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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dewasa ini telah diwarnai dengan berbagai macam 

persaingan di segala bidang. Salah satunya adalah persaingan bisnis yang 

semakin ketat yang mengakibatkan perubahan persepsi kualitas merk 

dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. 

Mengingat perkembangan teknologi yang makin dinamis manusia dituntut  

dengan cepat dan tepat untuk bertindak agar tidak kalah bersaing. Melihat 

kondisi tersebut menyebabkan pebisnis semakin dituntut untuk 

mempunyai strategi yang tepat dalam memenuhi volume penjualan( 

wahyuni,2008:120 ). Dengan demikian penjualan harus di amati dan di 

analisis untuk mempermudahdalam penyesuaian terhadap selera kosumen 

baik bentuk,warna inovasi, dan teknologi terbaru ( Drs. Danang Sunyoto, 

2013:059 ) 

Kondisi yang selalu berubah mengakibatkan para pemasok mengalami 

kesulitan di dalam membentuk dan menciptakan pelanggan yang 

loyal.Ada tiga alasan utama yang mendasari pentingnya mempelajari 

penjualan ( Zulkarnain,2012:017 ) yaitu Setiap orang adalah penjual, 

Semua organisasi membutuhkan penjualan, Banyaknya peluang karier 

dalam bidang ini. 

Dengan persaingan merk yang semakin ketat ini akan 

mempengaruhi motivasi konsumen yang meliputi:Konsumen mempunyai 
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perhatian yang lebih besar terhadap kualitas dan nilai, Waktu akan sangat 

berharga bagi konsumen, Kesadaran konsumen terhadap harga semakin 

besar. 

Dalam meningkatkan persaingan merk. Masing – masing 

perusahaan harus dapat memenangkan persaingan tersebut dengan 

merubah persepsi pelanggan terhadap kualitas atau keunggulan suatu 

produk sehubungan dengan tujuan yang di inginkan pelanggan( hermawan 

kartajaya,2012:130) 

Memang tidak mudah menjadi yang terbaik, selain harus menyediakan 

kualitas terbaik juga. Faktor lingkungan yang di analisis dalam 

penyusunan strategi pemasaran adalah 

 Keadaan pasar atau pelanggan 

 Perkembangan teknologi 

 Keadaan Ekonomi 

 Peraturan dan kebijakan pemerintah 

 Keadaan sosial budaya 

 Keadaan politik 

Faktor – faktor ini dapat di ketahui bahwa faktor internal 

perusahaan yang di analisis dalam penyusunan strategi pemasaran adalah 

faktor yang terkait dengan pelaksanaan fungsi perusahaan yang meliputi 

keuangan, produksi organisasi, sumber daya manusia. 
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Dalam keputusan membeli barang konsumen sering kali ada lebih 

dari dua pihak terlibat dalam proses pertukaran atau pembelinya umumnya 

ada lima macam peranan yang dapat di lakukan seseorang adakalanya 

kelima peran ini di pegang oleh satu orang namun sering kali peranan 

tersebut di lakukan oleh beberapa orang. 

Pemahaman mengenai masing – masing peranan ini sangat berguna dalam 

rangka memuaskan kebutuhan konsumen dan keinginan konsumen. ( 

Danang Sunyoto,2013:123 ) 

 Pemrakarsa ( initiator ) 

 Pemberi pengaruh ( influencer ) 

 Pengambilan keputusan ( desider ) 

 Pembeli ( buyer ) 

 Pemakai ( user ) 

Prilaku konsumen yang  mesti di catat adalah masalah 

pengambilan keputusan  dalam pembelian. Pengambilan keputusan 

konsumen dalam pembelian Elektronik  rumah tangga di warnai oleh 

pertimbangan rasional yang sngat bertumpu padafuctional benefit. Sisi 

Ekonomis menjadi pertimbangan utama sebagai pembentuk loyalitas. 

Reseler market sangat menentukan loyalitas ini maka dapat 

mengabaikan, kenyamanan demi nilai Ekonomis ( Susanto,2008:160 ). 

Saat ini banyak sekali bermunculan merek Elektronik hal ini merupakan 

suatu peluang untuk menguasai pangsa pasar. 
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Persaingan yang sangat ketat juga dapat di lihat dari jumlah perusahaan 

yang ada dalam industri Elektronik di indonesia. 

