sempit pemasaran 
adalah  “memenuhi kebutuhan keuntungan”. 

 MenurutAmerican Marketing Association (AMA) yang dikutip oleh 
Kotler danKeller (2016:27): 
 “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating,
 communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for
 customers, clients, partners, and society at large”. Pemasaran adalah 
 sebuahaktivitas, fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 
 menciptakan,mengomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan 
 dan untuk mengelolahubungan pelanggan dengan cara menguntungkan 
 organisasi. 
 

 Kebanyakan orang beranggapan bahwa pemasaran hanyalah menjual 

danmengiklankan.Sesungguhnya penjualan dan iklan hanyalah puncak 

daripemasaran.Saat ini, pemasaran bukan hanya dianggap sebagai penjualan 

saja“mengiklankan dan menjualkan”. Namun dalam pemahaman modern 

yaitumemuaskan kebutuhan pelanggan. Jika pemasar memahami kebutuhan 

konsumen,mengembangkan produk dan jasa yang menyediakan nilai unggul bagi 

pelanggan,menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan produk dan 

jasa itusecara efektif, maka produk dan jasa itu akan mudah dijual. 

Konsep dasar yang yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia 

yang terus bertambah. Perusahaan pemasaran berusaha keras untuk mempelajari 

dan memahami kebutuhan konsumennya secara detail akan memberikan masukan 

penting untuk merancang strategi pemasaran. Menurut Kotler dan 

Armstrong(2014:28-29), pemasaran bersandar pada konsep inti sebagai berikut: 

1. Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan (Needs, Wants, and Demands) 
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Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dan harus 

adasehingga dapat menggerakkan manusia sebagai dasar (alasan) 

berusaha.Keinginan adalah hasrat untuk memperoleh pemuas kebutuhan 

yang spesifikakan kebutuhan. Permintaan adalah keinginan akan produk 

tertentu yangdidukung 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 memenuhikebutuhan 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 dantak berwujud bagi konsumen.Kepuasan merupakan penilaian 

seseorang darikinerja yang dirasakan dari produk dalam hubungan dengan 

harapannya. 

4. Pertukaran dan Hubungan (Exchanges and Relationships) 

Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh sebuah objek yang 

diinginkandari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. 

Pemasaran terdiri dari tindakan yang diambil untuk membangun dan 

memeliharahubungan melalui transaksi dengan target pembeli, pemasok, 

dan penyaluryang melibatkan produk, pelayanan, ide, atau benda lainnya. 
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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 

memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. 

2.1.4Atribut Produk 

Pengertian Atribut Produk 

Atribut produk mempunyai pengaruh besar pada persepsi pembeli 

terhadap produk.Hal itu disebabkan karena secara fisik atribut produk membawa 

berbagai macam manfaat yang dibutuhkan dan diinginkan pembeli.Oleh karena 

itu setiap perusahaan, harus berhati-hati dalam mengambil keputusan yang 

bersangkutan dengan hal itu. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2014:253): 

“Atribut produk adalah manfaat yang akan ditawarkan.Kemudian manfaat 

itu dikomunikasikan dan disampaikan melalui kualitas, fitur, gaya dan 

desain produk.” 

SedangkanPhilip Kotler dan Gary Armstrong(2012:272) mendefinisikan atribut 

produk sebagai berikut : 

“Atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan 

manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa tersebut.” 

 

 Berdasarkan definisi di atas, bahwa produk merupakan segala sesuatu 

yang ditawarkan ke dalam pasar untuk dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga 
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dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui kualitas, fitur,gaya 

dan desain yang dimilikiproduk 

tersebut.Keberhasilansuatuprodukdalammemuaskankebutuhan 

dankeinginankonsumennyabergantungpadaatribut-atributproduktersebutdan juga 

manfaat yangdidapatkonsumendariproduk tersebut. 

Suatu atribut produk merupakan suatu kesatuan dari bermacam-macam 

atribut yang membentuknya, dimana masing-masing atribut mempunyai kapasitas 

yang berbeda-beda dalam memberikan keputusan kepada pemakai produk 

tersebut.Minat dalam membeli suatu produk merupakan faktor internal yang sulit 

dilihat dan diukur, sehingga konsumen atau pemakai produk akan memandang 

suatu produk dari sudut pandang yang berbeda-beda. 

2.1.4.1Dimensi Atribut Produk 

Setiap produk mempunyai atribut yang berbeda-beda, sehingga konsumen  

dihadapkan pada berbagai atribut yang ditawarkan oleh perusahaan. Perusahaan 

mempunyai tugas untuk memperhatikan dan mengevaluasi atribut produk yang 

ditawarkan, apakah atribut dari produk tersebut sudah memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen atau belum. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2014:253-254) adalah sebagai berikut: 

1) Kualitas Produk (Product Quality)  

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk dalam memberikan 

kinerja sesuai dengan fungsinya.Kualitas produk juga diartikan sebagai 

ciri-ciri produk atau jasa yang mampu memuaskan kebutuhan pelanggan 

dengan menetapkan fungsi suatu produk memiliki kualitas yang baik. 
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2) Fitur Produk (Product Feature) 

Sebuah produk dapat ditawarkan dengan beraneka macam fitur.Fitur 

produkmerupakan sarana kompetitif untuk mendiferensiasikan produk 

perusahaandari produk pesaing.Perusahaan dapat menciptakan model 

dengan yang lebihtinggi dengan menambahkan beberapa fitur.Fitur adalah 

sebuah alat untukmembedakan produk perusahaan dengan produk 

kompetitor. Pertamaprodusen harus memperkenalkan sebuah fitur baru 

adalah salah satu cara yang paling efektif untuk bersaing dengan 

menambahkan sebuah fitur yang menarikdidalam sebuah produk. 

3) Gaya dan Desain Produk (Product Style and Design) 

Cara lain untuk menambahkan nilai pelanggan adalah melalui gaya dan 

desainproduk. Desain adalah konsep yang lebih besar dibandingkan 

dengan gaya.Gaya hanya menjelaskan penampilan produk yang bisa 

mengambil perhatian dan menghasilkan estetika yang menyenangkan, 

namun belum tentu membuatproduk menjadi tampil lebih baik.Sementara 

desain adalah jantungnya produkyang mampu memberikan kontribusi 

kegunaan produk tersebut. Desain jugamerupakan totalitas keistimewaan 

yang mempengaruhi penampilan dan fungsisuatu produk dari segi 

kebutuhankonsumen 

 

 

 

 



22 
 

 
 

2.1.5  Minat Beli Konsumen  

Pengertian Minat Beli Konsumen  

 Kenyataan menunjukkan bahwa mengetahui kebutuhan dan keinginan 

konsumentidak  mudah.Konsumen bisa mengubah pemikirannya pada detik-detik 

terakhir.Tentu saja pemasar mengharapkan konsumen bersikap positif yaitu 

bersedia membeli barang yang ditawarkan. Untuk menarik atau menumbuhkan  

minat beli konsumen terlebih dahulu pemasar harus memahami bagaimana 

konsumen berkeputusan. Minat beli adalah perilaku konsumen yang muncul 

sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk 

melakukan pembelian (Kotler dan Keller,2012). Minat beli atau keputusan 

pembelian merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan 

dan juga oleh respon kognitif dan afektif dalam pemecahan masalah tentang 

tujuan konsumen, pengetahuan pilihan  alternatifdan kriteria pilihan, serta 

tingkatan keterlibatan mereka yang digerakkan selama proses pembuatan 

keputusan. Minat beli konsumen dapat didefinisikan “Schiffman dan Kanuk 

(2010)”dalam  mengatakan  minat  beli  adalah  suatu  keputusan  sebagai  pilihan  

suatu  tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang konsumen yang 

hendak melakukan pilihan maka ia harus memiliki pilihan alternatif. Minat beli  

(willingness to buy) merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap 

mengkonsumsi. Minat beli konsumen adalah tahap dimana konsumen membentuk 

pilihan mereka diantara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan, 

kemudian pada akhirnya melakukan suatu pembelian pada suatu altenatif yang  

paling disukainya atau proses yang dilalui konsumen untukmembeli suatu barang 
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atau jasa yang didasari oleh bermacam pertimbangan (Sukmawati dan Suyono 

dalam Pramono, 2012) 

2.1.5.1 Indikator Minat Beli 

Menurut Kotler dan Keller (2012 : 503), dimensiminat beli adalah melalui 

model stimulasi AIDA yang berusaha menggambarkan tahap-tahap rangsangan 

yang mungkin dilalui oleh konsumen terhadap suatu rangsangan tertentu yang 

diberikan oleh pemasar, yaitu sebagai berikut: 

1. Perhatian (Attention) 

Dalam tahap ini masyarakat pernah mendengar mengenai perusahaan atau 

produk yang dikeluarkan perusahaan.Jadi dalam tahap ini 

masyarakatmengenal produk karena sudah mendengar atau melihat 

promosi yang dilakukan perusahaan.Tahap ini juga ditandai dengan 

perhatian pemirsa ketika melihat atau mendengar tentang promosi tersebut 

pertama kalinya. 

2. Minat (Interest) 

Minat masyarakat timbul setelah mendapatkan dasar informasi yang lebih 

terperinci mengenai perusahaan atau produk.Pada tahap ini masyarakat 

tertarik pada produk yang ditawarkan karena promosi yang dilakukan 

perusahaan berhasil diterima oleh konsumen. 

3. Kehendak (Desire) 

Masyarakat mempelajari, memikirkan serta berdiskusi yang menyebabkan 

keinginan dan hasrat untuk membeli produk tersebut bertambah. Dalam 

tahapan ini masyarakat maju satu tingkat dari sekadar tertarik akan 
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produkTahap ini ditandai dengan hasrat yang kuat dari masyarakat untuk 

membeli dan mencoba produk. 

4. Tindakan (Action) 

Melakukan pengambilan keputusan yang positif atas penawaran 

perusahaan.Pada tahap ini, masyakarat yang sudah melihat atau 

mendengar tentang promosi tersebut dan telah melewati tahap desire 

benar-benar mewujudkan hasratnya membeli produk. 

 Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dalam hubungannya 

dengan hierarki tanggapan konsumen model AIDA, maka minat konsumen 

yang dimaksud adalah respon konsumen yang melewati tahap kognitif, 

tahap pengaruh (affective)dan tahap perilaku (behavior), yaitu tahapan 

tanggapan respon perhatian konsumen (attention), ketertarikan konsumen 

(interest), kemudian membangnkitkan keinginan (desire),konsumen untuk 

membeli produk sampai dengan kegiatan pembelian oleh konsumen 

(action)  

Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran yang 

membentuk suatu persepsi. Minat beli yang muncul menciptakan suatu motivasi 

yang terus terekam dalam benaknya, yang pada akhirnya ketika seseorang 

konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang 

terdapat dalam benak konsumen. Dalam penelitian ini yang hendak diteliti adalah 

minat beli konsumen terhadapmotor Yamaha Mio. Dan minat beli tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa factor: 
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1. Harga, Harga adalah sejumlah rupiah yang bisa dibayarkan oleh 

pasar terhadap perusahaan dari sudut pandang pemasaran merupakan satuan 

moneter atau sebagai alat ukur suatu produk yang akan ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan dari suatu produk. Harga adalah sejumlah uang 

yang dibebankan atau dikenakan atas sebuah produk, dengan kata laian harga 

merupakan sebuah nilai yang harus ditukarkan denga produk yang 

dikehendaki oleh konsumen (swasta, 2008). Agar dapat sukses dalam 

memasarkan suatu produk ataupun jasa, setiap perusahaan harus mampu 

menetapkan harga dengan tepat. Harga merupakan salah satu elemen yang 

paling fleksibel karena dapat diubah dengan cepat dan dapat memberikan 

pemasukan bagi perusahaan. Harga merupakan satusatunya elemen yang 

menghasilkan pendapatan sedangkan elemen lain menimbulkan biaya. (Kotler, 

2006:345) Menentukan harga bukanlah hal yang mudah, terdapat beberapa 

proses yang harus dilakukan dalam penetapan suatu harga suatu produk. Hal 

tersebut dilakukan agar mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Beberapa 

proses yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menetapkan harga 

suatu produk. 

Penetapan Harga Menurut Tjiptono (2008), ada empat jenis tujuan penetapan 

harga, yaitu:  

a) Tujuan berorientasi pada laba Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan 

bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan 

laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimalisasi laba.  
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b) Tujuan berorientasi pada volume Selain tujuan berorientasi pada laba, ada 

pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang 

berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah 

volume pricing objectives.  

c) Tujuan berorientasi pada citra Citra suatu perusahaan dapat dibentuk 

melakui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga 

tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara 

itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk nilai tertentu.  

Faktor yang mempengaruhi Harga Menurut Tjiptono (2008) faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga adalah sebagai berikut:  

a) Harga Jual Merupakan harga akhir yang ditetapkan produsen akan suatu 

produk setelah adanya perhitungan semua biaya produksi. 

b) Kesesuaian Harga Bahwa tinggi rendahnya harag ditetapkan perusahaan 

sesuai dengan kualitas produk tersebut, sehingga konsumen akan 

mendapatkan manfaat yang seimbang dengan jumlah uang yang 

dikeluarkan.  

c) Perbandingan Harga Perbandingan mengenai harga yang ditetapkan 

perusahaan dengan perusahaan lain dengan produk yang sejenis atau 

subtitusi sehingga konsumen akan dapat menetapkan pilihannya terhadap 

beberapa alternatif produk tersebut. 

Indikator harga Menurut Stanton dalam Rosvita (2010:24) indikator harga adalah 

sebagai berikut: 
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a) Keterjangkauan harga, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh 

produsen/penjual yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen.  

b) Daya saing harga, yaitu penawaran harga yang diberikan oleh 

produsen/penjual berbeda dan bersaing dengan yang harga produsen lain, 

pada satu jenis produk yang sama.  

c) Kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu aspek penetapan harga yang 

dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kualitas produk yang 

dapat diperoleh konsumen.  

d) Kesesuaian harga dengan manfaat produk, yaitu aspek penetapan harga 

yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan manfaat yang 

diperoleh konsumen dari produk yang dibeli. 

2. Kualitas Produk  

Produk merupakan suatu yang nyata berupa produk atau jasa yang 

ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang 

berbentuk fisik, jasa, tempat maupun ide-ide. Berikut pengertian produk menurut 

para ahli: Menurut Kotler dan Amstrong (2008:266) produk adalah sesuatu yang 

ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, pengguanaan atau 

konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Menurut 

Kotler dan Keller (2009:4) produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada 

pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, 

jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi dan 

ide.Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala sesuatu 

berbentuk penawaran dari seseorang atau perusahaan yang mempunyai manfaat 
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baik berupa nyata atau benda tidak berwujud yang dapat memenuhi kebutuhan 

dan memuaskan keinginan konsumen.Kotler (2005:49) mengemukakan bahwa 

kualitas adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau pelayanan pada 

kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan/tersirat.Kotler dan 

Keller (2009:143) mendefinisikan bahwa kualitas produk adalah totalitas fitur dan 

karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.Kualitas adalah manfaat 

yang dirasakan dari suatu produk oleh konsumen atau pemakainya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulakn bahwa kualitas 

produk adalah keseluruhan barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan dan 

keinginan konsumen yang secara keunggulan produk sudah layak dijual sesuai 

dengan harapan konsumen.Konsumen senantiasa melakukan penilaian terhadap 

kinerja suatu produk, hal ini dapat dilihat dari kemampuan produk menciptakan 

kualitas produk dengan segala spesifikasinya sehingga dapat menarik minat 

konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Tingkatan 

Produk Kotler dan Amstrong (2008:347) menyatakan bahwa untuk merencanakan 

penawaran produk, seorang pemasar perlu memahami tingkatan produk sebagai 

berikut:  

a) Produk utama atau inti (core bonefit), yaitu manfaat yang sebenarnya 

dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. 

Aspek mendasar ini harus bisa dipenuhi dengan baik oleh produsen.  
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b) Produk generik (generic product), yaitu produk dasar yang mampu 

memenuhi fungsi produk yang paling dasar (rancangan produk minimal 

agar dapat berfungsi).  

c) Produk harapan (epected product), yaitu produk formal yang 

ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal 

(layak) diharapkan dan disepakati untuk dibeli. 

d) Produk pelengkap (augmented product), yaitu berbagai atribut produk 

yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga 

dapat memberikan tambahan kepuasan dan dapat dibedakan dengan 

produk pesaing dan merupakan nialai tambah yang berada diluar 

bayangan konsumen.  

e) Produk potensial (potencial product), yaitu segala macam tambahan dan 

perubahan yang mungkin dikembangkan untuk produk dimasa yang 

akan datang.  

2.1.6 Variabel penghubung Atribut Produk dengan Minat beli Konsumen 

 Simamora (2001:147)mendefinisikan atribut produk adalah faktor-faktor 

yang diberikan yang dipertimbangkan oleh pembeli pada saat membeli produk, 

seperti harga, kualitas, kelengkapan fungsi (fiture), desain, layanan purna jual dan 

lain-lain.Atribut yang terdapat pada suatu produk mengidentifikasikan siapa 

penjualatau pembuat barang atau jasa. Didalamnya merupakan janji penjual untuk 

memberikan tampilan manfaat dan jasa tertentu untuk pembeli.Konsumen 

memandang atribut sebagai bagian penting dari suatu pruduk.Karena itu penjual 
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berusaha untuk merancang, menciptakan kemudian merealisasikan sebuah atribut 

untuk produk. 

 Thamrin (2003:142),minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku 

konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak 

sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanankan. 

 Seorang konsumen sebelum memutuskan untuk membeli sebuah produk 

mulai dengan pengenalan masalah untuk mengetahui kebutuhan apa yang mereka 

butuhkan tentang manfaat, kegunaan dari produk yang akan dipilih, informasi 

tersebut dapat diperoleh dari teman, tetangga, promosi iklan, atau pameran, 

ataupun dengan bereksprimen. Dari beberapa informasi yang didapat, diperoleh 

beberapa alternatif pilihan mengenai produk dengan berbagai macam atribut 

masing-masing, kemudian konsumen melakukan penelitian atas alternatif produk 

dengan atribut mana yang bermanfaat bagi konsumen. 

 Soendjojo (1994)melakukan penelitian Analisis Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi Sikap dan Minat Beli Konsumen Rokok Kretek Di Surabaya, 

menyimpulkan bahwa faktor rasa/tastemerupakan urutan pertama,disusul faktor 

kesehatan sebagai urutan kedua, dan faktor harga urutan ketiga., faktor prestise 

urutan keempat, faktor persahabatan urutan kelima, faktor pergaulan urutan 

keenam, dan urutan terakhir adalah faktor kemudahan membeli. Faktor promosi 

disimpulkan tidak popular untuk mendorong masyarakat membeli rokok.Dari 

beberapa pemaparan teoritis diatas kita tidak dapat menganggapnya absolut atau 

mutlak seperti halnya yang ada di dalam teori, oleh karena itu perlu diadakannya 
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sebuah penelitian yang objektif mengenai konsep atribut produk terhadap minat 

beli konsumen. 

2.1.7Penelitian Terdahulu  

 Landasan penelitian terdahulu digunakan sebagai perbandingan 

dan acuan yang akan dilakukan. Keinginan peneliti untuk melakukan 

penelitian pengaruh atribut produk terhadap minat beli didorong oleh 

adanya penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut: 

 

TABEL 2.1 TABEL PENELITIAN TERDAHULU 

NO 
JUDUL DAN 

TAHUN 
PENELITIAN 

METODE 
PENELITIAN 

VARIABEL 
PENGHUBU

NG 

HASIL 
PENELITIAN NAMA JURNAL 

1 PENGARUH 
ATRIBUT 
PRODUK DAN 
HARGA 
PRODUK 
TERHADAP 
KEPUTUSAN 
PEMBELIAN 
PRODUK 
SMARTPHONE 
XIAOMI DI 
BANDAR 
LAMPUNG 
Khoiruddin,  
(2017) 
 

Pengumpulan 
data primer 
dengan 
metode 
kuesioner 

Atribut 
produk (X1), 
harga (X2), 
keputusan 
pembelian 
(Y) 

Atribut produk 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan terhadap 
keputusan 
pembelian produk 
smartphone 
Xiaomi dan Harga 
produk 
berpengaruh 
positif terhadap 
keputusan 
pembelian produk 
smartphone 
Xiaomi di Bandar 
Lampung 

THE 
INFLUENCE OF 
PRODUCT 
ATTRIBUTE 
AND PRODUCT 
PRICE ON 
BUYING 
DECISION OF 
XIAOMI 
SMARTPHONE 
PRODUCT IN 
BANDAR 
LAMPUNG 

2 Pengaruh 
Atribut Produk  
Terhadap Minat 
Beli Konsumen 
pada Produk 
Kendaraan 
Bermotor 
Merek  
TVSNeo X3i 
Nissa Arifani, 
(2012) 
. 
 

analisis 
statistic yang  
didasarkanpa
da adata-data 
yang 
diperoleh 
melalui 
penyebaran 
kuesioner 
sebanyak  
50 orang 
responden 
 

Atribut 
produk (X1),  
minat beli (Y) 

terdapat pengaruh  
positif atribut 
produk sepeda 
motor roda dua 
TVS terhadap 
minat beli 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2014: 253) menjelaskan bahwa atribut 

produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan 

manfaat yang akan diberikan dan manfaat itu dikomunikasikan dan diserahkan. 

