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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Bab ini akan disajikan hasil penelitian berupa jawaban dari responden 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli terhadap keputusan 

pembelian dimana keputusan pembelian (Y) sebagai variabel terikat dan motivasi 

(XI), sikap (X2) sebagai variabel bebas. 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang dapat 

menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu 

untuk mengetahui pengaruh motivasi, sikap konsumen terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda Supra x125 dan Beat yang akan ditentukan 

dengan menggunakan program SPSS. 

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah konsumen  

sepeda motor Honda Supra x125 dan Beat sebanyak 100 orang yang diperoleh 

dari populasi sebanyak 21.852 orang. Kemudian data diperoleh dengan cara 

memberikan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner penelitian kepada 100 

responden terpilih. 

A. Deskriptif Karakteristik Responden 

Sebanyak 100 orang pembeli Supra x125 dan Beat yang dipilih 

menjadi responden dalam penelitian ini. Di bawah ini dapat dilihat identitas 

respondenberdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan dan 

pekerjaan. 
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1. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin antara pria dan wanita sebagai bagian dari faktor 

demografi turut mempengaruhi keputusan seseorang. Sudah tentu berbeda 

pilihan yang diambil oleh seseorang pria dan wanita. Responden dibagi 

berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

jenis kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 68 68% 

Perempuan 32 32% 

Jumlah 100 100% 

     Sumber: Data Olahan Angket 

Dari Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa dari 100 

orang yang menjadi responden terdapat 68 orang responden (68%) berjenis 

kelamin laki-laki dan 32 orang responden (32%) berjenis kelamin 

perempuan. Dari data diatas ternyata laki-laki lebih dominan dari pada 

perempuan, hal ini dikarenakan laki-laki lebih menyukainya. 

2. Kelompok umur 

Faktor umur memiliki pengaruh besar bagi seseorang dalam 

mengambil keputusan, Semakin tinggi tingkat usia seseorang, biasanya 

pilihan yang akan diambilnya semakin bijak dikarenakan oleh pengalaman 

dan kebijakan berfikir seseorang. Adapun kelompok umur responden 

dalam penelitian dapat dilihat padatabel di bawah ini: 
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Tabel 4.2 

Kelompok Umur Responden 

 
Sumber: Data Olahan Angket 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari 100 orang 

responden yang menggunakan Honda Supra x125 dan Beat, terdapat 

kelompok umurresponden yang paling banyak berada 25-29 tahun yaitu 

sebanyak 25 orang (25%)  dan yang paling banyak diurutan kedua berada 

di umur 20-24 yaitu 20-24 (20). Dan yang paling sedikit berada di umur 

>50 tahun.Dengan demikian dapat disimpulkan pemakaian Honda Supra 

x125 dan Beat berada di umur 20-29 tahun. 

3. Pendidikan 

Perilaku konsumen sebagai masyarakat yang merupakan bagian 

dari komunitas sosial dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan menyebabkan semakin 

tinggi daya tangkap dan pengetahuan tentang informasi minat dan perilaku 

terhadap suatu produk industri yang berorientasi pada peningkatan taraf 
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hidup yang semakin produktif, semakin efisien, dan efektif. Adapun 

tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4.3 

Pendidikan Responden 

 
            Sumber: Data Olahan Angket 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari 100 orang 

responden yang menggunakan Honda Supra x125 dan Beat, terdapat 

responden yang terpilih pada umumnya berpendidikan SMA yaitu 

sebanyak 52 orang (52%). Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan 

mempunyai korelasi yang erat antara pekerjaan dan pendapatan. Biasanya 

seseorang yang berpendidikan SMA akan memiliki pekerjaan. Dengan 

bekerja mereka akan menghasilkan pendapatan yang lumayan pula, 

sehingga mereka mampu untuk membeli Honda Supra x125 dan Beat. 
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4. Pekerjaan 

Pekerjaan turut memberi andil yang besar bagi seseorang sebelum 

ia memutuskan untuk memiliki sesuatu. Biasanya seseorang akan 

menyesuaikan barang-barang yang dimiliki dengan pekerjaan. Semakin 

tinggi pekerjaan seseorang maka benda yang dimilikinya akan lebih bagus. 

