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ANALISIS PENGARUH CUSTOMER VALUE TERHADAP LOYALITAS 

NASABAH PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh customer value 
yang terdiri dari Nilai Kinerja produk dan Nilai Pelayanan terhadap Loyalitas 
nasabah PT. Pegadaian Persero Cabang Selong. Analisis regresi linier berganda  

digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian 
menunjukan secara parsial dan simultan variabel Nilai Kinerja produk dan Nilai 
Pelayanan berpengaruh signnifikan terhadap Loylitas nasabah pada PT. 
Pegadaian persero Cabang Selong. Variabel yang paling dominan terhadap 

Loylitas nasabah pada PT. Pegadaian persero Cabang Selong adalah variabel 
Nilai Kinerja. 
 
Kata Kunci : Nilai Kinerja , Nilai Pelayanan, Loyalitas Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALYSIS OF EFFECT  CUSTOMER VALUE TO CUSTOMER 

LOYALTY IN PT. PEGADAIAN (Persero) 

 
Handry Sudiartha Athar 

Universitas Mataram 
andre_sudiartha@yahoo.com 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the effect of customer value consisting of product performance 

and Value of Service to Customer loyalty PT. Pegadaian Branch Selong. Multiple linear 

regression analysis was used as a tool of analysis in this study. The results showed partial and 

simultaneous variable performance value products and Value Service of significant influence 

on Loylitas customers at PT. Pegadaian Branch Selong. The most dominant variable to 

Loylitas customers at PT. Pegadaian Branch Selong Performance Value is variable. 

 

Keywords : Performance Value, Value Services, Consumer Loyalty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Pendahuluan 

Persaingan perekonomian global yang semakin kompetitif menjadi tantangan bagi 

suatu bangsa dalam memajukan perekonomiannya, persaingan kompetitif tersebut telah 
mendorong negara-negara didunia untuk lebih menggerakkan  seluruh elemen-elemen yang 
menjadi penopang perekonomian mereka demi menghadapi persaingan perekonomian 
global tersebut. Sektor jasa merupakan salah satu elemen penopang atau fondasi dari 

perekonomian suatu negara dalam menghadapi persaingan perekonomian global, hampir 
seluruh negara didunia memiliki komposisi perekonomian yang didominasi oleh sektor 
industri jasa dan perdagangan. Persaingan perekonomian global yang kompetitif berimbas 
pula pada ketatnya persaingan dalam industri jasa, para perusahaan jasa bersaing ketat 

dalam hal membangun hubungan baik dengan pelanggan.  
Pelanggan merupakan tujuan utama dalam persaingan industri jasa, membangun 

hubungan baik dengan pelanggan merupakan  suatu syarat utama untuk memenangkan 
persaingan yang demikian kompetitif. 

Keberhasilan suatu perusahaan jasa didalam mempertahankan pangsa pasarnya dapat 
dilihat dari tingkat kesetiaan yang dimiliki pelanggannya atau biasa disebut loyalitas 
pelanggan. 

Tanggapan dan persepsi terhadap suatu perusahaan jasa akan timbul dari pelanggan 

berdasarkan pengalaman mereka saat mengkonsumsi produk jasa yang ditawarkan, 
tanggapan dan persepsi tersebut dikenal dengan istilah Nilai pelanggan (Customer value). 
Customer value adalah persepsi pelanggan tentang keseimbangan antara manfaat yang 
diterima dengan pengorbanan yang diberikan untuk mendapatkan manfaat tertentu 

(Buttle,2004:282).  
Tinggi rendahnya  suatu nilai pelanggan didalam perusahaan jasa khususnya dapat 

diukur berdasarkan tipe – tipe dari nilai pelanggan itu sendiri, adapun tipe-tipe nilai 
pelanggan seperti yang dikemukakan oleh Sheth & Mittal dalam Tjiptono (2005:298) 

beberapa diantaranya adalah : 
1) Performance  value  adalah  kualitas  hasil  fisik  dari  penggunaan  suatu produk   atau   

jasa.    
2) Service  value  berupa  bantuan  yang  diharapkan  pelanggan  berkaitan dengan      

pembelian produk/jasa. 
Di indonesia sendiri sektor jasa juga menjadi salah satu tumpuan perekonomian bangsa, 
salah satunya adalah jasa keuangan. Pertumbuhan sektor jasa keuangan diindonesia cukup 
signifikan, hal ini dapat terlihat dengan semakin banyaknya jumlah lembaga keuangan 

Bank ataupun bukan Bank baik yang berstatus BUMN ataupun milik swasta ,Salah satu 
lembaga keuangan yang mengalami pertumbuhan cukup pesat di indonesia adalah PT. 
Pegadaian persero.  

Pegadaian menjadi salah satu pilihan utama masyarakat indonesia, hal itu dapat 

diketahui dari tingkat pertumbuhan pendapatan setiap tahunnya yang selalu mengalami 
peningkatan signifikan. Berikut total pertumbuhan pendapatan dari PT. Pegadaian Persero 
secara nasional dari seluruh kantor cabangnya indonesia dalam kurun waktu empat tahun 
terakhir :  

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1 . Jumlah Omzet PT Pegadaian Persero     

                                                         

Tahun Omzet Peningkatan/Penurunan 

(Rp) 

Persentase (%) 

2010 Rp. 5.378.292.906.586 _ _ 

2011 Rp. 6.600.927.966.486 Rp. 1.222.635.059.900 23% 

2012 Rp. 7.724.569.543.708 Rp. 1.123.641.577.222 17% 

2013 Rp. 7.864.767.123.402    Rp.    140.197.579.694   2% 

   Sumber: www.pegadaian.co.id 
 

Selain PT. Pegadaian Persero Cabang Selong, diwilayah Selong sendiri terdapat 
berbagai lembaga-lembaga keuangan lainnya yang menjadi pesaing PT. Pegadaian 

