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ABSTRACT

The essential objective of this research was to: 1) Identify the description of brand 
image product quality, and purchasing decision of honda vario motorcycle, (2) Identify 
the influence of brand image on purchasing decision, (3) Identify the Influence of 
product quality on purchasing decision, (4) Identify the influence of brand image and 
product quality simultaneously on purchasing decision. The unit analysis  was PT. 
Daya Anugrah Mandiri as authorized official dealer of Honda Jatiwaringin. 
Observation unit was 133 respondents of Honda Vario motorcycle rider who were 
having their motorcylce serviced at Honda Jatiwaringin. The research was categorized 
as descriptive research and the the research method used was explanatory survey. 
Descriptive analysis result showed that; a) attribute dimension became the most 
predominant dimension of brand image variable, (b) consistency dimension 
(performance quality) became the most predominant dimension of product quality 
variable, (c) problem introduction dimension became the most predominant dimension 
on purchasing decision variable. Hypothesis tested showed; 1) brand image product 
has significant influence on purchasing decision of about 14,3%; (2) product quality 
Product has significant influence on purchasing decision of about 3,1%; (3) brand 
image variable and Product quality has simultaneously influenced on purchasing 
pecision of about 15,1%.
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PENDAHULUAN

Industri sepeda motor kini tengah berkembang pesat di Indonesia mengingat jumlah 

penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta orang. Selain itu, alat tranportasi 

umum yang tidak memadai yang ada saat ini baik di kota besar maupun kota kecil 

membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan alat transportasi pribadi yang 

lebih efisien. 

Meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat Indonesia terhadap alat tranportasi 

yang cepat, murah dan mudah untuk digunakan membuat sepeda motor lebih disukai 

masyarakat untuk menjalankan aktifitas sehari-hari. Untuk itu menjadi sebuah tugas 

bagi pelaku industri sepeda motor menyediakan berbagai macam produk dan pilihannya 

kepada para masyarakat.

Dipasaran berbagai merek sepeda motor beredar, baik para pemain lama maupun 

para pendatang baru yang ingin mengambil keuntungan dari tingginya permintaan dari 

masyarakat Indonesia. Banyak katagori atau jenis sepeda motor yang diberikan oleh 

industri sepeda motor. Merek motor seperti Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Bajaj 

dan lain-lain, mengeluarkan beberapa varians atau jenis motor seperti motor bebek, 

skutik (skuter matik) dan motor batang (motor besar). Banyaknya merek sepeda motor 

membuat persaingan menjadi tinggi di antara produsen sepeda motor.

Dalam industri sepeda motor di Indonesia, tiga pabrikan besar yaitu Honda, 

Yamaha dan Suzuki masih mendominasi penjualan sepeda motor motor di Indonesia 

hingga saat ini. Sebuah fenomena baru lahir dalam beberapa tahun terakhir ketika 

Yamaha mampu menyaingin dominasi Honda yang selama ini selalu menjadi market 

leader dalam total penjualannya. Persaingan yang tinggi dalam industri sepeda motor di 

Indonesia dapat dilihat dari tabel penjualan sepeda motor dibawah ini:

Tabel 1: Data Penjualan Sepeda Motor Tahun 2007-2009 di Indonesia

Merek
2007 2008 2009

Unit % Unit % unit %
Honda 2,141,015 45,67 2,874,576 46,26 2,701,278 46,2 
Yamaha 1,833,506 39,11 2,465,389 39,67 2,650,992 45,3 
Suzuki 637,031 13,59 794,622 12,79 438,129 7,5 

Kawasaki 38,314 0,82 43,588 0,70 58,150 1
merek-

merek lain 38,397 0,82 36,109 0,58 3,413 0,1 
Total 4,688,263 100 6,214,284 100 5,851,962 100

Sumber:  Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI), data dikutip melalui www.triatmono.wordpress.com. 



Jenis sepeda motor matik menjadi salah model motor yang mengalami 

perkembangan dan persaingan yang pesat dalam industri sepeda motor di Indonesia. 