Adapun tingkat pekerjaan responden dalam penelitian dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.4 

Pekerjaan Responden 

 
 

            Sumber: Data Olahan Angket 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari 100 orang 

responden yang menggunakan Honda Supra x125 dan Beat, pada 

umumnya pekerjaan responden yang terpilih adalah Pegawai Swasta yaitu 

sebanyak 61 orang (61%). Kemudian diikuti oleh Wiraswasta sebanyak 19 

orang (19%), pns sebanyak 13 orang (13%), TNI/POLRI sebanyak 5 orang 

(5%) dan Mahasiswa sebanyak 2 orang (2%). Hal ini menyadari bagi 
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perusahaan bahwa Pegawai Swasta berpengaruh terdapat pembelian 

Honda Supra x125 dan Beat. Fenomena ini menunjukkan Pegawai Swasta 

memiliki tingkat penghasilan yang lumayan. Serta penting Honda untuk 

kehidupan sehari-hari bagi  Pegawai Swasta. Dan ini market pasar yang 

mampu membeli Honda Supra x125 dan Beat dibanding Mahasiswa yang 

berpenghasilan rendah. 

 

B. Deskriptif Karakteristik Responden 

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa semua 

variabel data telah memenuhi syarat vadilitas dan realibitas sehingga dapat 

dilanjutkan yaitu analisa data penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri 

dari variabel independen yang meliputi motivasi konsumen (X1) dan sikap 

konsumen (X2) sedangkan yang menjadi variabel dependenya adalah 

keputusan pembelian konsumen (Y). 

Tabel 4.5 

Dasar Interprestasi Mean Indikator 

1-1,79 Sangat Tidak Setuju 

1,80-2,59 Tidak Setuju 

2,60-3,39 Netral 

3,40-4,19 Setuju 

4,20-5,00 Sanagat Setuju 

    Sumber : Arikunto, 2010
47

 

 

1. Analisis Deskriptif Variabel Motivasi Konsumen 

Motivasi konsumen diukur berdasarkan kuantitatif keputusan 

pembelian konsumen di PT. Capella Dinamik Nusantara Pekanbaru yang 

mencakup 5 indikator. Pengukuran terhadap item-item dalam setiap 

                                                             
 

47
Arikunto, Op.Cit, h.174 
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indikator dilakukan dengan mengunakan skala lingket dengan nilai 1 s.d 5. 

Hasil deskriptif motovasi konsumen dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 6 

Analisis Deskriptif Motivasi Konsumen  

 
Sumber : Data Primer diolah 

Dari tabel 4.6 di atas menunjukan bahwa rata-rata variabel motivasi 

konsumen 4.3700 dengan standar deviasi 0,49838 dengan demikian nilai 

motivasi konsumen dalam penelitian ini dikategorikan pada tingkat sangat 

setuju. Hasil ini menunjukan bahwa motivasi konsumen yang 

dipersepsikan responden sangat setuju sehingga dapat mengindikasikan 

bahwa motivasi konsumen di PT. Capella Dinamik Nusantara Pekanbaru 

sangat setuju. 

2. Analisis Deskriptif Variabel Sikap Konsumen 

Sikap konsumen diukur berdasarkan kuantitatif keputusan 

pembelian konsumen di PT. Capella Dinamik Nusantara Pekanbaru yang 

mencakup 5 indikator. Pengukuran terhadap item-item dalam setiap 

indikator dilakukan dengan mengunakan skala lingket dengan nilai 1 s.d 5. 

Hasil deskriptif Sikap konsumen dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4. 7 

Analisis Deskriptif Sikap Konsumen 

 
Sumber: Data Primer 

 

Dari tabel 4.7 di atas menunjukan bahwa rata-rata variabel sikap 

konsumen 4.2020 dengan standar deviasi 0,53597.Dengan demikian niali 

sikap konsumen dalam penelitian ini dikategorikan pada tingkat sangat 

setuju. Hasil ini menunjukan bahwa persepsi konsumen yang 

dipersepsikan responden sangat setuju. Sehingga dapat mengindikasikan 

bahwa sikap konsumen di PT. Capella Dinamik Nusantara Pekanbaru 

sangat setuju. 