Persero Cabang Selong dalam hal melayani kebutuhan jasa keuangan daripada 
masyarakat Selong. Lembaga-lambaga keuangan ini terdiri dari lembaga keuangan 
Bank dan non-Bank, lembaga-lembaga keuangan  tersebut melayani pemberian kredit 
pinjaman dengan berbagai sistem dan persyaratan serta melayani  penarikan dana dalam 

bentuk simpanan kepada masyarakat. Adapun lembaga-lembaga keuangan yang 
terdapat didaerah Selong selain PT. Pegadaian Persero Cabang Selong adalah: 

 

   Tabel 2. Daftar Lembaga Keuangan Di wilayah Selong 

 

No  Nama lembaga keuangan Kategori 

1 Bank BCA  Bank 

2 PT. MDPU finance Non-Bank 

3 Bank BNI Bank  

4 Bank BSK Bank 

5 Bank mandiri unit Bank 

6 Bank Pundi Bank 

7 Bank BRI unit  Bank 

Sumber: Data primer diolah ,2014 

Lembaga-lembaga keuangan seperti yang dipaparkan pada tabel diatas 
merupakan pesaing PT. Pegadaian Persero Cabang Selong, dengan adanya lembaga-
lembaga keuangan tersebut semakin memberikan banyak pilihan kepada masyarakat 

Selong untuk memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 
Hadirnya pesaing-pesaing dalam persaingan yang demikian kompetitif ini ikut 
mempengaruhi pencapaian target Pegadaian Cabang Selong dalam hal perolehan 
jumlah nasabah. Berikut data perolehan jumlah nasabah Pegadaian Cabang Selong 

sepanjang tahun 2014 : 
 



Tabel 3. Jumlah Nasabah PT Pegadaian Persero Cabang Selong Pada Bulan     

             Januari – Desember Tahun 2014 

 Bulan Jumlah nasabah Peningkatan/Penurunan  Persentase 

(%) 

Januari 215 _ _ 

Februari 439 224 104% 

Maret 417 -22 -5% 

April 477 60 14% 

Mei 373 -104 -22% 

Juni 266 -107 -29% 

Juli 221 -45 -40% 

Agustus 449 228 103% 

September 511 62 14% 

Oktober 614 103 20% 

November 614 _ _ 

Desember 813 199 32% 

Total 5.409   

Sumber: Pegadaian Selong  

Penurunan jumlah nasabah yang dialami Pegadaian Cabang Selong dalam beberapa 
bulan sepanjang tahun 2014 adalah akibat dari persaingan yang kompetitif tersebut, banyak 

nasabah yang memilih berpindah menggunakan jasa dari lembaga keuangan lain sebagai 
sumber dana pinjaman mereka. Meski pada akhir tahun 2014 jumlah nasabahnya 
mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan yang semakin menurun seperti terlihat 
pada tabel, namun jika hal ini terus dibiarkan terjadi maka secara tidak langsung akan 

mempengaruhi perolehan jumlah nasabah Pegadaian Cabang Selong untuk tahun-tahun 
kedepannya dan pada ujungnya akan berimbas pada penurunan omzet yang diperoleh. 
Maka untuk mengatasi hal tersebut PT. Pegadaian Persero Cabang Selong harus 
meningkatkan (customer value) nilai nasabah terhadap PT. Pegadaian Persero Cabang 

Selong, dengan memperoleh nilai nasabah yang tinggi maka akan mudah bagi PT. 
Pegadaian Persero Cabang Selong untuk menciptakan loyalitas nasabah demi 
mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah yang dimiliki.  

 

II. Kajian Teori 

Pelanggan adalah konsumen dari suatu produk barang atau jasa yang menggunakan 
atau menkonsumsi suatu produk dalam periode lebih dari satu kali. ). Pelanggan sering 
kali menginginkan bahkan menuntut jasa yang sifatnya personal dan berbeda dengan 

pelanggan lainnya, sehingga memunculkan tantangan bagi penyedia jasa layanan dalam 
hal kemampuan memahami kebutuhan spesifik pelanggan individual dan memahami 
perasaan pelanggan terhadap penyedia jasa dan layanan yang mereka terima (Tjiptono 
& Chandra, 2005). 

Nilai pelanggan (Customer Value) adalah persepsi pelanggan tentang 
keseimbangan antara manfaat yang diterima dengan pengorbanan yang diberikan untuk 
mendapatkan manfaat tertentu (Buttle,2004:282). 



Nilai kinerja produk    

(X1) 

   Nilai pelayanan 

(X2) 

Loyalitas 
nasabah 

(Y) 

Menurut Woodruff (1997:142), Customer Value adalah pilihan yang dirasakan 
pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, kinerja atribut dan 
konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud 

konsumen ketika menggunakan produk. Woodruff juga mendefenisikan customer value 
sebagai persepsi pelanggan terhadap konsekuensi yang diinginkannya dari penggunaan 
suatu produk/jasa. Customer value dapat dijabarkan preferensi yang pelanggan rasakan 
terhadap ciri produk, kinerja dan sejauh mana telah memenuhi apa yang diinginkannya.  

Menurut Sheth & Mittal dalam Tjiptono (2005:162) Performance  value  adalah  
kualitas  hasil  fisik  dari  penggunaan  suatu produk   atau   jasa.   Dengan   kata   lain,   
tipe   nilai   ini   mencerminkan kemampuan  produk/jasa  melaksanakan  fungsi fisik  
utamanya  secara  konsisten. Performance value terletak pada dan berasal dari 

komponen fisik dan desain jasa. 

Service  value  berupa  bantuan  yang  diharapkan  pelanggan  berkaitan dengan      
pembelian produk/jasa. 