Dengan Brand Equality yang kuat juga dapat di lihat dari jumlah 

perusahaan yang ada dalam penggunaan dan akhirnya tercipta kepuasan 

bagi pelanggan.Upaya dalam peningkatan Brand Equality bagi perusahaan 

adalah:( Hermawan kartajaya,2013:015 ) 

 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemasaran 

perusahaan 

 Meningkatkan kesetiaan terhadap merk 

 Meningkatkan harga / Margin keuntungan  

 Meningkatkan Brand Extensions 

 Meningkatkan trade leverage 

 Keunggulan bersaing  

Pada tahun 2013 cosmos dengan tingkat penjualan 1.698.558 

dengan persentase 45,29 % sedangkan miyako di tahun yang sama dengan 

tingkat penjualan 1.683.778 persentase 45,68% selisih penjualan antara 

cosmos dengan miyako terbilang sangat tipis,sehingga miyako setiap saat 

dapat merebut pangsa pasar yang selama ini di miliki cosmos. Dari 

besarnya pengaruh yang di berikan oleh suatu merk yang sudah di anggap 

sebagai aset perusahaan maka CV Jaya gembira menginginkan Elektronik 

miyako  tetap menjadi market leader. 
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Salah satu indikator indikator bahwa merk suatu produk sukses dan 

di kenal luas oleh masyarakat adalah masuk di dalam jajaran katagori 

peningkatan merk nasional. Survey peningkatan merk biasanya dilakukan 

oleh majalah marketing dan SWA perusahaan ternyata survey merk 

sebagai salah satu indikator bahwa merk  sukses di pasaran.Salah satu 

survey merk yang di jadikan sebagai salah satu indikator kesuksesan 

sebuah merk adalah top Brand Award yang di pelopori majalahmarketing. 

Konsep tentang Top brand mengenai Merk suatu produk di dasarkan pada 

tiga parameter yaitu: 

 Merk yang paling diingat ( Top of mind ) 

 Merk yang terakhir kali di beli / konsumsi (last used ) 

 Merk yang akan dipilih kembali di masa mendatang ( fiture 

intention ) 

Brand loyalty dapat di ukur dengan menggunakan metode – metode 

berikut 

 Tinggi rata – rata pembelian kembali pelanggan terhadap suatu 

merk menandakan bahwa pelanggan tersebut dapat di katakan loyal 

terhadap merk itu. Namun jika rata – rata pembelian kembali 

terjadi terhadap beberapa merek, maka pelanggan tersebut tidak 

loyal pada suatu merk. 

 Persentase pembelian tinggi untuk satu merk yang dapat 

menidentifikasi pasar loyal terhadap merk tersebut. 
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 Semakin banyak jumlah merk yang di beli pelanggan, maka 

loyalitas terhadap suatu merk menjadi rendah atau tidak loyal. 

Pasar miyakodengan pesaingnya terutama cosmos semakin besar 

untuk menghadapi persaingan tersebut produk miyako selalu menciptakan 

penemuan – penemuan baru yang di sesuaikan dengan perkembangan 

jaman dan keinginan masyarakat agar produknya tetap laku di pasaran. 

Produk yang di tawarkan oleh perusahaan dapat menjadi salah satu 

pembentukan motivasi konsumen, persepsi kualitas, dalam melakukan 

pengambilan keputusan prmbelian.Faktor internal yang mempengaruhi 

konsumen ada dua hal yaitu motivasi, persepsi konsumen. 

Motivasi konsumen adalah motivasi berasal dari bahasa 

latinmovereyang artinya menggerakkan. Seseorang konsumen bergerak 

untuk membeli suatu produk. Karna ada sesuatu yang menggerakkan 

proses timbulnya dorongan sehingga konsumen bergerak untuk membeli 

suatu produk itulah yang disebut motivasi. Sedangkan motivasi untuk 

membeli namanya motif.( Nirawarna,2011:145 ). 

Persepsi kualitas adalah persepsi konsumen terhadap kebutuhan kualitas 

atau keunggulan suatu produk yang sama dengan maksud yang di 

harapkan. Persepsi kualitas adalah salah satu kunci dimensi ekuitas merek. 

(David A.Aaeker,2008:161 ) 
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Lima gambaran nilai nilai persepsi kualitas ( Durianto dalam Pramono, 

2011:120 ) 

 Alasan untuk membeli  

Persepsi kualitas yang baik dapat membantu periklanan dan 

promosi yang di lakukan perusahaan menjadi lebih efektif yang 

akan terkait dengan keputusan pembelian oleh konsumen. 

 Deferensiasi atau posisi 

Persepsi kualitas suatu merek akan berpengaruh utuk menentukan 

posisi merek tersebut dalam persaingan. 

 Harga optimum 

Penentuan harga optimum yang tepat dapat membantu perusahaan 

untuk meningkatkan persepsi kualitas merek tersebut 

 Minat saluran distribusi 

Pedagang akan lebih menyukai untuk memasarkan produk yang di 

sukai oleh konsumen yang memiliki persepsi kualitas yang baik. 

 Perluasan merek 

Persepsi kualitas yang kuat dapat di jadikan sebagai dasar oleh 

perusahaan untuk melaksanakan kebijakan perluasan merek. 

Dalam pengambilan keputusan pembelian produk terdapat faktor 

motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap dapat memegang peranan yang 

besar dalam proses keputusan pembelian suatu produk, konsumen tentu 

saja memiliki motivasi tertentu yang di harapkan akan tercapai setelah 
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melakukan pembelian. Demikian juga dengan persepsi akan produk juga 

menentukan keputusan akan sangat tergantung dari penginterprestasian 

stimuli, situasi dan informasi yang di dapatkan. 