3. Analisis Deskriptif Variabel Keputusan Konsumen 

Keputusan pembelian konsumen diukur berdasarkan kuantitatif 

motivasi, persepsi dan sikap konsumen di PT. Capella Dinamik Nusantara 

Pekanbaru yang mencakup 4 indikator. Pengukuran terhadap item-item 

dalam setiap indikator dilakukan dengan mengunakan skala lingket dengan 

nilai 1 s.d 5. Hasil deskriptif Sikap konsumen dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4. 8 

Analisis Deskriptif Keputusan Pembelian Konsumen 

 
Sumber: Data Primer 

 

Dari tabel 4.8 di atas menunjukan bahwa rata-rata variabel 

keputusan pembelian konsumen 3.5260 dengan standar deviasi 0,37568.   

Dengan demikian nilai keputusan pembelian konsumen dalam penelitian 

ini dikategorikan pada tingkat sangat setuju. Hasil ini menunjukan bahwa 

keputusan pembelian konsumen yang dipersepsikan responden sangat 

setuju. Sehingga dapat mengindikasikan bahwa keputusan konsumen di 

PT. Capella Dinamika Nusantara Pekanbaru sangat setuju. 

 

C. Uji Validitas 

1. Hasil Pengujian Validitas Motivasi Konsumen 

Hasil pengujian Validitas motivasi konsumen pada PT. Capella 

Dinamika Nusantara Pekanbaru dengan N sebesar 100 responden dan df 

N-2, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4. 9 

Hasil Pengujian Validitas Motivasi Konsumen 

Indikator 

variabel 
r hitung r tabel Kesimpulan 

X1.1 0,799 0,196 Valid 

X1.2 0,642 0,196 Valid 

X1.3 0,739 0,196 Valid 

X1.4 0,680 0,196 Valid 

X1.5 0,718 0,196 Valid 

Sumber: lampiran 

 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukan hasil analisis semua indikator 

yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi konsumen dalam 

penelitian ini diperole r hitung > r tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa 

setiap butir pada instrument motivasi konsumen dalam penelitian ini valid. 

2. Hasil Pengujian Validitas Sikap Konsumen 

Hasil pengujian validitas sikap konsumen dapa dilihat pada tabel 

4.10 berikut ini: 

Tabel 4. 10 

Hasil Pengujian Validitas Sikap Konsumen 

Indikator 

variable 
r hitung rtabel Kesimpulan 

X3.1 0,668 0,196 Valid 

X3.2 0,668 0,196 Valid 

X3.3 0,768 0,196 Valid 

X3.4 0,704 0,196 Valid 

X3.5 0,769 0,196 Valid 

Sumber: Lampiran  

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukan hasil analisis semua indikator 

yang digunakan untuk mengukur variabel sikap konsumen dalam 

penelitian ini diperoleh r hitung > r tabel sehinga dapat disimpulkan bahwa 

setiap butir pada instrument sikap konsumen dalam penelitian ini valid. 
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3. Hasil Pengujian Validitas Keputusan Pembelian Konsumen 

Bedasarkan tabel 4.10 menunjukan hasil analisis semua indikator 

yang digunakan untuk mengukur variabel keputusan pembelian konsumen 

dalam penelitian ini diperoleh r hitung > r tabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa setiap butir instrument keputusan pembelian 

konsumen dalam penelitian ini valid. Hasil penguian keputusan pembelian 

konsumen dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut : 

Tabel 4. 11 

Hasil Pengujian Validitas Keputusan Pembelian Konsumen 

Indikator 

variabel 

r hitung rtabel Kesimpulan 

Y1 0,689 0,196 Valid 

Y2 0,741 0,196 Valid 

Y3 0,748 0,196 Valid 

Y4 0,790 0,196 Valid 

Sumber: Lampiran 

 