Hermawan dalam Hurriyati (2005:126) menyatakan bahwa “Loyalitas 

merupakan  manifestasi  dari  kebutuhan  fundamental  manusia  untuk  memiliki, men-
support, mendapatkan rasa aman dan membangun keterikatan serta menciptakan 
emotional attachment.” Berdasarkan  definisi  di  atas  terlihat  bahwa  loyalitas  adalah 
komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau 

melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih secara konsisten dimasa yang akan 
datang.  

Untuk membangun loyalitas nasabah yang tinggi pada PT. Pegadaian Persero 
Cabang Selong maka perlu dilakukan peningkatan nilai nasabah (customer value) 

terlebih dahulu, karena nilai nasabah dan loyalitas nasabah memiliki hubungan yang 
cukup kuat.  

Berdasarkan kajian teori, maka rumusan kerangka konseptual adalah seperti 
disajikan pada gambar 1. 

 

                                            Customer value (x)   

 

 

  

 

 

Gambar 1 . Kerangka Konseptual Penelitian  

Kerangka konseptual tersebut menjelaskan bahwa penelitian ini menggambarkan 
pengeruh secara parsial dan simultan dari customer value terhadap Loyalitas Nasabah 
PT. Pegadaian Persero Cabang Selong .selanjutnya , hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 



1) Diduga customer value yang terdiri dari nilai kinerja produk, nilai pelayanan, secara 
simultan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah PT Pegadaian Persero Cabang Selong. 

2) Diduga customer value yang terdiri dari nilai kinerja produk, nilai pelayanan, secara 

parsial berpengaruh terhadap loyalitas nasabah PT Pegadaian Persero Cabang Selong. 
3) Diduga Variabel nilai kinerja produk mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 

loyalitas nasabah PT Pegadaian Persero Cabang Selong 
 

III. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti terapkan dalam penelitian ini adalah penelitian 

asosiatif. Jenis penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Siregar, 2013:15). penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh variabel nilai pelanggan 

(customer value) terhadap loyalitas nasabah pada PT Pegadaian (Persero) Cabang 

Selong. Metode pengumpulan data yang peneliti terapkan dalam penelitian ini adalah 

metode sample survey, adapun metode sample survey itu adalah pengambilan 

sejumlah sampel yang dianggap dapat mewakili dari total populasi secara 

keseluruhan. Sedangkan teknik penentuan sampel yang diterapkan adalah teknik 

“Sampling Insidental” (non probability sampling) yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok 

sebagai sumber data (Sugiyono, 2013:85). Jumlah sampel yang digunakan sebagai 

responden dalam penelitian ini adalah 90 orang nasabah. 

3.1 Definisi Operasional 

1. Nilai  kinerja produk (X1) 
Nilai Kinerja Produk yaitu persepsi responden/nasabah tentang manfaat atau 
kualitas kinerja produk jasa pada PT Pegadaian Persero Cabang Selong yang 
dirasakan nasabah setelah penggunaannya.    

2. Nilai pelayanan (X2) 
Nilai Pelayanan yaitu persepsi responden/nasabah terhadap pelayanan yang 
diterima oleh nasabah dari para staf PT . Pegadaian Persero Cabang Selong 
pada saat proses transaksi.   

3. Loyalitas (Y)  

Loyalitas yaitu komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk 
berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih 
secara konsisten dimasa yang akan datang. (Oliver dalam Hurriyati, 2005:128). 

 

3.2 Prosedur Analisis Data 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

skala Likert yakni, untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial/varaibel penelitian (Sugiyono,2013:93). 

Analisis regresi linier berganda dipakai untuk mengetahui bersarnya variabel 

bebas/independen (Nilai kinerja produk, Nilai pelayanan) terhadap variabel 

terikat/dependen (loyalitas nasabah) dengan rumus sebagai berikut (Darwanto & 

Subagyo, 1993).  

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + e 



3.3 Pengujian Hipotesis 

            Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen / 
Nilai kinerja produk, Nilai pelayanan  terhadap variabel dependen/ Loyalitas 
Nasabah secara bersama-sama yaitu menggunakan F hitung. 

 Ho ditolak jika Fhitung ≥ Ftabel artinya diantara variabel independen (nilai 
kinerja produk, nilai pelayanan) secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (loyalitas nasabah). 

 Ho diterima jika Fhitung ≤ Ftabel artinya diantara variabel independen 

(nilai kinerja produk, nilai pelayanan,) secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (loyalitas nasabah). 

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

Ho diterima jika F hitung ≤ F tabel 
Ha diterima jika F hitung > F tabel 
  Uji t  dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen 
/ Nilai kinerja produk, Nilai pelayanan  terhadap variabel dependen/ Loyalitas 

Nasabah secara sendiri-sendiri / parsial yaitu menggunakan t hitung. 

 Ho ditolak jika t hitung < t tabel artinya diantara variabel independen (nilai 
kinerja produk, nilai pelayanan) secara parsial mempunyai pengaruh tidak 
signifikan terhadap variabel dependen (loyalitas nasabah). 

 Ho diterima jika t hitung > t tabel artinya diantara variabel independen (nilai 
kinerja produk, nilai pelayanan,) secara parsial mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen (loyalitas nasabah). 

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 
Ho diterima jika t hitung < t  tabel 
Ha diterima jika t hitung > t tabel 

 

IV. Hasil dan Pembahasan 

Dari segi jenis kelamin maka responden dibagi menjadi dua jenis yaitu Pria dan 
Wanita. Adapun tabel berikut akan menyajikan mengenai jumlah responden 
berdasarkan jenis kelamin. 
 