Perlu bagi miyako untuk mnyadari bahwa selisih penjualan antara 

miyako dengan cosmos sangat tipis. Sehingga miyako setiap saat dapat 

merebut pangsa pasar yang dimiliki oleh cosmos. Persaingan produk 

elektronik semakin ketat. Perusahaan berlomba – lomba memperluas 

pangsa pasarnya. Mencoba menarik pelanggan dengan cara mempengaruhi 

sikap konsumen agar bersedia membeli produk – produk mereka. Ketika 

suatu perusahaan mengalami penurunan pangsa pasar, akan terjadi 

penurunan laba yang di dapat akiMasalah yang menjadi dasar penelitian 

ini adalah adanya penuruan penjualan Elektronik miyako dalam kurun 

waktu 2010 – 2013 penurunan penjualan ini menunjukkan adanya 

keputusan pembelian konsumen pada produk Elektronik miyako. Miyako 

yang sampai tahun 2013 mengalami penurunan penjualan ini menunjukkan 

adanya keputusan pembelian konsumen pada produk elektronik miyako 

yang berkurang. Miyako yang slama ini dapat memimpin pangsa pasar 

industri Elektronik di cv jaya gembira mendapat persaingan yang ketat 

oleh para kompetitornya bahkan rentan penguasaan pasar elektronik 

miyako dengan pesaingnya, terutama cosmos. Penurunan penjualan  

Elektronik miyako yang secara bertahap ini dapat meruntuhkan dominasi 

elektronikmiyako sebagi market leader.bat berkurangnya konsumen yang 

memakai produk mereka. 
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Masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah adanya penuruan 

penjualan Elektronik miyako dalam kurun waktu 2010 – 2013 penurunan 

penjualan ini menunjukkan adanya keputusan pembelian konsumen pada 

produk Elektronik miyako. Miyako yang sampai tahun 2013 mengalami 

penurunan penjualan ini menunjukkan adanya keputusan pembelian 

konsumen pada produk elektronik miyako yang berkurang. Miyako yang 

slama ini dapat memimpin pangsa pasar industri Elektronik di cv jaya 

gembira mendapat persaingan yang ketat oleh para kompetitornya bahkan 

rentan penguasaan pasar elektronik miyako dengan pesaingnya, terutama 

cosmos. Penurunan penjualan  Elektronik miyako yang secara bertahap ini 

dapat meruntuhkan dominasi elektronikmiyako sebagi market leader. 

   Menganalisis motivasi konsumen, persepsi kualitas yang di duga 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian menjadi sangat penting 

mendasari seseorang untuk melakukan keputusan pembelian akan di 

pengaruhi juga oleh persepsinya terhadap apa yang di inginkan serta sikap 

seseorang  dalam menilai suatu obyek yang akan di minati dan untuk di 

miliki. 

Di dasari atau tidak perusahaan yang mampu menguasai pasar 

adalah perusahaan yang akan mendapat keuntungan lebih banyak 

berdasarkan pemaparan teori dan data tentang penurunan penjualan 

Elektronik  miyako dan meningkatnya persaingan untuk merebut 

konsumen, persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian Elektronik 
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miyako ( studi pada konsumen Elektronik miyako pada CV Jaya 

GEMBIRA  di surabaya ) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah  motivasi konsumen dan persepsi kualitas secara parsial 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian elektronik Miyako pada 

perusahaan CV Jaya Gembira Surabaya ? 

2. Apakah motivasi konsumen dan persepsi kualitas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk miyako 

di cv jaya gembira  

Surabaya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu karena 

penelitian merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja, menurut 

sistem dan kaidah tertentu untuk mengungkapkan fenomena alam dengan 

tujuan untuk menentukan prinsip-prinsip baru, dari uraian tersebut maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk meneliti dan menguji pengaruh motivasi konsumen dan persepsi 

kualitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian elektronik miyako pada perusahaan cv  Jaya Gembira 

Surabaya.  
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2. Untuk meneliti dan menguji pengaruhs motivasi konsumen dan persepsi 

kualitas secara simultan  berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk miyako di cv jaya gembira Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat 

bermanfaat secara teoritis dan praktis, adapun kegunaan penelitian 

dimaksud adalah sebagai berikut; 

1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

keilmuan/pengetahuan dan penerapannya serta sebagai masukan atau 

data informasi yang dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas Wijaya Putra 

Agar dapat digunakan sebagai suatu dokumentasi perpustakaan 

guna sebagai study banding dimasa yang akan datang 

b. Bagi instansi ( CV Jaya Gembira ) 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu masukan bagi CV 

Jaya Gembira  untuk memberikan implikasi bagi para pengelola di 

perusahaan yang nantinya akan di jadikan obyek penelitian 

khususnya bagi para marketer dalam melakukan monitoring di 

lapangan, dan sebgai informasi dalam usaha untuk meningkatkan 

volume penjualan melalui peningkatan kualitas barang. 
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c. Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

memperluas wawasan penulis pada bidang ilmu pemasaran, 

khususnya mengenai masalah yang diteliti 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1   Landasan Teori 