D. Uji Reabilitas 

Analisis Uji reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu 

pengukuran-pengukuran yang memiliki reliabitas tinggi yaitu pengukuran 

yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliabel). Untuk 

mengukur tingkat reliabitas mengunakan pengujian statistic cronbach’s alpha 

dengan mengunakan indeks numeric yang disebut dengana koefisien dengan 

tingkat signifikan 0,05. Intstrumen yang digunakan dalam satu variabel 

dikatakan realiabel (handal) apabila memiliki koefisien alpha lebih dari 0,60.
48

 

Adapun hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

                                                             
 

48
 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), h.42 
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1. Uji Reabilitas Variabel Motivasi Konsumen 

Bedasarkan Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa semua 

instrument yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi konsumen 

menunjukan hasil perhitungan nilai alpha cronbach hitung > Alphatabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut adalah 

reliabel. Hasil uji reliabilitas variabel motivasi konsumen dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 12 

Uji Reliabilitas Variabel Motivasi Konsumen 

Indikator 

variabel 

Alpha 

Cronbach 
Alpha Kesimpulan 

X1.1 0,690 0,6 Reliabel 

X1.2 0,747 0,6 Reliabel 

X1.3 0,709 0,6 Reliabel 

X1.4 0,734 0,6 Reliabel 

X1.5 0,717 0,6 Reliabel 

Sumber: Lampiran 

 

 

2. Uji Reabilitas Variabel Sikap Konsumen 

Bedasarkan Hasil uji reliabilitas variabel sikap konsumen dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. 13 

Uji Reliabilitas Variabel Sikap Konsumen 

Indikator 

Variabel 

Alpha 

Cronbach 
Alpha Kesimpulan 

X3.1 0,744 0,6 Reliabel 

X3.2 0,740 0,6 Reliabel 

X3.3 0,704 0,6 Reliabel 

X3.4 0,726 0,6 Reliabel 

X3.5 0,695 0,6 Reliabel 

Sumber: Lampiran 

Berdasarkan tabel 4.13 tersebut dapat dilihat bahwa semua 

insntrumen yang digunakan untuk mengukur variabel sikap konsumen 
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menunjukan hasil perhitungan nilai Alpha Cronbachnitung > Alphatabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut adalah 

reliabel. 

3. Uji Reabilitas Variabel Keputusan Pembelian Konsumen 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa semua instrument yang 

digunakan untuk mengukur variabel keputusan pembelian konsumen 

menunjukan hasil perhitungan nilai Alpha Cronbachhitung > Alphatabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut adalah 

reliabel. Hasil uji reliabilitas variabel keputusan pembelian konsumen 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. 14 

Uji Reliabilitas Variabel Keputusan Pembelian 

Indikator 

Variabel 

Alpha 

Cronbach 
Alpha Kesimpulan 

Y1 0,680 0,6 Reliabel 

Y2 0,652 0,6 Reliabel 

Y3 0,691 0,6 Reliabel 

Y4 0,627 0,6 Reliabel 

Sumber: Lampiran  

 

 

E. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penggangu atau residual mempunyai distribusi normal. 

Data padat dikatakan berdistribusi normal apabila standar residual berada 

diantara -2 s.d +2.
49

  Hasil uji normalitas tersebut didukung dengan 

gambar histogram normalitas. 

                                                             
 

49
 Ibid, h. 160 
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Tabel 4. 15 

Uji Normalitas 
Uji 

Normalitas 

Struktur 1 

Standar Resedual N 
Data 

Outlier 
Case Number Keterangan 

 
Min Max 

    

Tahap 1 -3,768 2.598 100 5 33,48,49,68,83 Tidak Normal 

Tahap 2 -2,680 2,842 95 4 25,27,49,66 Tidak Normal 

Tahap 3 -2,467 2,117 91 8 8,22,25,41,60,64,85,90 Tidak Normal 

Tahap 4 -2,388 2,505 83 3 6,41,48 Tidak Normal 

Tahap 5 -1,962 2,053 80 1 40 Tidak Normal 

Tahap 6 -2,013 1,869 79 1 45 Tidak Normal 

Tahap 7 -1,827 1,846 78 0 0 Normal 

Sumber: lampiran 

 