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Persentase (%)  

1 Pria 7 7,8% 

2 Wanita  83 92,2% 

 Total  90 100% 

      Sumber: Data primer diolah, 2014 

 

 

 

 



  Data tentang responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5. Karaktersitik Responden Berdasarkan Usia 

No.  Usia  Frekuensi (Orang) Persentase (%)  

1 Kurang dari 20 tahun 2 2,2% 

2 20-30 16 17,8% 

3 31-40 44 48,9% 

4 41-50 20 22,2% 

5 Lebih dari 50 tahun 8 8,9% 

 Total  90 100% 

         Sumber: Data primer diolah,  2014 

Data tentang responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah 
ini : 

  Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No.  Pekerjaan  Frekuensi (Orang)  Persentase (Persen)  

1 PNS 10 11,1% 

2 Wiraswasta  40 44,4% 

3 Buruh  4 4,4% 

4 Petani 8 8,9% 

5 Lain-lain  28 31,1% 

 Total  90 100% 

         Sumber: Data primer diolah,  2014 

4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Suatu instrumen dapat dikatakan valid, jika koefisien korelasi antara skor item 
dengans skor totalnya lebih besar dari r tabel, sebaliknya jika r tabel lebih besar dari 
korelasi antara skor item dengan skor totalnya maka item dalam instrumen tersebut 
dapat dinyatakan tidak valid. 

Berikut hasil pengolahan uji validitas item-item pertanyaan pada instrumen 
dalam penelitian ini melalui bantuan program SPSS 13.0 for windows. 

 Tabel 7. Hasil Uji Validitas 

Variabel  Item  r htiung  r tabel Keterangan 

Nlai  

Kinerja Produk 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

0,585 

0,539 

0,830 

0,381 

0.207 

0.207 

0.207 

0.207 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Nilai Pelayanan X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

0,865 

0,474 

0,782 

0,520 

0,385 

0.207 

0.207 

0.207 

0.207 

0.207 

 Valid 

Valid  

Valid  

Valid  

Valid   



Loyalitas Nasabah Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

0,734 

0,718 

0,796 

0,432 

0.207 

0.207 

0.207 

0.207 

 Valid 

Valid  

Valid  

Valid                                               

   Sumber: Data primer diolah 2014 
 

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dketahui nilai korelasi hitung (r hitung) dari 
setiap item pertanyaan lebih besar daripada nilai r tabel, maka keisimpulannya seluruh 

item pertanyaan adalah valid dan dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut. 
Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien reliabilitas lebih 

besar dari 0,60, adapun uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Alpha Cronbach. Berikut hasil uji reliabilitas variabel dalam penelitian ini melalui 

bantuan program SPSS 13.0 for windows. 
 

  Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Alpha Cronbach Keterangan  

Nilai Kinerja Produk 

Nilai Pelayanan 

Loyalitas Nasabah 

0,621 

0,613 

0,602 

Reliabel  

Reliabel 

Reliabel  

  Sumber: Data primer diolah,2014 
 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai Alpha Cronbach pada setiap 
variabel memiliki nilai minimal daiatas 0,60 dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

seluruh item pertanyaan dalam kuesioner adalah reliabel dan layak digunakan dalam 
penelitian ini. 

 

4.2 Hasil Analisis Regresi 

 
Uji Asumsi Klasik dilakukan terlebih dahulu untuk memberikan kepastian bahwa 
persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan 
konsisten. 

a. Uji Multikolinearitas 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari multikolinieritas. 
Model regresi dapat dikatakan terkena multikolinieritas jika nilai VIF suatu variabel 

lebih kecil dari  0,10 atau lebih besar dari 10 dan juga bila nilai Tolerance lebih dari 
1. Sementara sebaliknya jika nilai VIF lebih dari 0,10 tetapi tidak lebih dari 10 dan 
juga nilai Tolerance kurang dari 1 maka menandakan bahwa model regresi terbebas 
dari multikolinieritas. Berikut hasil pengujian multikolinieritas variabel independen 

dalam penelitian ini. 

      Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas  

Model  Collinearity Statistics 

Tolerance  VIF 

X1 

X2 

X3 

0,677 

0,611 

0,664 

1,476 

1,637 

1,507 

       Sumber: Data primer diolah.2014 



  Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui model regresi dalam 
penelitian ini terbebas dari multikolinieritas, hal ini diketahui berdasarkan nilai VIF 
dari setiap variabel tidak lebih dari 10 dan lebih dari 0,10. Sedangkan nilai Tolerance 

tidak lebih dari 1. 

b. Uji Autokorelasi 
Model regresi yang baik juga harus terbebas dari autokorelasi, syarat terbebas 

dari autokorelasi adalah dimana nilai Durbin Watson (DW) dari persamaan regresi lebih 

dari -2 dan kurang dari 2. Berikut data hasil Uji Autokorelasi dengan model Drubin 
Watson. 

     Tabel 10.  Hasil Uji Autokorelasi 

Model  Durbin-Watson 

1 1,680 

      Sumber: Data primer diolah,2014 
  

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai D-W dari model regresi dalam penelitian 
ini berkisar antara -2 sampai 2 yakni sebesar 1,680, ini berarti model regresi tersebut 
menunjukkan terbebas dari masalah autokorelasi. 