Seseorang dalam kehidupannya akan dipacu untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan 

tersebut berupa barang primer maupun barang skunder. Mengingat semakin 

berkembangnya teknologi Elektronik alat rumah tangga maka semakin 

dibutuhkan rumahtangga pribadi yang cukup efisien bagi keluarga. Saat ini 

kebutuhan barang elektronik pribadi jenisbarang rumah tangga seperti 

blender, magicom dan lain – lain. Sudah menjadi kebutuhan masyarakat 

umum, kebutuhan masyarakat tersebut ditangkap oleh pengusaha sebagai 

peluang untuk mengembangkan kinerja bisnisnya dengan melakukan 

pengamatan kepada prilaku konsumen, kinerja bisnis akan tercapai dengan 

baik apabila unit pemasaran bekerja dengan maksimal dalam usaha 

memperoleh konsumen potensial. 

2.1.1  Keputusan Pembelian 

Dalam istilah umum, membuat keputusan adalah penyeleksian 

tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif ( Schiffman dan Kanuk, 

2008:098 ). Dengan kata lain, keputusan dapat dibuat hanya jika ada 

beberapa alternatif yang di pilih. 
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Apabila alternatif pilihan tidak ada maka tindakan yang di lakukan tanpa 

adanya pilihan tersebut tidak dapat membuat keputusan. 

 Proses pengambilan keputusan melibatkan tiga tahapan, antara lain: input, 

proses, dan output. Tahapan input mempengaruhi rekognisi terhadap 

kebutuhan produk dan terdiri dari dua sumber utama, yaitu usaha pemasaran 

perusahaan ( produk, teman, harga, dan promosi ) dan pengaruh sosiekternal 

konsumen ( keluarga, teman, tetangga, kelas soaial, budaya ). Tahapan 

proses fokus terhadap bagaimana konsumen membuat keputusan yang 

mencakup faktor spikologis ( motivasi, persepsi, belajar, kepribadian, dan 

sikap ) yang mempengaruhi rekognisi tehadap kebutuhan, pencarian 

alternaif sebelum pembelian, dan evaluasi alternatif. Tahapan output 

merupakan pembelian dan perilaku setelah pembelian ( schiffman dan 

kanuk,2008:065 ). 

  Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang 

yang di tawarkan. ( Stanton,2010:074 ) mengemukakan keptusan membeli 

sebagai proses dalam membeli nyata setelah melalui tahap – tahap 

sebelumnya setelah melakukan evaluasi atas sejmlah alternatif maka 

konsumen dapat memutuskan apakah suatu produk akan di beli atau 

diputuskan untuk tidak di beli sama sekali. 

Awater ( dalam setiadi, 2009:175 ) mendefinisikan pengambilan keputusan 

sebagai kegiatan mengumpulkan informasi tentang alternatif yang relawan 

dan membuat pilihan yang sesuai. 
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  Menurut ( setiadi, 2009:133 ), keputusan yang di ambil oleh 

seseorang dapat di sebut sebagai sebuah pemecahan masalah. Dalam proses 

pengambilan keputusan, konsumen membuat keputusan mengenai prilaku 

yang ingin dicapai atau dipuaskan. Selanjutnya di jelaskan bahwa 

pemecahan masalah merupakan suatu aliran timbal balik yang 

berkesinambungan di antara faktor lingkungan, proses kognitif dan efektif, 

serta tindakan prilaku. Proses pengambilan keputusan terdiri dari empat 

tahapan. Pada tahap pertama merupakan pemahaman akan adanya masalah. 

Tahap berikutnya terjadi evaluasi terhadap alternatif yang ada dan tindakan 

yang paling sesuai di pilih. Selanjutnya, pembelian diwujudkan dalam 

bentuk tindakan. Pada akhirnya barang yang telah di beli akan di gunakan 

dan konsumen melakukan evaluasi ulang terhadap keputusan yang 

diambilnya. 

  Menurut ( Engel,dalam sunaryati, 2008:146 ) proses keputusan 

konsumen merupakan alat penting yang di lakukan konsumen dalam 

membeli suatu produk. Proses keputusan konsumen merupakan suatu 

kegiatan yang penting karena dalam proses tersebut memuat berbagai 

langkah yang terjadi secara berurutan sebelum konsumen mengambil 

keputusan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan 

membeli merupakan kegiatan pemecahan masalah yang di lakukan individu 

dalam pemilihan alternatif perilaku yang sesuai dari dua alternatif perilaku 
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atau lebih dan dianggap sebagai tindakan yang paling tepat dalam membeli 

dengan terlebih dahulu melalui tahapan proses pengambilan keputusan. 

A. Tahapan Proses Pengembalian Keputusan Membeli 

Ada enam tahapan proses pengambilan keputusan menurut  

(Engel,dalam sunaryati 2008:060 ) yaitu: 

1. Pengenalan kebutuhan 

Konsumen berusaha mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dan 

keinginannya, baik yang sudah di rencanakan maupun yang muncul 

secara tiba tiba 

Perbedaan atau ketidaksesuaiaan antara keadaan yang diinginkan 

dengan keadaan yang sebenarnya, akan membangkitkan dan 

mengaktifkan proses kebutuhan. 