Sepeda motor matik yang terdiri dari Yamaha Mio, Honda Vario, Honda Beat, Suzuki 

Spin dll bersaing ketat dalam penjualannya.

Tabel 2: Top Brand Index (TBI) Sepeda Motor Matik

No. Merek TBI

2008 2009 2010

1 Yamaha Mio 65.70% 67.20% 49.70%

2 Honda Vario 21.10% 19.10% 24.40%

3 Honda Beat 18.00%

g4 Suzuki Spin 1.80% 3.70% 5.40%

5 Suzuki Skywave 2.50%

6 Yamaha Nouvo 5.00% 3.30%
Sumber: http://www.topbrand-award.com , diakses pada tanggal 9 Maret 2011

Tabel 2 dari perolehan TBI (Top Brand Index), menggambarkan market share dan 

mind share dari tahun 2008 hingga tahun 2010, produk matik Honda yang 

mengeluarkan varians Honda Vario dan Honda Beat belum mampu melewati pangsa 

pasar Yamaha Mio yang sejak tahun 2008 telah menguasai market share kelas motor 

matik. Dari data TBI di atas dapat dilihat Honda Vario hanya memegang pangsa pasar 

sebesar 24,4 %, sedangkan Honda Beat yang baru diluncurkan pada tahun 2009 hanya 

memperoleh pangsa pasar sebesar 18%. Dan itu berbeda dengan perolehan Yamaha Mio 

yang mampu menguasi pangsa pasar motor matik di Indonesia sebesar 49,7 %.

Dalam memilih sebuah produk, citra merek sangat besar mempengaruhi konsumen 

dalam membuat sebuah keputusan pembelian. Banyak produk motor baru yang belum 

mampu meningkatkan intensitas pembelian konsumen. Beberapa produk baru mencoba 

membuat citra mereknya sendiri melalui kualitas produknya. Citra merek yang baik 

merupakan salah satu aset bagi perusahaan  karena merek mempunyai dampak pada 

setiap persepsi konsumen, dimana masyarakat akan mempunyai kesan positif terhadap 

perusahaan.

Salah satu perusahaan yang melakukan penciptaan citra merek yang positif adalah 

PT. Astra Honda Motor (AHM). Tahun 2009, PT Astra Honda Motor mendapatkan 

penghargaan dari Indonesia Best Brand Award (IBBA) yang selenggarakan oleh 

majalah SWA Sembada dan Lembaga Riset Independent MARS.



Dalam menciptakan sebuah keputusan pembelian pada benak konsumen kualitas 

produk juga memiliki peran yang sangat penting. Kualitas produk yang baik akan 

berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan dan 

harapan pelanggan. Kualitas produk yang ada pada produk-produk motor Honda sudah 

diakui oleh konsumen sejak lama dengan menjadi yang terbaik pada setiap kategori.

Pada perhelatan akbar Otobursa Tumple Blek 2009, tabloid Otomotif 

menyelenggarakan Otomotif Award. Produk-produk sepeda motor Honda tampil 

mendominasi dan menyabet penghargaan diberbagai katagori. Penghargaan ini 

menunjukan bahwa sepeda motor Honda sebagai produsen sepeda motor berkualitas 

dan berteknologi tinggi. Dari 40 kategori yang ada Honda berhasil meraih 12 

penghargaan untuk semua produk motornya dan salah satunya didapatkan oleh Honda 

Vario sebagai Best Feature And Technology untuk segmen sepeda motor matik.

(Sumber:www.astra-honda.com/index.php/berita/view/162 ,diakses Agustus 2009)

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh 

mengenai citra merek dan kualitas produk yang baik yang dimiliki oleh Honda Vario 

dalam menentukan sebuah keputusan pembelian pembelian sepeda motor Honda Vario. 

Dalam penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah, diantaranya: hanya meneliti 

satu bengkel dealer resmi Honda, dan peneliti memilih responden yang merupakan 

pengguna sepeda motor matik Honda Vario yang melakukan service di bengkel resmi 

Honda. Penelitian ini berjudul Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk terhadap 

Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Vario (Survey pada PT. Daya Anugrah 

Mandiri).