 

c. Uji Heterokedastisitas 
 

Model regresi yang baik adalah apabila terbebas dari masalah 
heteroskedastisitas, untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas maka dapat 
dilihat melalui persebaran titik-titik pada Grafik Plot. hasil dari uji heteroskedastisitas 
berdasarkan Grafik Plot terdapat titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y  tanpa membentuk pola yang jelas, sehingga dengan demikian persamaan 
regresi tersebut telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas. 

 
d. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk memberikan jaminan bahwa sampel yang 
diambil dari populasi harus berdistribusi normal. Brikut hasil uji normalitas dengan 
menggunakan metode rumus Kolmogrov-Smirnov yaitu: 

         Tabel 11. Hasil Uji Normalitas 

Keterangan  Nilai  

Kolmogorov-Smirnov Z 1,612 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.11 

         Sumber: Data primer diolah,2014 
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Hasil uji normalitas dengan rumus Kolmogorov-Smirnov diatas diukung juga 

oleh hasil uji normalitas dengan melihat gambar Normal Probability Plot yang 

menunjukkan adanya penyebaran data yang diperlihatkan oleh titik-titik disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga model regresi yang dihasilkan 

memenuhi asumsi normal 

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat 
bantu SPSS 13.0 for windows. Adapun hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai 

berikut: 
  

Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 Sumber: Data primer diolah,2014 

Berdasarkan tabel 12  diatas maka diperoleh persamaan sebagai berikut : 

 Y = 6,454 + 0,414 X1 - 0,059 X2  + e 
 Persamaan regresi linier berganda diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Nilai konstanta sebesar 6,454 artinya jika nilai variabel bebas yang terdiri dari nilai 
kinerja produk (X1), nilai pelayanan (X2) bernilai 0, maka nilai loyalitas nasabah (Y) 

adalah sebesar 6,454. 
2. Koefisien regresi untuk nilai kinerja produk (X1) sebesar 0,414 berarti jika nilai kinerja 

produk (X1) naik satu satuan, maka loyalitas nasabah (Y) akan mengalami kenaikan 
sebesar 0,414. Dengan asumsi nilai pelayanan (X2) tetap. 

3. Koefisien regresi untuk nilai pelayanan (X2) sebesar -0,059 berarti jika nilai pelayanan 
(X2) naik satu satuan, maka loyalitas nasabah (Y)  akan berkurang sebesar -0,059. 
Dengan asumsi nilai kinerja produk (X1) tetap. 

 

 

 

 

 Coefficients(a) 

 

Model 

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 T Sig. 

 

B  Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,454 2,014 

,144 

,097 

,216 

  3,205 ,002 

  Nilai kinerja 

produk 
,414 ,339 2,869 ,005 

  Nilai pelayanan -,059 -,075 -,606 ,546 

       

a  Dependent Variable: 

Loyalitas 



V.  Simpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara simultan variabel Nilai kinerja produk, Nilai pelayanan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Loylitas nasabah pada PT. Pegadaian persero Cabang Selong. 
Hal ini terbukti berdasarkan hasil uji F yang menghasilkan F hitung lebih besar dari F 
tabel (F hitung > F tabel). Maka kesimpulannya hipotesis pertama diterima. 

2. Secara parsial hanya variabel Nilai kinerja produk yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah pada PT. Pegadaian persero Cabang Selong, hal 
ini dibuktikan dengan  uji t dimana nilai t hitungnya lebih besar daripada t tabel (2,869 
> 1,99). Sementara variabel Nilai pelayanan tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan yakni dengan hasil uji t dengan hasil t hitung masing-masing  -0,606 lebih 

kecil dari t tabel sebesar 1,99. Kesimpulannya uji hipotesis kedua ditolak. 
3. Variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap loyalitas nasabah pada 

PT. Pegadaian persero Cabang Selong adalah variabel nilai kinerja produk, hal ini 
ditunjukkan dengan nilai Beta (Unstandardized Coefficients) paling besar diantara 

variabel bebas lainnya yakni sebesar 0,339. Maka kesimpulannya hipotesis ketiga 
diterima. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha di Kota Selong , serta ingin mengetahui 

faktor manakah yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap keputusan pembelian. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif dengan metode 

pengumpulan data sampel survey, penentuan responden dengan menggunakan purposive 

sampling. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, Variabel-variabel 

yang dijadikan penelitian adalah model, kualitas, harga beli, dan harga jual kembali 

mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap keputusan pembelian.. Adapun alat analisis 

yang digunakan adalah regresi linier berganda . 

 Hasil dari penelitian adalah berdasarkan persamaan regresi seluruh koefisien variabel 

X yang terdiri dari model, kualitas, harga beli, dan harga jual kembali mempunyai hubungan 

yang sangat kuat terhadap keputusan pembelian. Variabel yang paling berpengaruh dominan 

terhadap keputusan konsumen dalam pembelian motor Yamaha adalah Variabel Model. 

Kata Kunci : Model, Kualitas, Harga Beli, Harga jual Kembali, Keputusan Pembelian 
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Abstract 

This study aims to determine the factors that influence consumer decision in purchasing a 

Yamaha motorcycle in Selong, and wanted to know which of the factors having the most 

significant influence on purchasing decisions. 

The method used is descriptive method with sample survey data collection methods, the 

determination of respondents using purposive sampling. Data collection techniques by 

observation and interviews, variables are used as research models, quality, purchase price and 

resale price has a very strong relationship to the purchasing decision .. The analytical tool 

used is linear regression. 

Results of the study are based on the regression equation all coefficients variable X which 

consists of models, quality, purchase price and resale price has a very strong relationship to 

the purchasing decision. The variable most dominant influence on consumer decisions in 

purchasing Yamaha is Variable Model. 