Pengertian atribut produk menurut Tjiptono (2010:103) adalah : “Atribut produk 

adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dasar 

pengambilan keputusan pembelian”Sedangkan Lovelock dan Wright (2011:69) 

yang dialih bahasakan oleh Agus Widyantoro mendefinisikan atribut produk 

sebagai berikut : “Atribut produk adalah semua fitur (baik yang berwujud maupun 

tidak berwujud) suatu barang atau jasa yang dapat dinilai pelanggan.”. Menurut 

Kotler dan Amstrong (2014: 253)menyatakan bahwa atribut-atribut suatu produk 

terdiri dari: (1) kualitas produk, (2) fitur produk, (3) desain produk. Minat 

merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup besar 

terhadap perilaku dan minat juga merupakan sumber motivasi yang akan 

mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang mereka lakukan. Minat beli 

merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi.Menurut 

(Kinnear dan Taylor) minat membeli adalah merupakan bagian dari komponen 

perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk 

bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. 

 Minat beli adalah perilaku konsumen yang muncul sebagai respon 

terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan 

pembelian(Kotler dan Keller,2012).Schiffman dan Kanuk (2010) dalam 

mengatakan bahwa : minat beli adalah suatu keputusan sebagai pilihan suatu 
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tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang konsumen yang hendak 

melakukan pilihan maka ia harus memiliki pilihan alternatif. (Kotler,2012:214) 

Tahapan-tahapan produsen dalam menentukan minat beli atau menentukan 

dorongan konsumen dalam melakukan pembelian terhadap produkatau jasa yang 

ditawarkan, dapat kita lihat pada konsep atau model AIDA yang dikembangkan 

oleh Kotler (2012:568) , yaitu:Attention:Tahap ini merupakan tahap awal dalam 

menilai suatu produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan, selain 

itu calon pelanggan juga mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan. 

Interest:Dalam tahap ini calon pelanggan mulai tertarik untuk membeli produk 

atau jasa yang ditawarkan, setelahmendapatkan informasi yang lebih terperinci 

mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Desire:Calon pelanggan mulai 

memikirkan serta berdiskusi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, karena 

hasrat dan keinginan untuk membeli mulai timbul. Dalam tahapan ini calon 

pelanggan sudah mulai berminat terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan.Tahap ini ditandai dengan munculnya minat yang kuat dari calon 

pelanggan untuk membeli dan mencoba produk atau jasa yang ditawarkan.Action: 

Pada tahap ini calon pelanggan telah mempunyai kemantapan yang tinggi untuk 

membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang akan 

diajukan adalah Terdapat pengaruh atribut produk terhadap minat beli konsumen 

pada kendaraanmotor Yamaha Mio M3. 

  

Atribut Produk 

1. Kualitas produk 
2. Fitur  produk 
3. Gaya dan desain 

produk 
 

Kotler (2012:568) 

 

Minat Beli 

1. Perhatian(Attention) 
2. Minat (Interest) 
3. Kehendak(Desire) 
4. Tindakan(Action) 

Kotler dan Keller 
(2012:503) 

Gambar 2.1Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metodeyang Digunakan 

  Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode 

penelitian deskriptif  dan verifikatif. Metode deskriptif yaitu suatu penulisan yang 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek serta fenomena yang 

diteliti, sedangkan metode verifikatif adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik.Menurut Nazir 

(2011:54): “Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki.  

 Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah sumber data primer dan 

data sekunder. 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari konsumen sebagai 

responden melalui pengisian kuesioner kepada konsumen Yamaha Arista Mitra 

Lestari Cimahi 

2. Data sekunder yaity data yang diperoleh dari PT. Arista Mitra Lestari berkaitan 

dengan veriabel-variabel penelitian, seperti data jumlah penjualan, struktur 
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3. organisasi, gambaran keadaan perusahaan, catatan-catatan serta dokumen-

dokumen yang diperlukan 

 

3.2Operasionalisasi Variabel 

 Menurut Sugiyono (2013:38), definisi variable adalah sebagai berikut: 

“variabel penelitian adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari, sehinggadiperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya”. 

 Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu, variabel 

bebas(independent) dan variabel terikat (dependent). 

1.Variabel bebas(independent variable) 

a. Atribut Produk (X) 

 Atribut produk adalah manfaat yang akan ditawarkan, manfaat itu

 dikomunikasikan dandisampaikan melalui sebuah produk atau jasa (Kotler 

dan Armstrong, 2014). Sedangkan menurut Tjiptono (2008:103) atribut produk 

adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan 

dijadikan dasar pengambilankeputusan pembelian. Pengukuran atribut produk 

didasarkan pada indikator atau dimensi yang dikemukakan oleh Kotler dan 

Armstrong (2014:253) yaitu : 

1. Kualitas produk (product quality) 

2. Fitur produk (product feature) 

3. Gaya dan desain produk (product style and design) 
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2. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat adalah variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variable bebas.Dalam penelitian ini yang menjadi variable terikat 

adalah minat beli.Menurut Kotler dan Keller (2012 : 503), dimensi minat beli 

adalah melalui model stimulasi AIDA yang berusaha menggambarkan tahap-tahap 

rangsangan yang mungkin dilalui oleh konsumen terhadap suatu rangsangan 

tertentu yang diberikan oleh pemasar, yaitu sebagai berikut: 

1. Perhatian (Attention) 

Dalam tahap ini masyarakat pernah mendengar mengenai perusahaan atau 

produk yang dikeluarkan perusahaan.Jadi dalam tahap ini masyarakat 

mengenal produk karena sudah mendengar atau melihat promosi yang 

dilakukan perusahaan.Tahap ini juga ditandai dengan perhatian pemirsa 

ketika melihat atau mendengar tentang promosi tersebut pertama kalinya. 

2. Minat (Interest) 

Minat masyarakat timbul setelah mendapatkan dasar informasi yang lebih 

terperinci mengenai perusahaan atau produk.Pada tahap ini masyarakat 

tertarik pada produk yang ditawarkan karena promosi yang dilakukan 

perusahaan berhasil diterima oleh konsumen. 

3. Kehendak (Desire) 

Masyarakat mempelajari, memikirkan serta berdiskusi yang menyebabkan 

keinginan dan hasrat untuk membeli produk tersebut bertambah. Dalam 

tahapan ini masyarakat maju satu tingkat dari sekadar tertarik akan produk 

Tahap ini ditandai dengan hasrat yang kuat dari masyarakat untuk 

membeli dan mencoba produk. 
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4. Tindakan (Action) 

Melakukan pengambilan keputusan yang positif atas penawaran 

perusahaan.Pada tahap ini, masyakarat yang sudah melihat atau 

mendengar tentang promosi tersebut dan telah melewati tahap desire 

benar-benar mewujudkan hasratnya membeli produk. 

 

TABEL 3.1OPERASIONALISASI VARIABEL OPERASIONAL 

Variabel Konsep Dimensi Indikator Skala 

Atribut Produk 
(X) 

Kotler dan 
Amstrong 

(2014:253) 

Atribut produk 
adalah manfaat 
yang akan 
ditawarkan. 
Kemudian 
manfaat itu 
dikomunikasikan 
dan disampaikan 
melalui kualitas, 
fitur, gaya dan 
desain produk 

Kualitas 
produk 

Fuel injection 125 cc 
Blue Core 
 

Ordinal 

Memiliki spesifikasi 
produk yang 
tinggi/unggul 

Fitur 
produk 

Fitur lampu depan 

Memiliki fitur 
Answer Back System 

Gaya 
dan 
desain 
produk 

Memiliki desain 
produk yang menarik 
dan elegan 
 

Memiliki 4 varian 
warna pilihan 
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Minat Beli (Y) 

Kotler dan 

Keller 

(2012:503) 

 

menggambarkan 

tahap-tahap 

rangsangan yang 

mungkin dilalui 

oleh konsumen 

terhadap suatu 

rangsangan 

tertentu yang 

diberikan oleh 

pemasar 

Attention 

Spesifikasi produk 

terbaru 

Ordinal 

Spesifikasi mesin dan 

fitur  

Interest 

Persepsi konsumen 

mengenai produk  

Visualisasi produk 

terbaru 

Desire 

Informasi mengenai 

keunggulan produk 

Pilihan warna dan 

desain terbaru 

Action 

Keyakinan untuk 

membeli produk 

Kualitas Produk 

sudah sesuai 

ekspektasi 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

3.2.1 Populasi Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2013:80) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh konsumen yang menggunakan atau pernah membeli produk 

motorYamaha Mio Series sebanyak 45 orang 
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3.2.2 Sampel Penelitian 

  Menurut Sugiyono (2013:81) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penulis mengambil 

sample jenuh sebanyak 31 orang 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

1.Penelitian Lapangan (Field Research) 

 Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan peninjauan 

secaralangsung ketempat objek penelitian dan memperoleh data primer. Cara-cara 

pengumpulan data primer melalui : 

a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati dan meninjau 

secara langsung ke perusahaan atau objek yang diteliti.  

b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulandata dengan cara bertanya 

secara langsung dengan pihak atau pejabat yang berwenang yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti.  

c. Kuisioner, yaitu lembar isian yang didalamnya berisi pertanyaan dan 

pernyataan yang dapat mengolah data kualitatif menjadi kuantitatif dengan 

pengujian hipotesis.  

2.Studi Literatur (Library Research) 

 Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari buku-buku (text book), 

literatur-literatur, jurnal ilmiah maupun internet serta sumber lain yang relevan 

dengan objek permasalahan yang diteliti. Adapun pengertian penelitian 
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kepustakaan menurut Iqbal (2006) adalah “Penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun 

laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu”. 

  

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

 Menurut Nasir (2010:55) metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu system pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki. Dalam metode deskriptif prosedur pemecahan masalah diteliti 

dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada 

saat riset dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengolah dan 

menganalisis kemudian menarik sebuah kesimpulan. 

3.5.1 Pengukuran Variable 

  Dalam pengukuran variable terlebih dahulu menentukan skala 

pengukuran variable. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval 

yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2013). Alat ukur 

penelitian ini adalah dengan menggunakan butir-butir pertanyaan yang 

disusun berdasarkan indicator-indikator dari variable penelitian.Butir-butir 



42 
 

 
 

pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan skala likert.Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok tentang fenomena social. 