KAJIAN TEORI

Citra Merek

Merek merupakan salah satu aset organisasi paling berharga bagi produsen, merek 

berperan penting sebagai wahana identifikasi produk dan perusahaan, bentuk proteksi 

hukum, jaminan kualitas, sarana menciptakan asosiasi dan makna unik (differensiasi), 

dan sarana keunggulan kompetitif. Sementara bagi konsumen, merek berperan krusial 

sebagai identifikasi sumber produk, penetapan tanggung jawab pada produsen atau 

distributor spesifik,  pengurangan resiko, penekanan produsen, alat simbolis yang 

memproyeksikan citra diri dan sinyal kualitas.



Menurut Kotler dan Keller (2009:332), merek mengidentifikasikan sumber atau 

pembuat produk dan memungkinkan konsumen baik individual atau organisasi untuk 

menetapkan tanggung jawab pada pembuat atau distributor tertentu. Pengertian merek 

menurut The American Marketing Asosiation (dalam Keller, 2003;3), menjelaskan 

merek sebagai nama, istilah, tanda, symbol atau rancangan, atau kombinasi dari 

semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau 

kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing. 

Citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dimiliki oleh konsumen yang 

tercermin dalam asosiasi dalam benak konsumen (Kotler & Keller, 2009:268). 

Sementara itu citra merek menurut Terence A. Shimp (A. Shimp:2003), citra merek 

dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul dibenak konsumen ketika mengingat 

sebuah merek tertentu. Asosiasi itu tidak hanya eksis, namun juga memiliki suatu 

tingkat kekuatan. Keterkaitan pada suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi pada 

banyak pengalaman atau penampakan untuk mengkomunikasikannya. Citra merek juga 

dapat sebagai dianggap sebuah asosiasi yang secara sederhana dapat muncul dalam 

bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan kepada suatu merek, sama halnya 

ketika berpikir mengenai orang lain. Citra merek dapat dijelaskan dalam tiga bagian 

yaitu, atribut, manfaat dan evaluasi sikap konsumen terhadap merek tersebut ( 

A.Shimp,2003:10).

Kualitas Produk

Menurut Kotler dan Amstrong (2009:267), produk adalah segala sesuatu yang

dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau 

konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Dalam American 

Society for Quality Control (dalam Kotler&Keller, 2009:180), kualitas produk adalah 

keseluruhan fitur dan sifat produk atau pelayanan yang berpengaruh pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. 

Sedangkan menurut Besterfield (Simamora, 2002: 120), kualitas dilihat dari 

perbandingan antara performa dan harapan. Kalau performa dapat memenuhi atau 

melampui harapan, maka produk itu berkualitas. Sebaliknya, yang tidak berkualitas 

adalah produk yang performanya di bawah harapan.



Dalam penelitian ini menggunakan dimensi lain tentang kualitas produk yang 

dikemukakan oleh Kotler dan Amstrong (2010:230), dimana kualitas produk dibagi atas 

dua dimensi, yaitu level (performance quality) dan consistency (conformance quality).

1. Level (Performance quality), ”In here, product quality means performance quality-

the ability of a product to perform its functions”. Dalam dimensi level kualitas, 

kualitas produk berarti kualitas kinerja, yaitu kemampuan sebuah produk untuk 

menjalankan fungsinnya. 

2. Consistency (Conformance quality), “Here, product quality means conformance 

quality-freedom   from detects and consistency in delivering a targeted level of 

performance”. Dalam dimensi konsistensi kualitas, kualitas produk berarti sama 

dengan conformance quality, yaitu bebas dari kerusakan dan konsisten dalam 

menhantarkan tingkat kinerja yang ditargetkan.

KEPUTUSAN PEMBELIAN

Keputusan pembelian menurut Kotler dan Amstrong adalah membeli merek yang 

paling disukai, tetapi dua faktor dapat muncul antara niat untuk membeli dan keputusan 

pembelian (Kotler&Amstrong, 2009:226). Sedangkan menurut Belch dan Belch (2009: 

113), keputusan pembelian dipandang sebagai sebuah proses yang umumnya terdiri dari 

tahap-tahap yang dilewati konsumen dalam membeli barang atau jasa. Keputusan 

pembelian oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh

adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan (Sutisna, 2003: 15).