Tabel 4. 16 

Uji Normalitas Struktur 1 

 
Sumber: Lampiran 
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2. Uji Heteroskedastistas 

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah dala 

model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

antara pengamatan satu dengan pengamatan lainnya.Pedoman pengujian 

mengunakan uji Glejse, jika Pvalue.0.05 dengan meregresikan nilai 

residual terdapat variabel independen.
50

 Jika variabel independent 

mempengaruhi residual maka model regresi memiliki masalah 

heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4. 17 

Uji Heteroskedastistas 

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .649 .267  2.432 .017 

X1 -.005 .020 -.048 -.235 .815 

X2 .008 .018 .082 .421 .675 

a. Dependent Variable: ABS_Res_7 

Sumber: Lampiran  

 

Berdasarkan hasil yang digunakan dalam tabel 4.17 tersebut 

nampak bahwa semua variabel bebas menunjukan hasil yang tidak 

signifikan dimana nilai signifikansi masing-masing variabel bebas diatas 

0.05.sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

                                                             
 

50
 Ibid, h. 139 
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3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan panjang 

waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak 

bebas dari satu observasi dengan observasi lainnya. Uji autokorelasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Durbin Watson. Hal ini terlihat dari 

nilai Dw sebesar 1.775 Hasil uji DW dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut 

ini : 

Tabel 4. 18 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .971
a
 .943 .941 .434 1.775 

a. Predictors: (Constant):  X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Lampiran  

 

Hasil uji autokorelasi menunjukan nilai Durbin-watson yang 

diperoleh adalah sebesar 1.775, Du tabel sebesar 1.7129.(Lampiran 7 : 

141) dengan N 78 dan 2 ( dua) variabel bebas. Selanjutnya dimasukan 

dalam persamaan Du<Dw< 4 - Du yaitu 1,7129> 1,775 < 4 – 1,7129 , 

diperoleh hasil 1,7129 < 1,775 < 2,2871, sehingga dapat disimpulkan 

dalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. 

 

F. Uji Hipotesis 

Analisis regresi liniear berganda digunakan dalam penelitian ini 

dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis mengenai pengaruh semua 

variabel dari dimensi-dimensi secara parsial maupum secara simultan terhadap 
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dependen.Perhitungan statistic dalam analisis regresi linear berganda yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan program SPSS 

versi 19 IBM. 

1. Uji Hipotesis Secara Simultan ( Uji F) 

Untuk mengetahui pengaruh motivasi konsumen, persepsi 

konsumen dan sikap konsumen maka digunakan suatu model statistik yaitu 

ANOVA (Analisya of Variance) dari model regresi berganda yang 

diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 4. 19 

Hasil Uji Secara Simultan (Uji F) 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 230.760 3 76.920 407.809 .000
a
 

Residual 13.958 74 .189   

Total 244.718 77    

a. Predictors: (Constant) X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 

Sumber: lampiran  

 

Uji F digunakan untuk menguji secara bersama-sama dari tiap 

variabel. Dari tabel F diperoleh nilai F untuk n = 100 dan k = 3. F 

0.05(4:100)=2,721Dari hasil pengujian diketahui perhitungan regresi 

diperoleh nilai Fhitung sebesar 407,809 Dengan tingkat signifikan 0.000 

dengan (α ) 5 % dan F tabel seniali 2,721. Hal ini menunjukan niali F hitung > 

F tabel (407,809 > 2,721).Artinya secara bersamaan, variabel motivasi 

konsumen dan sikap konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 
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2. Uji Hipotesis Secara Parsial ( Uji T) 

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara persial, maka perlu 

disajikan tabel koefisien regresi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 4. 20 

Hasil Uji Secara Parsial  (Uji T) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Stand

ardize

d 

Coeffi

cients 
t Sig. 

Correlations 
Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Zero-

order 
Partial Part 

Toleran

ce 
VIF 

 

(Constant) 1.691 .471  3.587 .001      

X1 .127 .035 .176 3.570 .001 .853 .383 .099 .318 3.143 

           

X2 .062 .032 .093 1.974 .052 .815 .224 .055 .347 2.880 

a. Dependent Variable: Y 
 

Sumber : lampiran   

 

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa Thitung untuk variabel 

motivasi konsumen sebesar 3,570 dan sikap konsumen sebesar  1,974. 