  Untuk memberikan penilaian terhadap jawaban dalam kuisioner dibagi 

menjadi lima tingkat alternative jawaban yang disusun bertingkat dengan 

pemberian bobot (skor) 1-5 rincian sebagai berikut: 

 TABEL 3.2 SKALA PENGUKURAN VARIABEL 

SKOR KETERANGAN 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 Tidak Setuju (TS) 

3 Kurang Setuju (KS) 

4 Setuju (S) 

5 Sangat Setuju (SS) 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dilakukan penganalisaan hasil penelitian, 

Menurut Husein Umar (2003: 225), bahwa “untuk mengkuantitatifkan data 

kualitatif dilakukan dengan cara analisis pembobotan dengan menentukan skor 

tertinggi yang dikurangi skor terendah kemudian dibagi oleh lima tingkat skala 

interval”. Sehingga hasilnya sebagai berikut: 

(1). Nilai    78 – 140, menunjukkan penilaian sangat tidak setuju (STS). 

(2). Nilai 141 – 203, menunjukkan penilaian tidak setuju (TS). 

(3). Nilai 204 – 266, menunjukkan penilaian kurang setuju (KS). 

(4). Nilai 267 – 328, menunjukkan penilaian setuju (S). 

(5). Nilai 329 – 390, menunjukkan penilaian sangat setuju (SS). 
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Untuk menganalisis setiap pertanyaan atau indikator, hitung frekuensi jawaban 

setiap kategori (pilihan jawaban) dan jumlahkan.Setelah setiap indikator 

mempunyai jumlah, selanjutnya peneliti membuat garis kontinum. 

 
 

Tabel 3.3Kategori Skala 
Skala  Kategori  

78 140 Sangat rendah 

141 203 Rendah 

204 266 Sedang  

267 328 Kuat  

329 390 Sangat kuat 

Sumber: Sugiono (2013:134) 

 

Sangat rendah rendah sedang kuat Sangat kuat 

     

 
 

Gambar 3.1 
Garis Kontinum 

 

 

 

 

 

78 140 203 266 328 390 
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3.4.2 Teknik Transformasi Data (Metode Succesive Interval/MSI) 

Dalam penelitian ini karena data yang dihasilkan dari penelitian skalanya 

masih bersifat ordinal, sedangkan untuk keperluan penelitian ini memerlukan data 

berbentuk skala interval, maka data yang dalam skala ordinal tersebut 

ditransformasikan terlebih dahulu kedalam skala interval (menstransformasikan 

data ordinal menjadi interval) dengan menggunakan Metode Succesive Interval 

(MSI). 

 Metode Succesive Interval (MSI) merupakan salah satu metode untuk 

mengkonvensi data yang bersifat skala ordinal ke interval. Hal ini penting 

mengingat penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi yang mensyaratkan 

datanya berupa skala interval. Menurut Muhidin (2007:55) langkah-langkahnya 

MSI adalah sebagai berikut: 

1. Perhatikan banyaknya (frekuensi) responden yang menjawab 

(memberikan) respon terhadap alternatif (kategori) jawaban yang 

tersedia. 

2. Bagi setiap bilangan pada frekuensi oleh banyaknya responden (n), 

kemudian tentukan proporsi untuk setiap alternatif jawaban responden 

tersebut. 

3. Jumlahkan proporsi secara beruntun sehingga keluar proporsi kumulatif 

untuk setiap alternatif jawaban responden. 

4. Dengan menggunakan table distribusi normal baku, hitung z untuk 

setiap kategori berdasarkan proporsi kumulatif pada setiap alternatif 

jawaban responden tadi. 
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5. Menghitung nilai skala (scale value) untuk setiap z dengan 

menggunakan rumus. 

SV = Density at lower limit – density at upper limit 

 

SV = 
(Density at lower limit – density at upper limit)
(area under upper limit-area under lower limit)

 

 
Melakukan tranformasi nilai skala dari nilai ordinal ke nilai skala interval, dengan 

rumus Y= SVi+ |SVmin| .Dengan catatan, SV yang nialainya kecil atau harga 

negative terbesar diubah menjadi sama 

 

3.6 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.6.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2012) validitas merupakan derajat ketepatan antara 

data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrument dapat 

mengukur sesuatu tepat apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, validitas 

merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat keabsahan (validitas) suatu alat 

ukur, dimana suatu alat ukur kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. 

Menurut Sugiyono (2012) bahwa validitas yang dilakukan dengan menggunakan 

korelasi product momentmenggunakan tiga tahapan yaitu, 

1. Menetukan nilai korelasi (r), dengan rumus sebagai berikut: 

r =
n∑XY − ∑ X∑ Y

�{n∑X2 − (∑ X)2}{n∑ Y2 − (∑Y)2}
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Keterangan : r = koefisien korelasi 

   n = jumlah responden 

   X = jumlah skor semua butir instrumen dalam variabel X 

   Y = jumlah skor semua butir instrumen dalam variabel Y 

 

2. Penentuan uji signifikan korelasi Product Moment (t hitung) 

thitung =
r√n − 2
√1 − r2

 

3. Dalam melakukan pengujian validitas, digunakan alat ukur program 

komputer yaitu Ms. Excel. Kaidah keputusan sebagai berikut: 

a. Jika thitung> ttabel maka alat ukur yang digunakan Valid 

b. Jika thitung ≤ maka alat ukur yang digunakan Tidak Valid 

3.6.2 Uji Realibilitas 

Setiap alat pengukuran seharusnya memiliki kemampuan untuk 

memberikan hasil pengukuran relatif konsisten dari waktu ke waktu.Uji 

reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data tersebut 

menunjukan tingkat ketepatan, keakuratan, kesetabilan, dan konsisten dalam 

mengungkapkan gejala tersebut dari sekelompok individu walaupun dilaksanakan 

pada waktu yang berbeda. Sugiyono (2012) mengemukakan “Instrumen yang 

reliabel adalah instrument bila digunakan kali untuk mengukur objek yang sama 

akan menghasilkan data yang sama. 

 Pengujian reliabilitas alat ukur yang akan digunakan adalah pendekantan 

korelasi Alfa Croncbach.Koefisien Alpha Croncbachdihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 
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1. Penentuan nilai korelasi 

ri =
𝑘𝑘

(𝑘𝑘 − 1)
�1 −

∑𝜎𝜎𝑖𝑖2

𝜎𝜎𝑖𝑖2
� 

Dimana : ri   = reliablitas instrumen 

  Σσ2 = jumlah varian butir 

σ2 = varians total 

K = jumlah item pertanyaan 

2. Penentuan uji signifikasi Product Moment (t hitung) 

thitung =
r√n − 2
√1 − r2

 

3. dalam melakukan perhitungan Alpha, digunakan alat bantu program yaitu 

keputusan diambil sebagai berikut: 

a. Jika thitung> ttabel maka alat ukur yang digunakan Reliabel 

b. Jika thitung ≤ maka alat ukur yang digunakan Tidak Reliabel 

3.6.3  Uji Asumsi Klasik  

 Mengingat data penelitian yang digunakan adalah sekunder, maka untuk 

memenuhi syarat yang ditentukan sebelum uji hipotesis melalui uji t dan uji F 

maka perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu 

normalitas, mulltikolinieritas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas yang secara 

rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:  

3.6.4Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan 

mempunyai distribusi normal atau tidak.Dalam model regresi linier, asumsi ini 

ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal.Model regresi yang baik 
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adalah model regresi yang dimiliki distribusi normal atau mendekati normal, 

sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data 

menggunakan Test of Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS. 

Menurut Singgih Santoso (2012:293) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan 

berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu: 

1) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal.  

2) Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.  
 

3.6.5  Uji Linieritas 

 Bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat bersifat linier atau tidak (Duwi Priyatno, 2010: 42). Uji 

linieritas dapat dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Freg =
RK reg

RK res
 

Keterangan: 

Freg  = harga bilangan F untuk garis regresi 

RKreg = rerata kuadrat garis regresi 

RKres = rerata kuadrat residu  

Uji linieritas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer IBM 

SPSS Statistics 23for Windows, dengan metode pengambilan keputusan yaitu: 

1) jika signifikansi pada Linierity > 0,05, maka hubungan antara dua variabel 

 tidak linier; 

2)  jika signifikansi pada Linierity < 0,05, maka hubungan antara dua variabel 

 dinyatakan linier (Duwi Priyatno, 



49 
 

 
 

 
3.6.6 Uji Heteroskedastisitas  

  Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan varians atau residual dari satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Menurut Gujarati (2012:406) untuk menguji ada 

tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-rank Spearman yaitu dengan 

mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual 

(error).Untuk mendeteksi gejala uji heteroskedastisitas, maka dibuat persamaan 

regresi dengan asumsi tidak ada heteroskedastisitas kemudian menentukan nilai 

absolut residual, selanjutnya meeregresikan nilai absolute residual diperoleh 

sebagai variabel dependen serta dilakukan regresi dari variabel independen.Jika 

nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari 

residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari 

residual tidak homogen). Heteroskedastisitas adalah terjadinya ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji 

ada tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini digunakan grafik plot antara 

nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).  

 Uji heteroskedastisitasdigunakan untuk mengetahui apakah pada model 

regresi penyimpangan variabel bersifat konstan atau tidak. Salah satu cara untuk 

mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara variabel dependen (terikat) 

dengan residualnya. Apabila grafik yang ditunjukan dengan titik-titik tersebut 

membentuk suatu pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila 
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polanya acak serta tersebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 

2011:139). 

Deteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat kurva heteroskedastisitas atau 

diagram pencar (chart), dengan dasar pemikiran sebagai berikut:  

a) Jika titik-titik terikat menyebar secara acak membentuk pola tertentu yang 

beraturan (bergelombang), melebar kemudian menyempit maka terjadi 

heteroskedostisitas.  

Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar baik dibawah atau diatas 0 

pada sumbu Y maka hal ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.6.7 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menentukan pengaruh 

antara variabel bebas (Atribut Produk) dengan variabel terikatnya (Minat Beli). 

Menurut Sugiyono (2013) persamaan regresi adalah sebagai berikut: 

Y = a + bx 

Dimana: Y = variabel terikat 

              X = variabel bebas 

               a = konstanta 

               b = koefisien regresi 

Nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

𝑎𝑎 =
(∑𝑌𝑌)(∑𝑋𝑋2) − (∑𝑌𝑌)(∑𝑋𝑋𝑌𝑌)

𝑛𝑛(∑𝑋𝑋2) − (∑𝑋𝑋)2  

( ) ( ) ( )
( ) ( )22 ∑∑

∑∑∑
−

⋅−
=

XXn

YXXYn
b  
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3.6.8 Analisis Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur 

keeratan hubungan antara dua variabel (Umar, 2008:45). 