2. Pencarian informasi dan penilaiaan sumber – sumber 

Pencarian internal memori untuk menentukan solusi 

memungkinkan. Jika pemecahan tidak dapat diperoleh melalui 

pencarian internal,maka proses pencarian difokuskan pada 

stimulasi eksternal yang relevan dalam menyelesaikan masalah. 

Info tersebut dapat berupa: 

 Semua pribadi, seperti opini dan sikap dari teman, 

kenakalan,keluarga 

 Sumber bebas seperti kelompok konsumen dan badan 

pemerintah 
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 Sumber pemasaran seperti iklan 

 Sumber pengalaman langsung seperti langsung mengunjungi toko, 

mencoba produk secara langsung 

Konsumen mencari apa yang dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. Setelah tahu apa yang tepat maka ia akan melakukan 

penilaian disertai pertimbangan yang di peroleh dari berbagai 

informasi berkaitan dengan lamanya waktu dan jumlah uang yang 

tersedia untuk membeli. 

3. Penilaiaan dan seleksi terhadap alternatif pembelian 

Terdiri dari dua tahap, yaitu menetapkan tujuan pembelian dan 

menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian 

berdasarkan tujuan pembeliannya.setelah konsumen mngumpulkan 

informasi mengenai jawaban alternatif terhadap suatu kebutuhan, 

maka konsumen akan mengevaluasi pilihan dan menyederhanakan 

pilihan pada alternatif yang diinginkan. 

4. Keputusan pembelian 

Proses dalam pengambilan keputusan membeli, setelah melewati tahap 

– tahap sebelumnya. Apabila knsumen dipuaskan dari pembelian 

tersebut maka akan ada pembelian kembali. Konsumen melakukan 

pembelian yang nyataberdasarkan alternatif yang telah di pilih. 

Keputusan memebeli meliputi keputusan konsumen mengenai apa 

yang dibeli, keputusan membeli atau tidak, waktu pembelian, dan 

bagaimana cara pembayaran. 
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5. Konsumsi 

Pada tahap ini, konsumen akan menggunakan alternatif pembelian. 

Biasanya tindakan pembelian di ikuti oleh tindakan mengkonsumsi dan 

menggunakan produk. 

6. Prilaku sesudah membeli 

Prilaku ini mempengaruhi pembelian pembelian ulang dan juga 

mempengaruhi ucapan – ucapan pembeli kepada pihak lain tentang 

produk perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, tahapan proses pengambilan keputusan 

terdiri enam tahapan, yaitu di awali dengan tahapan pengenalan 

kebutuhan, kemudian tahapan kedua pencarian informasi dan 

penelitian sumber – sumber, dilanjutkan tahapan ke tiga evaluasi 

alternatif selanjutnya tahapan keempat keputusan untuk membeli, 

tahapan kelima konsumsi dan di akhiri dengan tahapan perilaku 

sesudah membeli. 

B. Jenis Pengambilan Keputusan Membeli 

Ada beberapa variasi pengambilan keputusan membeli. 

Berdasarkan variasi itu, (Engel,dalam sunaryati 2008:176 ) menjelaskan 

ke dalam tipe yang lebih terperinci dengan menggolongkan tipe 

pengamblan keputusan menjadi tiga golongan yaitu: 

i. Pengambilan keputusan diperluas ( Extended Problem Solving ) 
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Pada proses pengambilan keputusan yang dierluas, konsumen 

terbuka pada informasi berbagai sumber dan termotivasi untuk 

menilai dan mempertimbangkan serta membuat pilihan yang tepat. 

Pengambilan keputusan yang diperluas biasanya dilakukan pada 

pembelian barang – barang yang tahan lama seperti mobil, rumah, 

pakaiaan mahal, peralatan elektronik dan sebagainya. 

Dalam kondisi ini konsumen melakukan pencarian informasi yang 

intensif dan evaluasi terhadap banyak alternatif. Proses tidak hanya 

berhenti sampai tahap pembelian, konsumen juga melakukan tahap 

evaluasisetelah pembelian. Keenam tahapan proses pengambilan 

keputusan diikuti meskipun tidak berurutan dan akan banyak sekali 

alternatif yang di evaluasi. Jika hasil yang diharapkan terpenuhi 

maka keputusan di tunjukkan dalam bentuk rekomendasi pada 

orang lain dan adanya keinginan untuk membeli kembali. 