Berdasarkan Ttabel dapat diketahui dengan jumlah sampel sebanyak 100 

dan tingkat kepercayaan 0.05 maka diperoleh nilai sebesar 1,66023 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa : 

- Motivasi konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen karena nilai thitung> Ttabel (3,570 > 1,66023). 

- Sikap konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen karena nilai Thitung> Ttabel (1,974 >1,66023). 
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3. Regresi Linier Berganda 

Untuk Pengunaan analisis regresi berganda ini dimaksudkan untuk 

melihat seberapa besar pengaruh variabel motivasi konsumen, persepsi 

konsumen dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian konsumen. 

 Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui persamaan regresi yang 

dihasilkan dari analisis ini adalah sebagai berikut : 

Y = 1,691 + 0,127x1 + 0, 062 x2 + E 

Artinya : 

1. βo = 1,691,merupakan nilai minimal keputusan pembelian konsumen 

apanila faktor motivasi konsumen dan sikap konsumen (variabel 

bebas) berniali konstan (0).  

2. β1= 0,127, artinya apabila terjadi perubahan variabel motivasi 

konsumen dengan asumsi variabel sikap konsumen adalah tetap maka 

tingkat keputusan pembelian konsumen akan berubah sebesar 1,691 

3. β3 = 0,062, artinya apabila terjadi perubahan variabel sikap konsumen 

dengan asumsi variabel motivasi konsumen adalah tetap maka tingkat 

keputusan pembelian konsumen akan berubah sebesar 0,062 

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap regresi di atas, maka dapat 

di ketahui bahwa : 

1. Hipotesis pertama dapat diterima karena motivasi konsumen 

berpengaruh singnifikan terhadap keputusan pembelian konsumen 

karena nilai Thitung> T tabel(3,570 > 1,66023 ). 
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2. Hipotesis kedua dapat diterima karena sikap konsumen berpengaruh 

singnifikan terhadap keputusan pembelian konsumen karena nilai 

Thitung> T tabel (1,974 >1,66023). 

3. Hipotesis ketiga dapat diterima karena secara bersamaan variabel 

motivasi konsumen dan sikap konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

4. Koefisien Dterminasi (R
2
) 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel keanekagraman motivasi konsumen dan sikap 

konsumen dapat mempengaruhi variabel keputusan pembelian konsumen 

di PT. Capella Dinamika Nusantara Pekanbaru. Niali Koefisien 

determinasi ditentukan dengan niali Adjusted R Square berikut ini: 

Tabel 4. 21 

Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .971a .943 .941 .434 1.775 

a. Predictors: (Constant)  X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

sumber: lampiran  

 

Bedasarkan hasil tabel 4.21 di atas dapat diketahui bahwa nilai 

koefisien determinasi ( Adjusted R) yang diperoleh sebesar  0,941 atau  

94,1% keputusan pembelian konsumen di pengaruhi oleh motivasi 

konsumen dan sikap konsumen. Sedangkan sisanya sebesar 5,9% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. 
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G. Pembahasan 

Berdasarkan uji secara deskriftip maupun secara statistik, maka dapat 

dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai factor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di PT. Capella Dinamika 

Nusantara Pekanbaru. Adapun pembahasan dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Motivasi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa variabel motivasi 

mempunyai hubungan yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda di PT. Capella Dinamika Nusanrta 

Pekanbaru. Hal ini berarti konsumen yang menjadi responden penelitian 

menganggap motivasi sebagai faktor yang ikut menentukan keputusan 

pembelian pada sepeda motor Honda Supra x125 dan Beat di PT. Capella 

Dinamika Nusantara Pekanbaru. Hasil ini sesuai dengan penelitian Dewi 

Urip Wahyuni (2008) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

positif motivasi terhadap keputusan pembelian. Pembelian produk dengan 

didasari motivasi yang lebih kuat oleh konsumen menimbulkan keputusan 

pembelian yang lebih signifikan. Hal ini berarti juga bahwa jika motivasi 

konsumen semakin tinggi, maka akan mengakibatkan semakin tinggi 

kesediaan konsumen untuk melakukan pembelian produk sepeda motor 

Honda. 