 Menurut Sugiyono (2013:184), menjelaskan bahwa untuk dapat 

memberikan interpretasi terhadap lemah dan kuatnya pengaruh itu, maka dapat 

digunakan pedoman seperti yang tertara pada tabel 3.4: 

 
Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Korelasi 

 
Interval Koefisien Tingkat hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat Rendah 
0,200 – 0,399 Rendah 
0,400 – 0,599 Sedang 
0,600 – 0,799 Kuat 
0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiono (2010:184) 

 

3.6.9 Analisis Koefisien Determinasi 

Koefesien determinasi yaitu pengkuadratan dari nilai korelasi (r2). Analisis 

determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan 

variabel bebas (variabel X) terhadap variabel terikat (variabel Y) yang dapat 

digunakan dalam perhitungan statistik dengan rumus  

Kd = r2 x 100%. 

Keterangan: 

KD = Koefisien Determinasi 

r2 = Koefisien korelasi 
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3.6.10 Uji Hipotesis Partial (Uji T) 

Untuk melakukan Uji t peneliti menentukan model keputusan dengan 

statistik uji t, dengan asumsi pengujian sebagai berikut: H0 ditolak jika thitung> ttabel 

(0,5α:n-2). Yang dicocokkan dengan pemilihan hipotesis yaitu: 

Analisis regresi Atribut Produk terhadap Minat Beli: 

H0 :< 0, artinyatidak terdapat pengaruh Atribut ProdukTerhadap Minat beli motor 

Yamaha Mio. 

H1 :> 0, artinya terdapat pengaruhAtribut ProdukTerhadap Minat beli motor 

Yamaha Mio. 

 

Gambar 3.2 Kurva Distribusi 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum PT Arista Mitra Lestari  

4.1.1 Sejarah Singkat PT Arista Mitra Lestari  

 Yamaha Cimahi (PT ARISTA MITRA LESTARI) merupakan dealer 

resmi Yamaha motor yang berlokasi diJl. Jend. H. Amir Machmud No. 462 

Rt/Rw. 05/12 Padasuka – CimahiTengahyang memberikan pelayanan dimulai dari 

penjualan unit motor, perawatan dan suku cadang kendaraan roda dua. Yamaha 

Arista mulai beroprasi pada tahun 2009 yang berlokasi strategis di pusat kota 

Cimahi, dekat dengan perbelanjaan, pendidikan dan pemukiman penduduk kota 

Cimahi. 

4.1.2 Visi dan Misi PT Arista Mitra Lestari 

 PT Arista Mitra Lestari memiliki visi yaitu:Menjadi perusahaan otomotif 

terbaik dalam jasa layanan penjualan kendaraan di Indonesia 

Visi tersebut didukung oleh misi perusahaan yaitu:Mengembangkan usaha 

penjualan otomotif secara berkesinambungan dengan memiliki struktur keuangan 

yang solid dan memberikan pelayanan yang memuaskan konsumen serta 

menjunjung tinggi etika bisnis dan mempersiapkan sumber daya manusia 

yangkompeten untuk menunjang usaha.
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4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Aktivitas Arista Mitra Lestari Cimahi 

 1. Penjualan 

 Yamaha AristaCimahi selalu menyediakan koleksi lengkap sepeda motor 

Yamaha dan konsumen akan mendapatkan kepuasan pelayanan yang ramah 

melalui sales counter dan salesman yang memberikan informasi fitur produk, 

harga, pembiayaan, program garansi, pengiriman, perawatan. Penjualan semua 

jenis sepeda motor Yamaha, sparepart, dan aksesoris Yamaha 

 2. Pemeliharaan 

 Yamaha Arista Cimahi memberikan kepuasan bagi konsumen sepeda 

motor Yamaha dengan memberikan pelayanan purna jual dengan pelayanan 

Branch Manager 

S.A Mekanik Supervisor Sales KOA Admin 

Mekanik Sales Counter 

Sales Lapangan 

Admin Unit Admin Sparepart 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

(Sumber: PT Arista Mitra Lestari 2018) 
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kepada konsumen sesuai degan strandar Costumer and Community Satisfaction 

dengan memberikan pelayanan dan perawatan terbaik. 

 3. Suku Cadang 

Arista Cimahi memberikan pelayanan ketersediaan suku cadang sepeda motor 

Yamaha. Produk suku cadang Yamaha yaitu Yamaha Genuine Parts & 

Accessories yang terjamin kualitas serta keasliannya 

4.2 Penyajian Data 

4.2.1 Karatkteristik Responden 

 Dalam penelitian pengaruh Atribut Produk terhadap Minat Beli Konsumen 

kendaraan bermotor merek Yamaha Mio M3 di Cimahi, penulis membuat dan 

menyebarkan kuesioner pada sejumlah responden yang merupakan pengguna 

motor Yamaha Mio M3  di Jl. Jendral H. Amir Machmud No. 462 Cimahi. 

 Hasil yang diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap 31 responden 

yang telah diteliti, memperlihatkan karakteristik responden yang berbeda, seperti 

jenis kelamin, usia, pekerjaan dan status perkawinan. Adapun karakteristik dari 31 

responden tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

Laki-Laki 25 81 

Perempuan 6 19 

Total 31 100 
Sumber: Data Primer (Data diolah penulis dari kuesioner) tahun 2018 
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 Tabel 4.1 diatas menggambarkan karakteristik responden berdasdaran 

jenis kelamin. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total 31 

responden, mayoritas responden adalah Laki-Laki, yaitu sebanyak 25 orang (81%) 

sedangkan Perempuan sebanyak 6 orang (19%). Data tersebut menunjukan bahwa 

populasi yang berhasil menjadi sampel lebih banyak laki-laki dibandingkan 

dengan perempuan.Hal tersebut dikarenakan responden laki-laki lebih tertarik 

untuk mengetahui lebih lanjut tentang atribut produk Yamaha Mio M3. 

Tabel 4.2  Usia Responden 

Usia Frekuensi Presentasi (%) 

< 20 tahun 3 10 

21 – 30 tahun 21 68 

31 – 40 tahun 6 19 

>40 tahun 1 3 

Total 31 100 
Sumber: Data Primer (Data diolah Penulis dari Kuesioner) tahun 2018 

 Tabel 4.3 diatas menggambarkan karakteristik responden berdasarkan usia. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total 31 responden, 3 orang 

(10%) berusia kurang dari 20 tahun, 21 orang (68%) berusia antara 21-30 tahun, 6 

orang (19%) berusia antara 31-40 tahun dan yang terakhir 1 orang(3%) berusia 

diatas 40 tahun. Data tersebut menunjukan bahwa populasi yang berhasil menjadi 

sampel lebih banyak berusia muda dibandingkan dengan usia tua. Hal tersebut 

karena pada usia 21-30 adalah generasi 90 an yang mengalami perubahan zaman 

dan rata-rata pada usia tersebut adalah pekerja dan Mahasiswa yang 

membutuhkan mobilitas serta efisiensi pengeluaran. 
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Tabel 4.3 Status Perkawinan Responden 

Status Perkawinan Frekuensi Persentase (%) 
Menikah 12 39 

Belum Menikah 19 61 
Total 31 100 

Sumber: Data Primer (Data diolah Penulis dari Kuesioner) tahun 2018 

 Tabel 4.4 diatas menggambarkan karakteristik responden beradasrkan 

status perkawinan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total 31 

responden, 12 orang (39%) sudah menikah dan 19 orang (61%) belum menikah. 

Data tersebut menunjukan bahwa populasi yang menjadi sampel lebih banyak 

belum menikah dibandingkan sudah menikah. 

4.2.2 Deskripsi Atribut Produk Yamaha Mio M3 

 Untuk mengetahui deskripsi atribut produk Yamaha Mio M3 berikut ini 

disampaikan hasil jawaban sebanyak 31 responden dengan jumlah item sebanyak 

6 pertanyaan, dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.4Fuel injection 125 cc Blue core 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat tidak setuju 0 0 
2. Tidak Setuju 1 3 
3. Kurang Setuju 13 42 
4. Setuju 14 45 
5. Sangat setuju 3 10 

Total 31 100 
Sumber: data kuisioner 2018 

 Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jawaban responden terhadap 

item pertanyaan fuel injectioin dan mesin bluecore( mesin bluecoremenghemat 

BBM sampai 60%)  adalah jawaban sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 3%, 

kurang setuju 42%, setuju 45%, dan sangat setuju 10%. Jadi jawaban yang paling 
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dominan adalah setuju sebesar 45%.Hal ini menunjukan bahwa mesin bluecore 

pada Yamaha Mio M3 berhasil menghemat BBM dimana spesifikasi mesin 

sebelumnya belum dapat menghemat BBM. 

Tabel 4.5Memiliki Spesifikasi produk yang unggul 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Sangat tidak setuju 0 0 
2. Tidak Setuju 0 0 
3. Kurang Setuju 10 32 
4. Setuju 20 65 
5. Sangat setuju 1 3 

Total 31 100 
Sumber: data kuisioner 2018 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden terhadap item 

pertanyaan spesifikasi yang unggul( mesinbluecoredan fitur answerback system) 

adalah jawaban sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, kurang setuju 31%, setuju 

65%, dan sangat setuju 3%. Jadi jawaban yang paling dominan adalah setuju 

sebesar 65%.Hal ini menunjukan bahwa menurut responden spesifikasi Yamaha 

Mio M3 lebih unggul daripada versi sebelumnya dan lebih unggul dari matic 

pesaing. 

Tabel 4.6Fitur Lampu Depan 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Sangat tidak setuju 0 0 
2. Tidak Setuju 1 3 
3. Kurang Setuju 6 19 
4. Setuju 16 52 
5. Sangat setuju 8 26 

Total 31 100 
Sumber: data kuisioner 2018 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden terhadap item 

pertanyaan Fitur Lampu Depan adalah jawaban sangat tidak setuju 0%, tidak 
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setuju 3%, kurang setuju 19%, setuju52%, dan sangat setuju 26%. Jadi jawaban 

yang paling dominan adalah setuju sebesar 52%. Hal ini menunjukan bahwa 

menurut responden fitur lampu depan yang menggunakan bohlam halogen serta 

desain terkini adalah salah satu faktor yang memberikan kepuasan. 

Tabel 4.7Fitur Answer Back System 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Sangat tidak setuju 0 0 
2. Tidak Setuju 1 3 
3. Kurang Setuju 10 32 
4. Setuju 15 48 
5. Sangat setuju 5 16 

Total 31 100 
Sumber: data kuisioner 2018 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden terhadap item 

pertanyaan Fitur answer back system adalah jawaban sangat tidak setuju 0%, tidak 

setuju 3%, kurang setuju 32%, setuju 48%, dan sangat setuju 16%. Jadi jawaban 

yang paling dominan adalah setuju sebesar 48%. Hal ini menunjukan bahwa 

menurut responden fitur answer back saat berada di parkiran berguna untuk 

mencari lokasi kendaraan dengan cepat. 