Keywords : models, quality, purchase price and resale price, buying decision 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

mailto:andre_sudiartha@yahoo.com


 

 

I. Pendahuluan 
 

Perkembangan industri dewasa ini tanpa kita sadari sangat cepat sekali,perkembangan 

tehnologi terbaru tidak bisa dihindari, sehingga semua kebutuhan tidak bisa lepas dari 
tehnologi, maka kebutuhan masyarakat juga pun  semakin meningkat. Dari sudut pandang 
bisnis, kondisi demikian melahirkan dua konsekuensi yakni tantangan dan peluang bagi para 
pelaku bisnis. Tantangan dalam konteks ini bermakna bahwa perusahaan yang ingin tetap 

langgeng dalam kompetisi bisnis global harus mampu merespon secara cerdas. Apabila hal ini 
terlampaui maka akan sendirinya perusahaan akan mampu memetik peluang dari setiap 
perubahan yang terjadi. Namun demikian tidak mudah bagi setiap perusahaan untuk 
mempertahankan posisi bisnisnya dan kondisi persaingan yang sangat tajam karena besarnya 

persentase konsumen yang dapat dijaring oleh perusahaan seringkali menjadi indikator daya 
saing produk dari suatu perusahaan. 

 Pada saat ini sepeda motor merupakan alat transportasi yang praktis, mudah dalam 
mengoperasikannya sehingga dapat digunakan untuk semua kondisi jalan. Kondisi ini 

menjadikan sepeda motor sebagai sarana transportasi yang sangat penting bagi konsumen. 
Adanya peluang tersebut memacu para produsen untuk selalu menciptakan inovasi baru, baik 
dari segi model maupun teknologinya agar dapat simpati dari konsumennya.  

Salah satu merk sepeda motor yang ada di pasar adalah merek Yamaha. Dalam 

pemasarannya digunakan dealer-dealer yang tersebar disetiap daerah . Dikota Selong, salah 
satu dealer resmi Yamaha yang memasarkan sepeda motor merk Yamaha adalah dealer PT. 
Cahaya Abadi Motor ( CAM ) yang berlokasi di jalan TGH.Zainudin Abdul Majid, No.17 
Gelang Pancor, Lombok Timur – NTB. 

Yamaha melalui Varian Mio mencoba mempopulerkan sepeda motor jenis skuter. 
Yamaha Mio merupakan bintangnya motor matik di Indonesia. Dan tidak dipungkiri juga 
bahwa dengan hadirnya sepeda motor Yamaha Mio sebagai pelopor skuter matik di Indonesia.  

Tabel 1:Data Perbandingan Penjualan Sepeda Motor Yamaha Mio, Honda   Vario, dan 

Suzuki Spin dibeberapa dealer Yamaha, Honda dan Suzuki di Kota Mataram 

Dari Tahun  2012 – 2014 

No Jenis Motor Tahun 

 

Jmlh Penjualan 

 

Perubahan 

Angka 

Persentase 

 

1 Yamaha Mio 2012 317 - - 

  2013 342 25 7,88 

  2014 374 32 9,35 

2 Honda Vario 2012 321 - - 

  2013 340 19 5,91 

  2014 367 27 7,94 

3 Suzuki Spin 2012 263 - - 

  2013 278 15 5,70 

  2014 289 11 3,95 

Sumber : Data Sekunder Diolah 

 



 

 

Dari tabel 1 diatas terlihat dari tahun 2012-2014 jumlah penjualan Yamaha Mio 
mengalami peningkatan dan diikuti juga dengan kenaikan persentasenya. Menurut 
pihak dealer hal ini terjadi karena setiap tahunnya Varian Mio selalu hadir dengan 

nuansa baru yaitu dengan warna-warna yang lebih stylish serta dengan paduan list yang 
lebih artistik yang berbeda dari tahun ke tahun, dan memberikan respon baik dari 
konsumen sehingga jumlah pembelian konsumen meningkat. Begitu pula dengan 
pesaingnya yaitu Honda Vario dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan pada 

penjualan dan persentasenya, hal ini terjadi karena Honda Vario selain menyandang 
nama besar Honda yang sudah sangat populer dimasyarakat, Honda Vario selain 
modelnya juga mendapat respon yang baik dari konsumen  Honda Vario hadir sebagai 
skuter matik yang memberikan kepercayaan pada konsumen bahwa motor matik tidak 

selamanya boros, dan ini memberikan nilai plus dari skuter matik Honda untuk menarik 
konsumennya untuk memilih dan membeli Honda Vario. Sedangkan Suzuki Spin dari 
tahun ke tahun jumlah penjualannya meningkat namun persentase kenaikannya 
mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena dari pihak dealer Suzuki lebih banyak 

menerima penjualan secara kredit dibanding secara tunai. Dari data perbandingan 
penjualan tersebut, Yamaha Mio masih tetap unggul dibanding Honda Vario maupun 
Suzuki Spin. 

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pihak Yamaha dengan Varian Mionya 

merupakan contoh yang sangat menarik bagaimana melihat pasar secara kreatif dan 
tingkat persaingan yang semakin ketat membuat perusahaan harus selalu berpikir 
kreatif  tidak hanya sekedar mengandalkan pasar yang sudah ada, tetapi juga menyasar 
pada pasar lain yang terabaikan dan belum dilayani. 

Faktor-faktor seperti model, kualitas, harga beli, harga jual kembali yang tinggi yang 
diuraikan diatas merupakan berbagai hal yang ditawarkan pihak Yamaha dalam hal 
menarik calon konsumen agar memilih dan membeli sepeda motor Yamaha Mio. 

Dari uraian diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor model, 

kualitas, harga beli, harga jual kembali mempengaruhi keputusan konsumen dalam 
pembelian sepeda motor Yamaha Mio pada dealer PT. Cahaya Abadi Motor di Pancor 
Lombok Timur. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-
faktor yang paling dominan  kepada konsumen dalam mengambil keputusan untuk 

memilih dan membeli sepeda motor Yamaha Mio.    
 