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur 

motivasi konsumen adalah kualitas produk, kenyamanan berkendaran, 
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harga purna jual yang menjanjikan, layanan service dan kualitas service 

yang baik dan harga dari produk. 

Dalam hal ini motivasi merupakan elemen yang dapat 

mempengaruhi konsumen terjadinya keputusan pembelian sepeda motor 

Honda di PT. Capella Dinamika Nusanrata Pekanbaru. Jika dilihat item 

dari variabel motivasi mayoritas konsumen memilih kendaraan karena 

merek yang disandangnya. Berarti semakin merek Honda Supra x125 dan 

Beat melekat dihati masyarakat, maka akan semakin meningkatnya 

keputusan pembelian terhadap sepeda motor Honda Supra x125 dan Beat 

di PT. Capella Dinamika Nusantara Pekanbaaru secara signifikan. 

 Denagan adanya motivasi konsumen maka dapat mempercepat atau 

mempengaruhi konsumen untuk membeli sepeda motor Honda Supra x 

125 dan Beat di PT. Capella Dinamika Nusantara Pekanbaru. Dan dapat 

meningkatkan penjualan sepeda motor Honda. 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukan rata-rata 

responden menberikan tanggapan dengan penilaian yang sangat setuju 

mengenai motivasi konsumen. Hal ini juga didukung oleh hasil regresi 

yang menunjukan hasil yang positif baik secara parsial maupun secara 

simultan. Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi konsumen berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di PT. Capella 

Dinamika Nusantra Pekanbaru, semakin tinggi motivasi konsumen 

tersebut maka keputusan pembelian konsumen akan membeli sepeda 

motor Honda Supra x125 dan Beat akan meningkat. 
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 Dengan memperhatikan hasil penelitian maka dapat disajikan 

pembahsan dimana hipotesis pertama dapat di terima. Hal ini didukung 

penelitian yang dilakukan oleh Rico Saputra, (2013) menyatakan bahwa 

aspek-aspek dalam motivasi konsumen salah satunya merek yang 

disandangnya.Dimana merek yang disandangnya ini sudah melekat 

dibenak konsumen. Kemudian penelitian ini juga dipertegas oleh pendapat  

Mashadi, (2006) yang mengatakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

motivasi konsumen adalah merek yang disandangnya yang berhunungan 

dengan keputusan pembelian konsumen. Dengan demikian dapat di 

ketahui motivasi konsumen sangat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen untuk memiliki sepeda motor Honda Supra x125 dan Beat di 

PT. Capella Dinamik Nusantara Pekanbaru. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Vernado Satri Wijaya, dimana hasil penelitianya menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi konsumen 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

2. Pengaruh Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa variabel sikap 

konsumen mempunyai hubungan yang berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Honda Supra x125 dan Beat di PT. 

Capella Dinamik Nusatara Pekanbaru. Hal tersebut berarti konsumen yang 

menjadi responden penelitian menganggap sikap konsumen sebagai faktor 
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yang ikut menentukan keputusan pembelian pada sepeda motor Honda 

Supra x125 dan Beat. Hasil dalam penelitian ini, indikator yang digunakan 

Supra x125 dan Beat memiliki desain warna yang menarik dan berbagai 

tipe sehingga memudahkan konsumen menentukan pilihan, Model desain 

interior Supra x 125 dan Beat sesuai dengan trend masa kini, Orang lebih 

menyukai Supra x125 dan Beat dibandingkan jenis lainnya, Supra x125 

dan Beat dilengkapi dengan mesin  berteknologi, dan Supra x125 dan beat 

memiliki garansi mesin. 

 Hal-hal diatas merupakan indikator yang mendapat tanggapan 

positif dari responden, dan dapat dikatakan hal ini berarti juga bahwa jika 

sikap konsumen semakin baik, maka akan mengakibatkan semakin tinggi 

kesediaan konsumen untuk melakukan pembelian produk. 