Tabel 4.8Desain Produk yang menarik dan elegan 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Sangat tidak setuju 0 0 
2. Tidak Setuju 0 0 
3. Kurang Setuju 9 29 
4. Setuju 14 45 
5. Sangat setuju 8 26 

Total 31 100 
Sumber: data kuisioner 2018 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden terhadap item 

pertanyaan desain produk yang menarik dan elegan adalah jawaban sangat tidak 
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setuju 0%, tidak setuju 0%, kurang setuju 29%, setuju 45%, dan sangat setuju 

26%. Jadi jawaban yang paling dominan adalah setuju sebesar 45%.Hal ini 

menunjukan bahwa menurut responden desain untuk Yamaha Mio M3 memang 

menarik dan elegan. 

Tabel 4.9Memiliki 4 varian warna pilihan 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Sangat tidak setuju 0 0 
2. Tidak Setuju 0 0 
3. Kurang Setuju 9 29 
4. Setuju 14 45 
5. Sangat setuju 8 26 

Total 31 100 
Sumber: data kuisioner 2018 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden terhadap item 

pertanyaan 4 varian warna pilihan adalah jawaban sangat tidak setuju 0%, tidak 

setuju 0%, kurang setuju 29%, setuju 45%, dan sangat setuju 26%. Jadi jawaban 

yang paling dominan adalah setuju sebesar 45%.Hal ini menunjukan bahwa 

menurut responden Yamaha Mio M3 memiliki 4 pilihan warna menarik. 

Tabel 4.10Spesifikasi Terbaru 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Sangat tidak setuju 0 0 
2. Tidak Setuju 0 0 
3. Kurang Setuju 9 29 
4. Setuju 19 61 
5. Sangat setuju 3 10 

Total 31 100 
Sumber: data kuisioner 2018 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden terhadap item 

pertanyaan spesifikasi terbaru adalah jawaban sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 

0%, kurang setuju 29%, setuju 61%, dan sangat setuju 10%.Jadi jawaban yang 
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paling dominan adalah setuju sebesar 61%. Hal ini menunjukan bahwa menurut 

responden  spesifikasi Yamaha Mio M3 adalah yang terbaru. 

Untuk menganalisis setiap pertanyaan atau indikator, hitung frekuensi jawaban 

setiap kategori (pilihan jawaban) dan jumlahkan.Setelah setiap indikator 

mempunyai jumlah, selanjutnya peneliti membuat garis kontinum. 

NJI (Nilai Jenjang Interval) = 
nilai  tertinggi −nilai  terendah

jumlah  kriteria  pertanyaan
 

Setelah nilai rata-rata maka jawaban telah diketahui, kemudian hasil tersebut 

diinterpretasikan dengan alat bantu tabel kontinum, yaitu sebagai berikut:  

a. Indeks Minimum  : 1  

b. Indeks Maksimum  : 5  

c. Interval   : 5-1 = 4  

d. Jarak Interval  : (5-1) :5 = 0,8  
 

Maka interval dan kriteria penilaian rata-rata dapat adiinterpretasikan sebagai berikut: 
 
 

Tabel 4.11 Kategori Skala 
Skala  Kategori  

1,00 1,80 Sangat tidak Puas 

1,81 2,60 Tidak Puas 

2,61 3,40 Cukup Puas 

3,41 4,20 Puas 

4,21 5,00 Sangat Puas 

Sumber: Sugiono (2013:134) 
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Tabel 4.12Rekaptulasi Hasil tanggapan Responden mengenai Atribut Produk 

No Pertanyaan SS S CS TS STS Jumlah Rata-
rata Keterangan 

1 FI dan 
Blue core 

3 14 11 1 0 106 3.41 P 

2 Spesifikasi 
tinggi 

1 20 10 0 0 119 3.84 P 

3 Lampu 
depan 

8 16 6 1 0 115 3.71 P 

4 Answer 
back 
system 

5 15 10 1 0 117 3.77 P 

5 Desain 
menarik 
dan elegan 

8 14 9 0 0 123 3.97 P 

6 4 varian 
warna 

8 14 9 0 0 123 3.97 P 

Jumlah total Variabel X 703 22.67  

Skor rata-rata 3.78 P 

 

 Untuk menganalisis setiap pertanyaan atau indikator, hitung frekuensi 

jawaban setiap kategori (pilihan jawaban) dan jumlahkan.Setelah setiap indikator 

mempunyai jumlah, selanjutnya peneliti membuat garis kontinum. 

Penentuan Nilai Index Maksimum, Nilai Index Minimum dan Interval untuk 

rekaptulasiitem pertanyaan: 

Nilai Index Maksimum = Skor Maksimum x Jumlah Pertanyaan x Jumlah  

  Responden 

  = 5 x 6 x 31 

  = 930 

Nilai Index Minimum = Skor  Minimum x Jumlah Pertanyaan x Jumlah  

  Responden 
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  = 1 x 6 x 31 

  = 186 

Interval   = Nilai Index Maksimum – Nilai Index Minimum 

  = 930-186 

  = 744 

Jarak Inteval  = Interval : Jenjang 

  = 744 : 5 

  = 149 

Tabel 4.13 Kategori Skala 
Skala  Kategori  

186 335 Sangat Tidak Puas 

335 484 Tidak Puas 

484 633 Cukup Puas 

633 782 Puas  

782 931 Sangat Puas 

Sumber: Sugiono (2013:134) 

 

 

Sangat Tidak 
Puas 

Tidak Puas Cukup Puas Puas Sangat puas  

     

 
 

Gambar 4.2 
Garis Kontinum 

186 335 484 633 782 931 

703, jumlah total variabel X 
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Berdasarkan penilaian 31 responden penelitian, skor keseluruhan dari variabel 

Atribut Produk yang diperoleh sebesar 703.hasil tersebut dapat menunjukan 

bahwa konsumen Puas terhadap atribut produk kendaraan Yamaha Mio M3. 

4.2.3 Deskripsi Minat Beli Konsumen Kendaraan Yamaha Mio M3 

 Untuk mengetahui deskripsi minat beli konsumen Yamaha Mio M3 

berikut ini disampaikan hasil jawaban sebanyak 31 responden dengan jumlah item 

sebanyak 8 pertanyaan, dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.14Spesifikasi produk terbaru 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Sangat tidak setuju 0 0 
2. Tidak Setuju 0 0 
3. Kurang Setuju 9 29 
4. Setuju 19 61 
5. Sangat setuju 3 10 

Total 31 100 
Sumber: data kuisioner 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden terhadap item 

pertanyaan spesifikasi fitur terbaru adalah jawaban sangat tidak setuju 0%, tidak 

setuju 0%, Kurang Setuju 29%, setuju 61%, dan sangat setuju 10%.Jadi jawaban 

yang paling dominan adalah setuju sebesar 61%.Hal ini menunjukan bahwa 

menurut   spesifikasi terbaru Yamaha Mio membuat konsumen ingin mengetahui 

lebih lanjut. 
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Tabel 4.15Spesifikasi mesin dan fitur 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
6. Sangat tidak setuju 0 0 
7. Tidak Setuju 1 3 
8. Kurang Setuju 8 26 
9. Setuju 17 55 
10. Sangat setuju 5 16 

Total 31 100 
Sumber: data kuisioner 2018 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden terhadap item 

pertanyaan spesifikasi mesin dan fitur adalah jawaban sangat tidak setuju 0%, 

tidak setuju 3%, Kurang Setuju 26%, setuju 55%, dan sangat setuju 16%. Jadi 

jawaban yang paling dominan adalah setuju sebesar 55%.Hal ini menunjukan 

bahwa spesifikasi dan fitur Yamaha Mio M3 membuat konsumen tertarik. 

Tabel 4.16 Persepsi konsumen mengenai produk 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Sangat tidak setuju 0 0 
2. Tidak Setuju 0 0 
3. Kurang Setuju 10 32 
4. Setuju 20 65 
5. Sangat setuju 1 3 

Total 31 100 
Sumber: data kuisioner 2018 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden terhadap item 

pertanyaan persepsi konsumen mengenai produk adalah jawaban sangat tidak 

setuju 0%, tidak setuju 0%, Kurang Setuju 32%, setuju 65%, dan sangat setuju 

3%.Jadi jawaban yang paling dominan adalah setuju sebesar 65%.Hal ini 

menunjukan bahwa spesifikasi dan fitur Yamaha Mio M3 membuat konsumen 

berminat untuk memiliki. 
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Tabel 4.17Visualisasi produk terbaru 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Sangat tidak setuju 0 0 
2. Tidak Setuju 1 3 
3. Kurang Setuju 11 35 
4. Setuju 16 52 
5. Sangat setuju 3 10 

Total 31 100 
Sumber: data kuisioner 2018 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden terhadap item 

pertanyaan visualisasi produk terbaru adalah jawaban sangat tidak setuju 0%, 

tidak setuju 3%, Kurang Setuju 35%, setuju 52%, dan sangat setuju 10%. Jadi 

jawaban yang paling dominan adalah setuju sebesar 52%.Hal ini menunjukan 

bahwa desain Yamaha Mio M3 membuat konsumen berminat untuk memiliki. 

Tabel 4.18Informasi mengenai keunggulan produk 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Sangat tidak setuju 0 0 
2. Tidak Setuju 1 3 
3. Kurang Setuju 10 32 
4. Setuju 18 58 
5. Sangat setuju 2 6 

Total 31 100 
Sumber: data kuisioner 2018 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden terhadap item 

pertanyaan informasi mengenai keunggulan produkadalah jawaban sangat tidak 

setuju 0%, tidak setuju 3%, Kurang Setuju 32%, setuju 58%, dan sangat setuju 

6%. Jadi jawaban yang paling dominan adalah setuju sebesar 58%.Hal ini 

menunjukan fitur Yamaha Mio M3 menimbulkan keinginan konsumen untuk 

memiliki. 
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Tabel 4.19 Pilihan warna dan desain terbaru 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Sangat tidak setuju 0 0 
2. Tidak Setuju 1 3 
3. Kurang Setuju 17 55 
4. Setuju 12 39 
5. Sangat setuju 1 3 

Total 31 100 
Sumber: data kuisioner 2018 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden terhadap item 

pertanyaan pilihan warna dan desain terbaru adalah jawaban sangat tidak setuju 

0%, tidak setuju 3%, Kurang Setuju 55%, setuju 39%, dan sangat setuju 3%. Jadi 

jawaban yang paling dominan adalah Kurang Setuju sebesar 55%.Hal ini 

menunjukan desain dan warna Yamaha Mio M3 tidak terlalu menimbulkan 

keinginan konsumen. 