Perilaku konsumen memiliki peran penting dalam memahami bagaimana konsumen 

secara aktual mengambil keputusan pembelian. Dalam mengambil sebuah keputusan 

pembelian konsumen harus melewati lima tahap (Kotler & Keller: 2009), yaitu:

1. Pengenalan masalah.

2. Pencarian informasi.

3. Evaluasi alternatif.

4. Keputusan membeli.

5. Perilaku pascapembelian. 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan empat tahap dalam proses

keputusan pembelian yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller Berdasarkan uraian 

yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mencoba membuat kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 
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Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut:

1. H1: Terdapat pengaruh citra merek produk sepeda motor Honda Vario terhadap 

keputusan pembelian konsumen.

2. H2: Terdapat pengaruh kualitas produk sepeda motor Honda Vario terhadap 

keputusan pembelian.

3. H3: Citra merek dan kualitas produk secara bersama-sama mempengaruhi 

keputusan pembelian produk sepeda motor Honda Vario.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif explanatory. Menurut Sekaran 

(2003: 121): “A descriptive study is undertaken in order to ascertain and be able to 

describe the characteristics of the variables of interest in a situation.” Jika diartikan 

adalah sebuah penelitian deskriptif dilakukan dalam rangka untuk memastikan dan 

dapat menggambarkan karakteristik dari variabel-variabel kepentingan dalam suatu 

situasi. Metode deskriptif bertujuan untuk memperoleh deskripsi dari variabel 

independen citra merek dan kualitas produk serta variabel dependen keputusan 

pembelian. Sedangkan menurut Ariestonandri (2006:30) , explanatory adalah metode 
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penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat atau korelasi 

antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini metode 

explanatory bertujuan untuk menjelaskan atau membuktikan pengaruh variabel citra 

merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian sepeda motor matik Honda.

Populasi dan Sampel

Jumlah populasi yang ada di delaer resmi Honda Jatiwaringin, Pondok Gede 

adalah sebanyak 199 pelanggan service setiap bulannya. Jika jumlah populasi diketahui, 

maka jumlah sampel ideal yang memenuhi persyaratan analisis regresi berganda yaitu 

ditentukan sebagai berikut:

Di  mana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat ditolerir, dalam penelitian ini 5%

Sehingga bila dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dengan standar eror 

sebesar 5%, dapat disimpulkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 133 orang responden.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis data yang ada 

adalah simple & multiple regression dengan menggunakan alat analisis software 

pengolah data statistik Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 16.0.

Y = a + b1X1 + b2X2

Keterangan:
Y = Keputusan pembelian
a = Konstanta
b1b2 = Koefisien regresi
X1 = Citra merek
X2 = Kualitas produk



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen

Uji Validitas dilakukan kepada 30 sampel konsumen dengan ketentuan bahwa rhitung
lebih kecil dari rtabel (0,361) pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan Tabel 4, hasil 

validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan (24 item) dinyatakan valid. 

Tabel 3: Uji Validitas

No r hitung r tabel Keterangan
1 0,531 0,361 VALID
2 0,547 0,362 VALID
3 0,630 0,363 VALID
4 0,641 0,364 VALID
5 0,631 0,365 VALID
6 0,651 0,366 VALID
7 0,525 0,367 VALID
8 0,516 0,368 VALID
9 0,690 0,369 VALID
10 0,852 0,370 VALID
11 0,733 0,371 VALID
12 0,860 0,372 VALID
13 0,657 0,373 VALID
14 0,508 0,374 VALID
15 0,747 0,375 VALID
16 0,651 0,376 VALID
17 0,578 0,377 VALID
18 0,625 0,378 VALID
19 0,794 0,379 VALID
20 0,700 0,380 VALID
21 0,490 0,381 VALID
22 0,507 0,382 VALID
23 0,606 0,383 VALID
24 0,635 0,384 VALID