Sebaliknya, bila konsumen merasa kecewa maka kekecewaan nya 

akan disampaikan pada orang lain sehingga individu akan 

menghambat orang lain untuk melakukan pembelian ditempat yang 

serupa. 

ii. Pengambilan keputusan terbatas ( Limited Problen Solving ) 

Pada proses pengambilan keputusan terbatas, konsumen akan 

mnyederhanakan proses da mengurangi jumlah dan variasi dari 

sumber informai alternatif dan kriteria yang digunakan untuk 

evaluasi. Pilihan biasanya dibuat dengan mengikuti aturan yang 
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sederhana. Hanya sedikit pencarian informasi dan evaluasi sebelum 

pembeli atau dengan kata lain pengenalan kebutuhan mengarah 

pada tindakan pembelian. Pencarian yang ekstensif dan evaluasi 

alternatif dihindari karena proses pembelian diasumskan sebagai 

hal yang tidak penting bagi konsumen. 

iii. Pengambilan keputusan antara ( Midrange problem solving ) 

Pengambilan keputusan ini berapa di antara kedua titik ekstrim 

yaitu pengambilan keputusan yang diperluas dan pengambilan 

keputusan yang terbatas. 

Tahap pencarian informasi dan evaluasi alternatif dilakukan oleh 

konsumen tetapi intensitasnya terbatas. Karena konsumen sudah 

mendapat informasi sebelumnya, maka konsumen akan lansung 

mengambil keputusan membeli tanpa harus mempertimbangkan 

lagi. Tahapan pengambilan keputusan tidak di perlu lagi untuk 

melakukan evaluasi lagi untuk melakukan evaluasi lagi karena 

konsumen sudah merasa yakin dengan pilihannya. 

 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulka bahwa terdapat 

tiga jenis keputusan membeli, antara lain pengambilan keputusan 

diperluas ( extended problem solving ), pengambilan keputusan 

antara ( midrange problen solving ), pengambilan keputusan 

terbatas ( limited problem solving ). 
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C. Faktor Yang Mempengaruhi  Proses Pengambilan Keputusan 

Membeli 

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi maksud pembelian dan 

keputusan membeli ( Engel dalam Dya 2008: 016 ) yaitu: 

a. Sikap atau pendirian orang lain 

Pendirian orang lain dapat mengurangi alterntif yang disukai 

seseorang. 

Hal ini tergantung pada dua hal, antara lain : 

1. Intensitas dari pendirian negatif orang lain terhadap alternatif 

yang disukai konsumen. 

2. Motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. 

b. Faktor situasi yang tidak diantisipasi 

Konsumen membentuk suatu maksud pembelian atas dasar faktor – 

faktor seperti pendapatan keluarga, harga yang diharapkan dan 

manfaat produk yang diinginkan. 

Menurut Engel, blackwell dan (Miniard, 2009:094 ) pengambilan 

keputusan membeli dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu berasal dari lingkungan 

(ekternal) dan bersifat individual (internal). 

 

Beberapa faktor dari lingkungan (eksternal) yang 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan membeli (Engel 

dkk, 2009:177) antara lain : 
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a. Budaya 

Aspek kebudayaan menjadi dasar nilai, keyakinan dan 

tindakan konsumen dalam pengambilan keputusan membeli. 

Menurut (Engel dkk, 2009: 133) ada beberapa variasi dalam 

nilai budaya yang mempengaruhi keputusan membeli : 

1). Other oriented values : mencerminkan pandangan 

masyarakat tentang hubungan antara individu dengan 

kelompok (keseragaman vs eksentrik) 

2).  Environment oriented values : mencerminkan pandangan 

masyarakat pada lingkungan fisik yang berkaitan dengan 

hal-hal yang bersifat ekonomis maupun teknis 

3).  Self oriented values : mencerminkan hal-hal yang objektif 

dan pendekatan hidup dimana anggota masyarakat secara 

individual menentukan hal-hal yang menyenangkan. 

 Schiffman dan ( Kanuk, 2008:117 ) menjelaskan teorinya tentang 

kepercayaan, nilai dan kebiasaan sebagai berikut : kepercayaan terdiri 

dari sejumlah besar mental atau pernyataan verbal yang merefleksikan 

pengetahuan khusus seseorang dan penilaian mereka terhadap sesuatu. 

Nilai juga merupakan kepercayaan, namun nilai berbeda dengan 

kepercayaan karena nilai dihadapkan pada kriteria-kriteria, nilai relatif 

kecil jumlahnya, nilai memberi petunjuk perilaku kebudayaan yang tepat, 

abadi atau sulit berubah, tidak terikat pada objek spesifik dari situasi dan 
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diterima dengan luas oleh anggota masyarakat. Sedangkat kebiasaan 

adalah pola jelas dari perilaku yang diakui secara budaya atau diterima 

cara berprilakunya pada situasi yang pesifik. 