Tabel 4.20 Keyakinan untuk membeli produk 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Sangat tidak setuju 0 0 
2. Tidak Setuju 1 3 
3. Kurang Setuju 12 39 
4. Setuju 15 48 
5. Sangat setuju 3 10 

Total 31 100 
Sumber: data kuisioner 2018 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden terhadap item 

pertanyaan keyakinan untuk membeli adalah jawaban sangat tidak setuju 0%, 

tidak setuju 3%, Kurang Setuju 39%, setuju 48%, dan sangat setuju 10%. Jadi 

jawaban yang paling dominan adalah Setuju sebesar 48%. Hal ini menunjukan 

fitur dan design Yamaha Mio M3 dapat meyakinkan konsumen untuk melakukan 

pembelian. 
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Tabel 4.21 Kualitas produk sesuai ekspektasi 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 
1. Sangat tidak setuju 0 0 
2. Tidak Setuju 0 0 
3. Kurang Setuju 14 45 
4. Setuju 9 29 
5. Sangat setuju 8 26 

Total 31 100 
Sumber: data kuisioner 2018 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban responden terhadap item 

pertanyaan kualitas produk sesuai ekspektasi adalah jawaban sangat tidak setuju 

0%, tidak setuju 0%, Kurang Setuju45%, setuju 29%, dan sangat setuju 26%. Jadi 

jawaban yang paling dominan adalah Kurang Setujusebesar 45%.Hal ini 

menunjukan kualitas dari fitur dan desain Yamaha Mio M3 belum sesuai 

ekspektasi konsumen. 

Untuk menganalisis setiap pertanyaan atau indikator, hitung frekuensi jawaban 

setiap kategori (pilihan jawaban) dan jumlahkan.Setelah setiap indikator 

mempunyai jumlah, selanjutnya peneliti membuat garis kontinum. 

NJI (Nilai Jenjang Interval) = 
nilai  tertinggi −nilai  terendah

jumlah  kriteria  pertanyaan
 

Setelah nilai rata-rata maka jawaban telah diketahui, kemudian hasil tersebut 

diinterpretasikan dengan alat bantu tabel kontinum, yaitu sebagai berikut:  

a. Indeks Minimum  : 1  

b. Indeks Maksimum  : 5  

c. Interval   : 5-1 = 4  

d. Jarak Interval  : (5-1) :5 = 0,8  
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Maka interval dan kriteria penilaian rata-rata dapat adiinterpretasikan sebagai berikut: 
 
 

Tabel 4.22 Kategori Skala 
Skala  Kategori  

1,00 1,80 Sangat tidak Puas 

1,81 2,60 Tidak Puas 

2,61 3,40 Cukup Puas 

3,41 4,20 Puas 

4,21 5,00 Sangat Puas 

Sumber: Sugiono (2013:134) 

Tabel 4.23Rekaptulasi Hasil tanggapan Responden mengenai Minat Beli 

No Pertanyaan SS S CS TS STS Juml
ah 

Rata-
rata 

Keteranga
n 

1 Spesifikasi produk 
terbaru 

3 19 9 0 0 118 3.81 P 

2 Spesifikasi mesin 
dan fitur 

5 17 8 1 0 119 3,84 P 

3 Persepsi konsumen 
mengenai produk 

1 20 10 0 0 115 3.71 P 

4 Visualisasi produk 
terbaru 

3 16 11 1 0 114 3.68 P 

5 Informasi mengenai 
keunggulan produk 

2 18 10 1 0 114 3.68 P 

6 Pilihan warna dan 
desain terbaru 

1 12 17 1 0 106 3.42 P 

7 Keyakinan untuk 
membeli produk 3 15 12 1 0 113 3.65 P 

8 Kualitas produk  
sesuai ekspektasi 8 9 14 0 0 118 3.81 P 

Jumlah total Variabel Y 917 29.58  

Skor rata-rata 3.7 P 
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 Untuk menganalisis setiap pertanyaan atau indikator, hitung frekuensi 

jawaban setiap kategori (pilihan jawaban) dan jumlahkan.Setelah setiap indikator 

mempunyai jumlah, selanjutnya peneliti membuat garis kontinum. 

Penentuan Nilai Index Maksimum, Nilai Index Minimum dan Interval untuk 

rekaptulasi item pertanyaan: 

Nilai Index Maksimum = Skor Maksimum x Jumlah Pertanyaan x Jumlah  

  Responden 

  = 5 x 8 x 31 

  = 1240 

Nilai Index Minimum = Skor  Minimum x Jumlah Pertanyaan x Jumlah  

  Responden 

  = 1 x 8 x 31 

  = 248 

Interval   = Nilai Index Maksimum – Nilai Index Minimum 

  = 1240-248 

  = 992 

Jarak Inteval  = Interval : Jenjang 

  = 992 : 5 

  = 198 
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Tabel 4.24 Kategori Skala 
Skala  Kategori  

248  446 Sangat rendah 

446 644 Rendah 

644 842 Sedang  

842 1040 Tinggi 

1040 1238 Sangat Tinggi 

Sumber: Sugiono (2013:134) 

 

 

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

     

 
 

Gambar 4.3 
Garis Kontinum 

 Berdasarkan penilaian 31 responden penelitian, skor keseluruhan dari 

variabel Minat Beli yang diperoleh sebesar 917 hasil tersebut dapat menunjukan 

bahwa konsumen memiliki minat yang tinggiuntuk membeli Yamaha Mio M3. 

4.3 Analisis Data 

4.3.1 Pengujian Validitas Instrumen variabel X 

 Dari perhitungan uji validitas data variabel X yang diukur dengan 6 item 

pertanyaan menggunakan software IBM SPSS Statisticsversi 23, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

248 446 644 842 1040 1238 

917, jumlah total variabel Y 
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Tabel 4.25Uji Validitas variabel X 

No. Item pertanyaan Correlation R tabel Keterangan 

1 Item 1 .470 .291 Valid 
2 Item 2 .393 .291 Valid 
3 Item 3 .774 .291 Valid 
4 Item 4 .673 .291 Valid 
5 Item 5 .594 .291 Valid 
6 Item 6 .679 .291 Valid 

(Sumber: IBM SPSS Statistics 23, 2018) 

 Berdasarkan tabel diatas, maka hasil pengujian validitas variabel X 

(Atribut Produk Yamaha Mio M3) tersebut lebih besar dari 0.291, dengan 

menggunakan rumus korelasi pearson moment butir instrument yang paling tinggi 

adalah koefisien dengan nilai .774 dan butir instrument yang paling rendah adalah 

koefisien korelasi dengan nilai .393. dari uraian tersebut, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa butir instrument variabel X dinyatakan valid dan mampu untuk 

mengukur variabel atribut produk sepeda motor matic Yamaha Mio M3. 
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4.3.2 Pengujian Validitas Instrumen variabel Y 

 Dari perhitungan uji validitas variabel Y yang di ukur dengan 8 item 

pertanyaan menggunakan software IBM SPSS Statistics 23,  diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.26Uji Validitas variabel Y 

No. Item Pertanyaan  Correlation R tabel Keterangan 
1 Item 1 .575 .291 Valid 
2 Item 2 .608 .291 Valid 
3 Item 3 .630 .291 Valid 
4 Item 4 .691 .291 Valid 
5 Item 5 .639 .291 Valid 
6 Item 6 .666 .291 Valid 
7 Item 7 .747 .291 Valid 
8 Item 8 .543 .291 Valid 

(Sumber: IBM SPSS Statistics 23, 2018) 

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil pengujian validitas variabel Y (minat beli 

konsumen Yamaha Mio M3) tersebut lebih besar dari 0.291, dengan 

menggunakan rumus korelasi pearson moment butir instrument yang paling tinggi 

adalah koefisien dengan nilai .747 dan butir instrument yang paling rendah adalah 

koefisien korelasi dengan nilai .543. dari uraian tersebut, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa butir instrument variabel Y dinyatakan valid dan mampu untuk 

mengukur variabel minat beli konsumen terhadap sepeda motor matic Yamaha 

Mio M3. 
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4.3.3 Pengujian Reliabilitas Instrumen 

4.3.3.1 Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel X  

 Dengan menggunakan software IBM SPSS Statics 23 diperoleh hasil 

pengujian reliabilitas variabel X sebagai berikut: 

Tabel 4.27Reliabilitas X ( Atribut Produk Yamaha Mio M3) 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.655 6 

 
 Hasil dari statistic reliabilitas variabel X diperoleh cronbach’s Alphalebih 

besar dari 0.291 yaitu 0.655 > 0.291 yang menyatakan bahwa instrument tersebut 

reliabel. 

4.3.3.2 Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Y 

 Dengan menggunakan software IBM SPSS Statics 23 diperoleh hasil 

pengujian reliabilitas variabel X sebagai berikut: 

Tabel 4.28Reliabilitas Y( Minat Beli Konsumen Yamaha Mio M3) 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.784 8 

 
Hasil dari statistic reliabilitas variabel Y diperoleh cronbach’s Alphalebih besar 

dari 0.291 yaitu 0.784 > 0.291 yang menyatakan bahwa instrument tersebut 

reliabel. 
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4.3.3.3 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menentukan pengaruh 

antara variabel bebas (Atribut Produk) dengan variabel terikatnya (Minat Beli). 

Menurut Sugiyono (2013) persamaan regresi adalah sebagai berikut: 

Y = a + bx 

Dimana: Y = variabel terikat 

              X = variabel bebas 

               a = konstanta 

               b = koefisien regresi 

Tabel 4.29 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.890 3.709  2.936 .006 

Atribut_Produk .709 .225 .506 3.156 .004 

a. Dependent Variable: Minat_Beli 
    y=10.890+0.709x 
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4.3.3.4 Analisis Koefisien Korelasi  

 Menurut Sugiyono (2013:184), menjelaskan bahwa untuk dapat 

memberikan interpretasi terhadap lemah dan kuatnya pengaruh itu, maka dapat 

digunakan pedoman seperti yang tertara pada tabel 3.4:  

Tabel 4.30 Interpretasi Koefisien Korelasi 
 

Interval Koefisien Tingkat hubungan 
0,000 – 0,199 Sangat Rendah 
0,200 – 0,399 Rendah 
0,400 – 0,599 Sedang 
0,600 – 0,799 Kuat 
0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiono (2010:184) 

 Dengan menggunakan software IBM SPSS Statics 23 diperoleh hasil 

pengujian nilai koefisien korelasi sebagai berikut: 

Tabel 4.31 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.890 3.709  2.936 .006 

Atribut_Produk .709 .225 .506 3.156 .004 

a. Dependent Variable: Minat_Beli 
  

 Berdasarkan tabel koefisien korelasi di atas diperoleh angka sebesar .506 

berada antara rentang .400 - .599 menunjukan bahwa tingkat hubungan atribut 

produk sepeda motor Yamaha Mio M3 terhadap minat beli adalahSedang. 
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4.3.3.5Analisis Koefisien Determinasi 

Tabel 4.32 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .506a .256 .230 4.053 .256 9.960 1 29 .004 

a. Predictors: (Constant), Atribut_Produk 

b. Dependent Variable: Minat_Beli 

 
Koefesien determinasi yaitu pengkuadratan dari nilai korelasi (r2). Analisis 

determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan 

variabel bebas (variabel X) terhadap variabel terikat (variabel Y) yang dapat 

digunakan dalam perhitungan statistik dengan rumus  

Kd = r2 x 100%. 