Sumber: Data diolah oleh penulis

Untuk uji reliabilitas, jika koefisien Cronbach’s Alpha lebih kecil dari 0,6 dapat 

dikatakan tingkat reliabiltasnya kurang baik, sedangkan di atas 0,6 berarti tingkat 

reliabilitasnya dapat diterima. Dari hasil uji reliabilitas pada Tabel 5, ketiga variabel 



yaitu komunitas merek, nilai pelanggan dan loyalitas konsumen dengan nilai masing-

masing sebesar 0,716, 0,729, dan 0,772 dinyatakan reliabel.

Tabel 4 : Uji Reliabilitas

No Alpha Cronbach's Keterangan
��������
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Sumber: Data diolah oleh penulis

Analisis Deskriptif

Citra Merek (X1)

Dalam variabel citra merek terdiri dari tiga dimensi, yaitu atribut, manfaat, dan 

evaluasi keseluruhan (sikap). Dari ketiga dimensi diatas terdapat 11 pernyataan dan 

rata-rata hasil dari masing-masing dimensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5: Nilai Analisis Deskriptif Variabel Citra Merek (X1)

Dimensi SS S RG TS STS Total
Atribut 26,68% 61,78% 9,58% 1,87% 0,0% 100%
Manfaat 35,18% 46,91% 15,33% 2,55% 0,0% 100%

Evaluasi Keseluruhan 30,82% 55,63% 11,65% 1,87% 0,0% 100%
Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan citra merek sepeda motor Honda 

Vario di mata konsumen sudah cukup baik.

Kualitas Produk

Variabel kualitas produk terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi level (performance 

quality) dan dimensi consistency (conformance quality). Rata-rata jawaban responden 

pada dua dimensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6: Nilai Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Produk (X2)

Dimensi SS S RG TS STS Total
Level (Performance) 17,04% 50,71% 26,06% 5,78% 0,02% 100%

Consistency(Conformance) 21,42% 58,26% 18,41 0,15% 0,07% 100%
Sumber: Data diolah oleh penulis



Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan kualitas produk sepeda motor Honda 

Vario di mata konsumen sudah cukup baik.

Keputusan Pembelian

Variabel keputusan pembelian terdiri dari empat dimensi, yaitu dimensi pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian. Rata-rata 

jawaban responden pada dari setiap dimensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7: Nilai Analisis Deskriptif Variabel Keputusan Pembelian (Y)

Dimensi SS S RG TS STS Total
Pengenalan Masalah 37,96% 51,50% 6,01% 2,63% 0,0%
Pencarian Informasi 15,41% 53,76% 15,78% 14,28% 0,75%
Evaluasi Alternatif 23,68% 60,52% 15,03% 0,75%
Keputusan Pembelian 28,19% 61,64% 9,03% 1,12% 0,0%

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan keputusan pembelian sepeda motor 

Honda Vario sudah cukup baik di mata konsumen.

Pengujian Hipotesis

H1: Terdapat Pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor 

Honda Vario

Tabel 8: Hasil Uji Regresi Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 18.007 3.106 5.798 .000

X1 .317 .068 .378 4.667 .000

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 8 di atas, hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai thitung
sebesar 4.667 dan nilai ttabel adalah sebesar 1.978. Karena thitung > ttabel (4,667 > 1.978), 

maka terdapat pengaruh secara signifikan antara citra merek terhadap keputusan 



pembelian. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa citra merek berpengaruh

terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario.

H2: Terdapat Pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian

Tabel 9: Hasil Uji Regresi Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 28.357 2.009 14.114 .000

X2 .212 .103 .177 2.058 .042

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 9 di atas, hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai thitung
sebesar 2,058 dan nilai ttabel adalah sebesar 1.978. Karena thitung > ttabel (2,058 > 1,978), 

maka terdapat pengaruh secara signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa kualitas produk berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario.

H3: Citra Merek dan Kualitas Produk secara bersama-sama mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor Honda Vario.