2. Kajian Teori 
 

 Model merupakan Tanggapan responden mengenai bentuk atau penampilan dari 
luar produk yang memberi kesan keindahan dan sportif dengan warna list yang menarik, 
dan serangkaian atribut yang melekat yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian  
sepeda motor Yamaha Mio. (Tjiptono , 2005) 

 Kualitas merupakan Tanggapan responden terhadap keputusan pembelian 
dimana bermutu tidaknya suatu produk dilihat dari penampilan model dari suatu produk 
Kualitas sepeda motor dapat dilihat dari daya tahan mesin, kenyamanan mengendarai, 
mudah dalam perawatan, ketangguhan  dan kemampuannya dalam segala kondisi jalan, 

serta paduan teknologi mesin yang menjadikan sepeda motor tahan lama. (Craig, et.al, 
1995) 
 Harga Beli merupakan Tanggapan responden terhadap keputusan pembelian 
sepeda motor Yamaha Mio yang dipengaruhi kemampuan konsumen dalam membeli 

produk. 
  Harga jual kembali merupakan Tanggapan responden terhadap keputusan 
pembelian sepeda motor Yamaha Mio yang dipengaruhi tinggi atau rendahnya harga 



 

 

jual kembali apabila suatu saat sepeda motor tersebut akan dijual. (Schiffman dan 
Kanuk, 2000).   
 
 
 Keputusan adalah ungkapan untuk menunjukkan suatu tindakan akhir yang 
dilakukan oleh seseorang ataupun oleh kelompok sebagai hasil dari penilaiannya 

terhadap suatu objek yang diamati atau diminati. Keputusan pembelian merupakan 
salah satu tahap dalam proses pembelian konsumen, dimana konsumen pada tahap ini 
telah melakukan pembelian nyata yang diikuti dengan kegiatan penggunaannya, 
terlebih dahulu konsumen melakukan pencarian informasi dan pemilihan alternatif . 

Dalam hal ini produk sepeda motor Yamaha Mio memiliki banyak pilihan type (jenis) 
mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian. Apalagi didukung dengan  
model yang menarik,  desain warna yang artistik. Kualitas juga tidak kalah pentingnya 
dari produk pesaing. 

Berdasarkan kajian teori , maka rumusan kerangka konseptual adalah, seperti yang 
disajikan dalam gambar 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 1 . Kerangka Konseptual Penelitian  

 Kerangka konseptual tersebut menjelaskan Hipotesis bahwa penelitian ini  :  
1. Menduga bahwa faktor model, kualitas, harga beli, harga jual mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha mio pada dealer PT. 
Cahaya Abadi Motor di Selong.  
2.  Dan menduga faktor model mempunyai pengaruh yang dominan terhadap keputusan 
konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha mio pada dealer PT. Cahaya Abadi 

Motor di Selong. 
 

3. Metode Penelitian 
 

 Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang meneliti status 
kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, suatu sistem pemikiran maupun 
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. (Nasir, 1999 : 63). 

Keputusan 
Pembelian (Y) 

Model (X1) 

Kualitas (X2) 

Harga Beli (X3) 

Harga Jual 
Kembali  

(X4) 



 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan 
antar fenomena yang ada.  

  Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan sampel survey 
yaitu penelitian yang mengungkapkan serta mengenal masalah-masalah serta 
mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang terjadi. 
Adapun kriteria responden adalah pembeli sepeda motor Yamaha Mio yang ditemui 

peneliti pada saat melakukan transaksi pembelian dan juga para pengguna sepeda motor 
Yamaha Mio yang sedang melakukan service motor di dealer PT. Cahaya Abadi Motor 
dengan pertimbangan mereka membeli Yamaha Mio di dealer PT. Cahaya Abadi 
Motor. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti, untuk 

pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 1999 : 78) yang artinya 
pengambilan sampel non probabilistic yaitu pengambilan sampel dengan cara semua 
elemen populasi belum tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi 

anggota sampel karena misalnya ada bagian tertentu yang secara  sengaja tidak 
dimasukkan dalam pemilihan untuk mewakili populasi.   
 Menurut Baley yang dikutip Chadwick, et.al (1991 : 82) bahwa jumlah sampel 
minimal untuk populasi tidak diketahui secara pasti adalah 30. Dalam penelitian ini 

sampel yang diambil sebanyak 50 orang. Dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut 
telah memenuhi jumlah minimal pengambilan sampel untuk populasi tidak diketahui.   
 

a. Definisi Operasional 

1. Model (X1) 
Model merupakan Tanggapan responden mengenai bentuk atau penampilan dari 
luar produk yang memberi kesan keindahan dan sportif dengan warna list yang 

menarik, dan serangkaian atribut yang melekat yang mempengaruhi konsumen 
dalam pembelian  sepeda motor Yamaha Mio. (Tjiptono , 2005) 

2. Kualitas (X2) 
Kualitas merupakan Tanggapan responden terhadap keputusan pembelian dimana 

bermutu tidaknya suatu produk dilihat dari penampilan model dari suatu produk 
Kualitas sepeda motor dapat dilihat dari daya tahan mesin, kenyamanan 
mengendarai, mudah dalam perawatan, ketangguhan  dan kemampuannya dalam 
segala kondisi jalan, serta paduan teknologi mesin yang menjadikan sepeda motor 

tahan lama. (Craig, et.al, 1995) 
3. Harga Beli (X3) 

Harga Beli  merupakan Tanggapan responden terhadap keputusan pembelian 
sepeda motor Yamaha Mio yang dipengaruhi kemampuan konsumen dalam 

membeli produk. 
4.    Harga jual kembali (X4) 

Harga Jual Kembali merupakan Tanggapan responden terhadap keputusan 
pembelian sepeda motor Yamaha Mio yang dipengaruhi tinggi atau rendahnya 

harga jual kembali apabila suatu saat sepeda motor tersebut akan dijual. (Schiffman 
dan Kanuk, 2000).   