 Kultur (kebudayaan) adalah determinan paling fundamental dari 

keinginan dan perilaku seseorang. ( Assael, 2010:146 ) menjelaskan 

kebudayaan adalah nilai-nilai, norma dan kebiasaan dimana individu 

belajar dari masyarakat dan berperan penting pada pola umum perilaku 

sebuah masyarakat. Subkultur mencakup kebangsaan, agama, kelompok 

ras, dan daerah geografis. 

b. Kelas Sosial  

Kelas sosial mengacu pada pengelompokkan orang yang sama dalam 

perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka di dalam pasar. Ada 

beberapa aspek yang menentukan kelas sosial (Kahl, dalam Engel dkk, 

2008:013 ) yaitu : pekerjaan, pendidikan dan pendapat. Dikatakan bahwa 

orang yang berada pada status sosial yang sama cenderung untuk saling 

berbagai keyakinan, nilai dan cara bertindak di antara sesama mereka 

serta memiliki perasaan yang lebih dekat mereka.  Nilai, keyakinan dan 

interaksi yang berkembang ini berpengaruh pada prilaku konsumen. 

Kelas sosial memprediksi bagaimana dan dimana orang akan berbelanja. 

 Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif homogen dan tetap 

dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarkis dan anggota-

anggotanya memiliki tata nilai, minat dan perilaku yang mirip. Dalam 
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(Loundon dan Bitta, 2009:090 ) kelas sosial didefinisikan sebagai sebuah 

kelompok terdiri dari sejumlah orang yang memiliki posisi yang sama 

pada masyarakat. Posisi tersebut mugkin dicapai dari pada diperoleh 

menurut asalnya, dengan beberapa kesempatan pergerakan ke atas atau 

ke bawah menuju kelas lain. 

c. Demografi 

Harra ( 2010:054 ) mengemukakan bahwa perilaku konsumen lebih 

menekankan pada aspek-aspek yang menetap yang mengacu pada 

populasi suatu daerah yang bersifat kuantitatif seperti usia, pendapatan, 

pekerjaan, jenis kelamin, pendidikan dan kode wilayah. Sementara itu 

Engel dkk (2008:178) mengemukakan bahwa faktor demografi yaitu 

status sosial ekonomi meliputi pekerjaan, pendapatan dan kekayaan. 

Setiap produses juga memperhitungkan aspek demografi dalam 

menghasilkan suatu produk. 

d. Pengaruh kelompok  

Kebanyakan perilaku konsumen dipengaruhi oleh kelompok 

(Hasbro, dalam Engel dkk, 2009:044) khususnya dipengaruhi oleh 

kelompok referensi, cara berfikir dan nilai yang dianut kelompok 

mempengaruhi perilaku individu. Secara sadar atau tidak, individu 

melakukan proses penyesuaian diri ke dalam kelompok dengan menuruti 

harapan kelompok dan ide serta opini anggota di dalam kelompok 

tersebut. 



25 
 

Adapun bentuk pengaruh tersebut (Engel dkk,2009:072 ) yaitu : 

1). Pengaruh Informasional 

Terjadi ketika individu mengunakan opini atau perilaku kelompok 

referensi sebagai satu sumber informasi dalam berperilaku. 

2). Pengaruh  Normatif 

Terjadi ketika individu memenuhi harapan kelompok untuk 

mendapatkan imbalan langsung/pujian untuk menghindari sanksi. 

3). Pengaruh Identifikasi 

Terjadi ketika individu menggunakan norma dan nilai-nilai kelompok  

sebagai acuan bagi nilai dan sikapnya. 

Dari sudut pandang pemasaran kelompok acuan didefenisikan 

sebagai kelompok yang memberikan karangka atau referensi kepada 

individu dalam pembelian atau kputusan konsumsinya. Kelompok 

acuan yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku secara umum dan 

luas disebut kelompok acuan normatif, sedangkan kelompok acuan 

yang mempengaruhi sikap atau perilaku secara spesifik atau sempit 

disebut kelompok acuan komperatif. Pada perkembangannya kelompok 

acuan tidak lagi hanya berupa kelompok secara langsung dapat 

mempengaruhi individu, namun ada kelompok acuan yang bersifat 

tidak langsung, yang terdiri dari individu atau kelompok yang tidak 
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perlu secara langsung melakukan kontak dalam memberikan 

pengaruhnya, seperti bintang film, bintang olahraga, atau acara yang 

disusun dengan baik dan menarik agar mudah dilihat oleh orang. 

Derajat pengaruh yang adapat diberikan kelompok acuan pada prilaku 

individu tergantung pada bagaimana keadaan individu dan suatu produk 

pada faktor spesifik sosial ( schiff dan kanuk,2008:011 ) 

e. Keluarga  

Keluarga adalah pusat pembelian yang merefleksikan kegiatan dan 

pengaruh individu yang membentuk keluarga yang bersangkutan( Engel 

dkk, 2009:086 ). Individu membeli produk untuk dipakai sendiri dan 

untuk dipakai anggota keluarga lain. Keluarga merupakan variabel 

struktural yang memberikan pengaruh bagi keputusan membeli, yang 

terdiri dari usia kepala rumah tangga atau keluarga, status pekerjaan 

serta peran status suami istri dalam rumah tangga. Rumah adalah 

contoh produk yang dibeli oleh keluarga yang melibatkan dua pasangan 

( suami, istri ),anak dan kemungkinan melibatkan kakek – nenek atau 

anggota keluarga lain yang besar. Pembagian keluarga menurut 

jumlahnya yaitu : keluarga inti ( nurclear family ). Terdiri dari 

ayah,ibu, anak, yang tinggal bersama, dan keluarga besar ( Extended 

family ). Yang terdiri dari keluarga inti dan keluarga tambahan kekek, 

nenek, paman, bibi, sepupu, dan kerabat karena ada ikatan perkawinan. 
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Keluarga merupakan kelompok primer yang paling berpengaruh. 