Tabel 10: Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) Citra Merek 

dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 212.723 2 106.362 11.540 .000a

Residual 1198.209 130 9.217

Total 1410.932 132

Sumber: Data diolah oleh penulis



Berdasarkan tabel 10 di atas, hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh Fhitung
sebesar 11,540 dan Ftabel sebesar 3.065. Karena Fhitung > Ftabel (11,540 > 3.065), maka 

terdapat pengaruh secara signifikan antara citra merek dan kualitas produk secara 

bersama-sama terhadap keputusan pembelian. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan 

bahwa citra merek dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian.

Tabel 11: Hasil Analisis Determinasi Citra Merek dan Kualitas Produk terhadap 

Keputusan Pembelian

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .388a .151 .138 3.036

Sumber: Data Diolah oleh Penulis

Berdasarkan  tabel 11, diperoleh R2 (R square) sebesar 0,151 atau sebesar 15,1%. 

Hal ini menujukan bahwa persentase pengaruh variabel independent (citra merek dan 

kualitas produk) yang dilakukan secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian) sebesar 15,1%%. Sedangkan sisanya sebesar 84,9% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hasil dari penelitian ini 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Citra merek yang dimiliki oleh sepeda motor Honda Vario sudah cukup baik dan 

melekat di dalam benak konsumen, hal tersebut terlihat berdasarkan hasil 

perhitungan total masing-masing dimensi atribut, manfaat, dan evaluasi keseluruhan 

(sikap). Dari hasil analisa deskriptif variabel citra merek, citra merek mendapatkan 

rata-rata sebesar 30,89% jawaban sangat setuju dan 54,77% jawaban setuju dari 

responden. Dengan hasil diatas dapat disimpulkan citra merek Honda Vario sudah 

baik bagi konsumennya. Meskipun citra merek Honda Vario sudah baik dimata 

konsumen, perusahaan Honda harus tetap memberikan nilai lebih karena Honda 



Vario adalah produk unggulan untuk tipe skuter matik yang dikeluarkan oleh 

pabrikan Honda. Nilai lebih tersebut bisa dalam segi manfaat bagi penggunanya 

agar semakin mudah dan nyaman dalam berkendara ataupun memberikan sebuah 

image sporty bagi pengguna laki yang kini mulai beralih ke motor jenis matik. 

Sementara itu melihat deskriptif variabel kualitas produk, kualitas produk 

mendapatkan rata-rata jawaban sangat setuju sebesar 19,23%, sebanyak 54,48% 

menjawab setuju dan 22,23% memberikan jawab ragu-ragu. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa kualitas produk Honda Vario sudah baik. Hanya saja 

banyaknya jawaban ragu-ragu sebesar 22,23% dari rata-rata jawaban responden 

pada dimensi level dan consistency membuat Honda harus melakukan perbaikan 

kualitas pada motor matik Honda Vario. Karena sebagai pemegang market share

dalam industri sepeda motor di Indonesia, Honda sudah terkenal mampu 

menghasilkan motor-motor jenis bebek dan motor besar yang memiliki kekuatan 

mesin yang handal, irit BBM, dan memiliki standar kualitas yang tinggi pada jenis 

motor tersebut. Selanjutnya pada keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario 

terlihat sudah baik, hanya saja terdapat kelemahan pada dimensi kedua yaitu 

pencarian informasi yang masih terdapat 15,78% jawaban ragu-ragu dari responden 

dan 14,28% jawaban tidak setuju. Untuk itu Honda perlu meningkatkan kegiatan 

promosinya terhadap produk Honda Vario, jika konsumen mendapatkan banyak 

informasi tentang sebuah produk maka dapat meningkatkan keputusan pembelian. 

Dalam meningkatkan kegiatan promosi agar konsumen mendapatkan banyak 

informasi dapat dilakukan dengan bebagai cara seperti iklan di media massa atau 

media cetak, mengikuti atau mengadakan event sepeda motor.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara citra merek terhadap keputusan 

pembelian. Persentase sumbangan pengaruh citra merek terhadap keputusan 

pembelian adalah sebesar 14,3%. Sedangkan sisanya sebesar 85,7% dipengaruhi 

atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 

Hal ini menunjukan bahwa semakin baik citra merek maka dapat mengakibatkan 

semakin tinggi keputusan pembelian sepeda motor Honda Vario.