Dengan demikian hipotesis kedua dapat diterima. Hasil penelitian 

ini dipertegas oleh pendapat Rico Saputra (2013) menyatakan sikap 

konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Dipertegas dengan pendapat sri Lestari (2008) yang mengatakan sikap 

konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

 

H. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Motivasi dan Sikap Konsumen 

Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda   

Dalam penelitian ini penulis memasukkan beberaa unsur-unsur 

menurut perspektif Ekonomi Islam. Adapun referesni yang digunakan adalah 

hal-hal yang berkaitan dengan perilaku konsumen Islam. Teori konsumsi lahir 

karena adanya kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan menurut imam Al-
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Ghazali diartikan sebagi keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang 

diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup (Nasution, 

2010)  dalam Elvira (2016). Sedangkan dalam islam keingan identik dengan 

sesuatu yang bersumber dari hawa nafsu.
51

 Dalam islam perlu penegasan 

pembatasan antara kebutuhan dan keinginan, agarkonsumsi menjadi lebih 

terarah dan terkendali. Kebutuhan konsumen muslim dituntun oleh rasionalitas 

ajaran Islam agar memperoleh maslahah secara optimal. Oleh karena itu dalam 

upaya pencapaian maslahah secara optimal, dalam berkonsumsi seorang 

muslim perlu memperhatikan prinsip-prinsip konsumsi, batasan konsumsi 

Islami, dan etika konsumsi Islami. Dalam Al-Qur’an telah di jelaskan dalam 

ayat Al-isra: 26-27 sebagai mana Allah berfirman: 

ْر تَْبِذيًزا) ِريَه  ( 62َوآِت َذا اْلقُْزبَٰى َحقَّهُ َوالِْمْسِكيَه َواْبَه السَّبِيِل َوََل تُبَذِّ إِنَّ اْلُمبَذِّ

يَاِطيِه ۖ َوَكاَن الشَّيْطَاُن لَِزبِِّه َكفُوًرا (62)َكاوُوا إِْخَواَن الشَّ  
Artinya: “ Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang muskin dan orang yang dalam perjalanan dan 

janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 

(Q.S Al-Isra: 26). Sesungguhnya permboros-pemboros itu adalah 

saudara-saudara syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 

(Q.S Al-Isra: 27) 
52

 

Seperti yang telah Allah jelaskan melalu ayat diatas, bahwa perilaku 

konsumen pada islam tidak hanya memikirkan diri sendiri, melainkan wajib 

berbagi kepada orang lain yang tidak mampu. Dan janganlah kita sebagai 

umat muslim mengikuti ajakan setan untuk menghambur-hamburkan rezeki 

yang telah Allah SWT berikan dengan sia-sia atau berperilaku boros. Ayat 

                                                             
 

51
Sumar’in, Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2013), h. 93  
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Q.S Al-Isra 26-27  
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diatas adalah salah satu ayat tentang gambaran sikap konsumen dalam 

keputusan pembelian yang baik menurut islam. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan didapati bahwa sikap 

konsumen yang berbelanja di PT. Capella Dinamik Nusantara Pekanbaru 

bukannya suatu tindakan yang boros. Konsumen melakukan pembelian atas 

dasar kebutuhan penunjang hidup mereka dalam moda transpotasi. Yang 

dimana apabila peneliti observasi Kota Pekanbaru sangat susah untuk 

bermobilisasi dengan kendaraan umum disamping rutenya yang tidak terlalu 

banyak, juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan 

transportasi umum seperti Trasnmetro Pekanbaru. Dilain hal trasnportasi 

umum Online relatif  mahal jika dihiting berdasarkan jumlah pendapatan yang 

telah dipaparkan diatas. Oleh karena itu, maka kepemilikan kendaraan pribadi 

sangatlah dibutuhkan seperti halnya sepeda motor untuk dapat bermobilisasi 

dengan mudah. Sampai pada batasa menurut pandangan islam tidak ada 

larangan selagi tidak ada kesan menghambur-hamburkan uang untuk hal yang 

tidak perlu. 

 
 

 

 

 

 

 

 