Keterangan: 

KD = Koefisien Determinasi 

r2 = Koefisien korelasi 

KD= (0.506)2 x 100 

KD = 26% 

 Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diperoleh sebesar 26%, 

menunjukan bahwa pengaruh atribut produk sepeda motor Yamaha Mio M3 

terhadap minat beli sebesar 26%.Sedangkan sisanya 74% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain diluar atribut produk, missal nya harga, promosi atau iklan. 
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4.3.3.6Pengujian Hipotesis 

 Dari jawaban kuisioner variabel X (Atribut Produk) dan jawaban variabel 

Y (Minat Beli), maka penulis melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu “Terdapat pengaruh atribut produk terhadap minat beli konsumen pada 

kendaraan motor Yamaha Mio M3” 

H0 :< 0, artinyatidak terdapat pengaruh Atribut ProdukTerhadap Minat beli motor 

Yamaha Mio. 

Ha:> 0, artinya terdapat pengaruhAtribut ProdukTerhadap Minat beli motor 

Yamaha Mio. 
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 Dengan menggunakan software IBM SPSS Statistics 23 diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.33Uji Hipotesis (t-hitung) 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.890 3.709  2.936 .006 

Atribut_Produk .709 .225 .506 3.156 .004 

a. Dependent Variable: Minat_Beli 

 
 Dari tabel diatas, dapat diperoleh thitungsebesar 3.156 dan t tabel sebesar 

1.039.untuk menguji hipotesis, kita dapat membandingkan t hitung dan t tabel yaitu 

3.156>1.039, maka H0ditolak dan Haditerima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif atribut produk Yamaha Mio M3 terhadap minat beli. 

 

 

 Hasil pengujian diatas, maka Ho ditolak dan Ha diterima, menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara atribut produk terhadap minat beli 

konsumen. 

 

 

-1.039 1.039 
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4.3.3.7 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitasdigunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi 

penyimpangan variabel bersifat konstan atau tidak. Salah satu cara untuk 

mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara variabel dependen (terikat) 

dengan residualnya. Apabila grafik yang ditunjukan dengan titik-titik tersebut 

membentuk suatu pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila 

polanya acak serta tersebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 

2011:139). 

Deteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat kurva heteroskedastisitas atau 

diagram pencar (chart), dengan dasar pemikiran sebagai berikut:  

a) Jika titik-titik terikat menyebar secara acak membentuk pola tertentu yang 

beraturan (bergelombang), melebar kemudian menyempit maka terjadi 

heteroskedostisitas.  

Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar baik dibawah atau diatas 0 

pada sumbu Y maka hal ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Gambar 4.4 Scatterplot 

 
 Terlihat pada tabel di atas tidak ada pola yang jelas serta titik-titik 

menyebar baik dibawah atau diatas 0 pada sumbu Y maka hal ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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BAB V 

Kesimpulandan Saran 

5.1Kesimpulan 

 Berdasarkanhasilpenelitiandanpengolahan data yang 

diperolehmelaluipenyebarankuesionerkepada31 orang 

respondenmengenaipengaruhatributprodukterhadapminatbelikonsumenpadaprodukke

ndaraanbermotormerekYamaha Mio M3, 

makapenulismenarikkesimpulansebagaiberikut : 

1. TanggapankonsumenterhadapAtributprodukkendaraanbermotor Yamaha, 

dapatdikatakanpuashalinidilihatdarinilai rata-rata respondenyang 

menujukkanbaik.Hal yang mendukungatributprodukterhadapYamaha Mio 

M3antara lain karenamesin yang hematbahanbakarberkatmesinbluecore, 

fiturterkinisertadesain motor yang menarik. 

2. TanggapankonsumenmengenaiMinatbeliterhadapprodukkendaraanbermotorM

erekYamaha Mio M3, dapatdikatakantinggihalinidlihatdarinilai rata-rata 

responden yang menujukkanminat yang tinggi.Hal-hal yang 

mendukungterjadinyaminatbelikonsumenkendaraanbermotormerekYamaha 

Mio M3 antaralainkarenaberdasarkanspesifikasisertafitur yang 

dimilikiolehkendaraanbermotormerekYamaha Mio M3 tersebut. 
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3. PengaruhAtributProdukTerhadapMinatBeliKonsumenpadaProdukKendaraan

BermotorMerek Yamaha Mio M3 berdasarkanhasilujikorelasi yang 

menunjukkanhubungansedang.  

4. Hasilujikoefisiendeterminasimenunjukkanbahwapengaruhatributproduksepeda 

motor rodaduaYamaha terhadapminatbeliSedangkansisanyadi 

pengaruhiolehfaktor-faktor lain diluaratributproduk, missal nyaharga, 

promosiatauiklan. danujihipotesisbahwaterhitunglebihbesardaritabel, maka 

Ho ditolakdan Ha diterima.Dengandemikianhipotesis yang 

penulisajukanpadababII, 

yaituterdapatpengaruhatributprodukterhadapminatbelikonsumenpadakendaraa

n motor Yamaha Mio M3,dapatditerima 

5.2 Saran 

  Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasanpadakesimpulan yang 

telahdiuraikansebelumnya, makapenulismencobauntukmemberikan saran/usulan yang 

dapatdigunakansebagaibahanmasukandanpertimbanganbagiperusahaan Yamaha 

untukdapatmemberikaninovasilebihcanggihlagisertameningkatkanatributproduklainn

yauntukminatbelikonsumen. 

1. Atributproduksudahbaiknamunpengetahuanterhadapfitursertaspesifikasi 

Yamaha Mio M3 

masihbelumsampai.kepadakonsumenkarenafitursertaspesifikasi Yamaha Mio 

tipe lama masihmembayangi di 
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benakkonsumenkhususnyatentangkonsumsibahanbakaryang 

dinilaisangatboros 

2. Dalamhalminatbeli,promosikepadakonsumensertapengetahuantentangfiturterb

aru Yamaha Mio M3dinilaibelummaksimalkarenaselainpihak Yamaha 

sendirimembuatprodukbaru yang dimanaspesifikasidanfiturlebihbagusdari 

Yamaha Mio M3 yang membuatYamaha Mio tergeserpadapasar motor 

Matickarenaminatbeliterhadap Yamaha Mio M3 belum 

3. PT Arista Mitra Lestari Cimahisebaiknyaseringmengadakankegiatan road 

show danmenjadi sponsor tunggaluntuk acara 

anakmudadanperusahaanuntukmemberikaninformasipadakonsumenmengenai

produkterbarudanproduk Yamaha Mio M3 

danmenjelaskandanmemberikankesempatanuntukmencoba test drive 

kepadakonsumententangteknologibluecoreyang 

dapatmenghematbahanbakarkarenamasihmasihbanyakkonsumen yang 

menganggapbahwasepeda motor Yamaha Mio 

borosbahanbakarsertafiturlainnya 
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Lembar1 
 

KuesionerPenelitian 

1. KarakteristikResponden   Perempuan / Laki-Laki 

1. Apakahandapenggunaproduk Yamaha Mio M3? 

□Ya 

□Tidak 
 

2. Usiaanda? 

□< 20tahun    □31tahun- 40tahun 

□21tahun-  30tahun   □> 41 tahun 
 

3. Pekerjaananda? 

□Pelajar  /Mahasiswa   □Swasta 

□PegawaiNegeri   □Lain-lain, sebutkan…. 
 

4. Status perkawinan? 

□Menikah 

□BelumMenikah 
   

2. PenilaianJawaban 

Padaperyataanberikutini, Andadimohonuntukmemberikantandaceklis (√)  

padasalahsatujawaban yang tersediadansesuaidenganjawabanAnda. 

Jawaban yang Andaberikanakandinilaiberdasarkanketentuanseperti yang 

tercantumdibawahini. 

 

 

 

Keteranganjawaban: 
a. SangatSetuju (SS)denganskor5 



Lembar2 
 

b. Setujudengan(S)denganskor 4 
c. KurangSetujudengan(KS) denganskor 3 
d. TidakSetuju(TS) denganskor 2 
e. SangatTidakSetuju(STS) denganskor 1 

AtributProduk 

N
o Pernyataan SangatS

etuju 
Set
uju 

KurangS
etuju 

TidakS
etuju 

SangatTidak
Setuju 

1 Fuel injection 125 cc 
Blue Corepada 
Yamaha Mio 
M3lebihhemat BBM 
 

     

2 Spesifikasi Yamaha 
Mio Series terbaik / 
unggul 

     

3 Lampudepan Yamaha 
Mio M3 
denganhalogenlebihaw
et 

     

4 Answer Back System 
bergunasaat di 
parkiranluas 

     

5 Desain Yamaha Mio 
M3menarikdanelegan 

     

6 Yamaha Mio 
M3Memilikipilihanwa
rnamenarik 

     

 

MinatBeli 

N
o Pernyataan 

Sanga
tSetuj

u 

Se
tuj
u 

Ku
ran
g 

Set
uju 

Tidak
Setuj

u 

SangatTi
dakSetuj

u 

7 Spesifikasiproduk Yamaha mio m3 
mampumembangkitkankeinginanuntukme

     



Lembar3 
 

ngetahuilebihdalammengenaiprodukterseb
ut 

8 SayatertarikkarenaYamaha Mio 
M3dilengkapimesinBlue 
CoredanfiturAnswer Back 

     

9 SayaberminatuntukmemilikiYamaha 
Mio M3karenadilengkapimesinBlue 
CoredanfiturAnswer Back 

     

1

0 

Sayatertarikdengan Yamaha Mio M3 
yang memilikidesain yang elegan 

     

1

1 

Yamaha Mio M3 yang 
dilengkapimesinBlue 
CoredanfiturAnswer 
Backmenimbulkankeinginanandauntuk
mencobaproduktersebut 

     

1

2 

Variasiwarnasertateknologiterbaru 
Yamaha Mio M3 
menimbulkankeinginanandauntukmen
cobaproduktersebut 

     

1

3 

MelihatVariasiwarnasertateknologiter
baru Yamaha Mio M3, 
andalangsungmelakukanpembelianpro
duktersebut 

     

1

4 

MesinBlue CoredanfiturAnswer 
Backpada Yamaha Mio M3, 
membuatandalangsungmelakukanpem
belianproduktersebut 
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