3. Terdapat pengaruh siginifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian. 

Persentase sumbangan pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

adalah sebesar 3,1%. Sedangkan sisanya sebesar 96,9% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. Hal ini menunjukan bahwa 



semakin baik kualitas produk maka dapat mengakibatkan semakin tinggi keputusan 

pembelian sepeda motor Honda Vario.

4. Citra merek dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor matik Honda Vario. Persentase 

sumbangan pengaruh variabel independen (citra merek dan kualitas produk) 

terhadap variabel dependen (keputusan pembelian sebesar 15,1%. Sedangkan 

sisanya yakni 84,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukan dalam model penelitian ini.

Saran

Saran Operasional

1. Perusahaan Honda harus memodifikasi desain atau model sepeda motor Honda 

Vario agar lebih terlihat unik. Misalnya, body motor dibuat lebih ramping, warna 

dasar body dibuat lebih bervariasi atau menggunakan banyak warna, desain striping 

menyesuaikan warna dasar body motor, lampu depan tidak berada di bawah 

melainkan disatukan dengan kepala motor dan lampu sein tetap berada di bawah. 

Ukuran ban diperbesar dan spion diganti dengan bentuk bundar atau oval.

2. Sebaiknya manajemen Honda membuat klub motor resmi yang berada di bawah 

naungan Honda bagi pengguna motor Honda Vario. Dengan adanya klub motor 

tersebut dapat memberikan kesan mewah dan rasa bangga bagi para pengguna 

motor Honda Vario. Selain itu, klub motor tersebut juga dapat menjadi tempat 

berkumpul bagi komunitas Honda Vario dan anggota klub motor bertukar saran dan 

pendapat dengan pengguna motor lainnya. Dan tentunya manajemen Honda juga 

mendapatkan manfaat dari klub motor tersebut dengan adanya saran dan kritik yang 

diberikan komunitas untuk sepeda motor Honda Vario.

3. Membuat acara test drive dan uji kekuatan mesin Honda Vario ”Jelajah Pulau Jawa-

Bali”. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membuktikan kehandalan dan 

ketangguhan mesin Honda Vario, serta menguji keiritan bahan bakar minyak 

(BBM) yang digunakan oleh motor Honda Vario dalam menjelajahi pulau Jawa 

hingga Bali. Acara tersebut berguna untuk membuktikan kepada konsumen bahwa 

Honda Vario adalah motor matik yang memiliki standar kualitas yang sama dengan 

motor bebek atau motor besar yang selama ini sudah terbukti dan teruji kehebatan 

mesinnya. 



4. Promosi produk sepeda motor Honda Vario perlu ditingkatkan lagi oleh perusahaan 

Honda agar konsumen lebih mudah mendapatkan informasi tentang sepeda motor 

Honda Vario. Misalkan, manajemen Honda lebih meningkatkan kegiatan 

periklanannya baik di media massa seperti TV atau beriklan dimedia cetak seperti 

pada majalah-majalah otomotif. Manajemen Honda juga dapat beriklan dengan 

menjadi sponsor acara atau kegiatan kejuaraan balap motor di Indonesia. Selain itu, 

manajemen Honda juga dapat membuat atau mengikuti pameran-pameran sepeda 

motor.

Saran Akademis 

1. Penentuan lokasi penelitian sebaiknya lebih meluas atau menyebar tidak sebatas 

disatu tempat/lokasi saja agar data yang diperoleh nilainya lebih akurat.

2. Penelitian yang mempengaruhi keputusan pembelian sebaiknya tidak hanya dilihat 

dari satu atau dua variabel seperti citra merek dan kualitas produk saja, tetapi 

variabel atau faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi hal tersebut seperti 

kualitas pelayanan, persepsi harga, periklanan, dan lain-lain.
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