5.    Keputusan pembelian (Y) 
Keputusan Pembelian merupakan salah satu tahap dalam proses pembelian 

konsumen, dimana konsumen pada tahap ini telah melakukan pembelian nyata yang 
diikuti dengan kegiatan penggunaannya, terlebih dahulu konsumen melakukan 
pencarian informasi dan pemilihan alternatif . 

 



 

 

 

 

b. Prosedur Analisis data 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala 

Likert yakni, untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial/varaibel penelitian (Sugiyono,2013:93). 

Analisis regresi linier berganda dipakai untuk mengetahui bersarnya variabel 

bebas/independen (Model,Kualitas, Harga Beli, Harga Jual Kembali) terhadap 

variabel terikat/dependen (Keputusan Pembelian) dengan rumus sebagai berikut 

(Darwanto & Subagyo, 1993).  

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4X4 + e 

 

c. Pengujian Hipotesis 

            Uji f dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel model, 
kualitas, harga beli, harga jual mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian 
sepeda motor Yamaha mio pada dealer PT. Cahaya Abadi Motor di Selong. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis uji t adalah sebagai berikut : 
Ho : b1, b2, b3 = 0, artinya bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara    variabel 
bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama (simultan). 
Ha : b1, b2, b3 ≠ 0, artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan antar variabel bebas 

dengan variabel terikat secara bersama-sama (simultan) 
 Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen 
Model,Kualitas, Harga Beli, Harga Jual Kembali terhadap variabel dependen/ 
Keputusan Pembelian secara sendiri-sendiri / parsial yaitu menggunakan t hitung. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing 
variabel bebas terhadap variabel terikat. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 
analisis uji t adalah sebagai berikut : 

Ho : bi = 0, dimana i = 1,2,3, artinya bahwa variabel- variabel independent  tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
Ha : bi ≠ 0, dimana i = 1,2,3, artinya bahwa variabel-variabel independent 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

4. Hasil dan Pembahasan 
 

Berdasarkan identitas responden, berikut data mengenai responden  

berdasarkan jenis Kelamin , dapat dilihat pada tabel 1 dibawaah ini : 
 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Laki-Laki 27 54 

2 Perempuan 23 46 

 Total 50 100 

  Sumber: Data Primer diolah,2014 
   

Data responden berdasarkan Umur , dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini : 
 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur  

No Umur (Thn) Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 19 – 29 26 52 

2 30 – 40 21 42 

3 > 40 3 6 

 Total 50 100 

   Sumber: Data Primer diolah,2014 
 
Data responden berdasarkan Pendidikan, dilihat pada tabel 4 dibawah ini : 

 
   Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

No Jenis Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 PT 12 24 
2 SMA/Aliyah 31 62 

3 SMP/MTs 5 10 

4 SD 2 4 

 Total 50 100 

      Sumber: Data Primer diolah,2014  
 

Data responden berdasarkan Pekerjaan , bisa dilihat pada tabel 5 dibawah ini : 

 
   Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Jenis  Pekerjaa Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 PNS 12 24 

2 Wiraswasta 35 70 
3 Petani 3 6 

 Total  50 100 

    Sumber: Data Primer diolah,2014  
 

 
 
 
 

 
 



 

 

4.1 Hasil Analisis Regresi 

4.1.1 hasil Analisa Regeresi  
Dari hasil perhitungan Regresi Linier Berganda dengan bantuan Program SPSS 12 

(Statistical Package for Social Science) yang dilakukan, dapat diketahui bahwa hasil 
perhitungan regresi seperti pada tabel berikut : 

      Tabel 14 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
t hitung Sig. Ket. 

Konstanta 0,065 0,172 0,865 Tidak Signifikan 

(X1) 0,286 4,047 0,000 Signifikan 

(X2) 0,192 2,984 0,005 Signifikan 

(X3) 0,167 2,490 0,017 Signifikan 

(X4) 0,074 1,239 0,223 Tidak Signifikan 

     

R  = 0,900 

R2 = 0,810 

F hitung = 21,899 

F tabel = 2,17 

t tabel = 2,011 

n = 50 

      Sumber : Lampiran   

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 

Y = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4  + e 

Y =0,065 + 0,286X1 + 0,192X2 + 0,167X3 + 0,074X4 + e 
Hasil perhitungan / Contoh regresi linier berganda pada tabel di atas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
Nilai koefisien regresi variabel model (X1), adalah sebesar 0,286.  Artinya jika 

variabel model (X1) berubah satu satuan, maka keputusan pembelian (Y) akan berubah 
sebesar 0,286 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien regresi yang bertanda 
positif menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel model (X1) dengan 
keputusan pembelian (Y). Artinya apabila variabel model (X1) meningkat maka 

keputusan pembelian (Y) akan meningkat dan sebaliknya. Nilai signifikan pada 
variabel model (X1) sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari nilai signifikan yang telah 
ditentukan sebesar 5% (0,05) maka dapat diartikan bahwa koefisien regresi untuk 
variabel model (X1) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

 Nilai R Square dari persamaan regresi linier berganda di atas adalah sebesar 
0,810 artinya terdapat hubungan yang kuat antara variabel bebas yaitu 
Model,Kualitas,Harga Beli dan Harga Jual Kembali (X) dengan variabel terikat yaitu 
keputusan konsumen dalam pembelian (Y). 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

5. Simpulan 
  Dari  pembahasan dan hasil yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 
1. Dari keempat variabel yang diteliti yaitu faktor model, kualitas, harga beli, dan harga 

jual kembali, secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keputusan konsumen dalam pembelian.  

2. Dan dari keempat variabel yang diteliti faktor model adalah yang mempunyai pengaruh 
dominan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha Mio. 
Ini membuktikan  model dari sepeda motor Yamaha Mio yang stylish dengan desain 
warna yang artistik mampu menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian.   
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