Orientasi keluarga terdiri dari orang tua. Setelah keluarga, terdapat 

kelompok refrensi yang paling mempengaruhi pola pembelian dan 

konsumsi individu secara berurutan adalah teman, kelompok sosial, 

subkultural terentu, budaya sendiri dan budaya lain. Peran dan status 

merupakan posisi orag dalam kelompoknya. Peran dan status tertentu 

dapat berpengaruh terhadap besar kecilnya pengaruh seseorang 

terhadap orang lain, termasuk dalam pembelian atau konsumsi barang ( 

schiffman dan kanuk, 2008:035 ). 

Sedangkan untuk faktor – faktor yang bersifat individual ( internal ) 

yang mempengaruhi keputusan mambeli yaitu ( Engel, 2008 :027) : 

a. Persepsi  

Dasar dari pengambilan keputusan konsumen adanya informasi. 

Konsumen mengumpulksn informasi, mamprosesnya, dan 

menyimpan sebagian informasi, serta menambah dan 

menggabungkan informasi yang baru dengan yang lama sehingga 

akan menghasilkan suatu pemecahan masalah dalam bentuk adanya 

keputusan. Ada empat langkah utama dalam menghasilkan 

informasi yaitu pengenalan ( exposure ), perhatian ( attention ), 

interprestasi ( interpretation ) dan ingatan ( memory ). Informasi 

tersebut merupakan fakta, perkiraan, prediksi dan hubungan yang 

digeneralisasikan dan digunakan konsumen untuk menggali dan 

memecahkan masalah ( Engel,2008:052) 
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  Persepsi dimulai dengan tahap pengenalan ( exposur ) yang 

muncul ketika stimulasi datang melalui salah satu reseptor sensori 

utama individu. Seseorang akan membuka diri terhadap stimulasi, 

jika stimulus tersebut diletakkan pada lingkungan disekitar orang 

tersebut. Dalam kehidupan, terdapat banyak stimulus dalam 

aktivitas dan  kegiatan sehari – hari individu ( Engel, 2008:066 ). 

Tahap kedua dari persepsi yaitu adanya perhatian 

(attention) yang muncul ketika stimulus mengaktifkan satu atau 

lebih sensori reseptor dan sensasi yang terbentuk bergerak menuju 

otak untuk diproses. Banyaknya stimulus yang hadir akan 

menimbulkan perhatian pada stimulus yang menarik. Faktor 

stimulus adalah karakteristik fisik dari stimulus, seperti 

penerangan, ukuran, intensitas, warna dan gerakan. Faktor individu 

adalah kerakteristik individu seperti minat dan kebutuhan. ( 

Engel,2008:045 ) 

Langkah ketiga adalah interprestasi( interpretation ), 

menentukan makna dari sensasi atau proses pada saat stimulus baru 

ditempatkan dalam salah satu kategori makna dari sensasi atau 

proses dimana stimulus baru ditempatkan dalam salah satu dari 

makna kategori yang ada ( Engel,2008 ). 

Persepsi dapat bersifat ekstrinsik yang tidak terkait langsung 

dengan produk, seperti penempatan merek, harga, citra, layanan, 

atau pesan promosi/ iklan ( winsor, 2010:033 ) 
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Para konsumen merasakan kualitas dan kehandalan terhadap 

suatu merek atau toko sebagian besar karena adanya hubungan 

yang kuat antara nilai yang dipersepsikan. Pelaku pasar harus 

mengenali tanda – tanda atau sinyal persepsi konsumen sehingga 

dapat menimbulkan kesan ( image ) bagi konsumen ( lamb, Hair 

dan MC Daniel, 2010:044 ). 

a. Belajar dan ingatan 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang yang 

bersumber dari adanya pengalaman. Seseorang memperoleh 

sikap, nilai, selera, perilaku, kesukaan, makna – makna 

simbolis melalui belajar. Kebudayaan dan kelas sosial 

memberikan pengalaman belajar melalui sekolah, organisasi 

keagamaan, keluarga dan teman. Prilaku konsumen dapat 

dipelajari karena sangat dipengaruhi oleh pengalaman belajar 

yang menentukan tindakan dan pengambilan keputusan memeli 

bagi konsumen. Seseorang harus mempelajari semua hal yang 

berkaitan dengan performa, keberadaan, nilai, pilihan produk, 

kemudian menyimpan infoemasi tersebut dalam ingatan ( 

Engel, 2008:061 ) 

b. Gaya hidup 

Gaya hidup adalah fungsi dari karakteristik seseorang yang 

telah terbentuk melalui interaksi sosial. Harrel ( 2010:058 ). 

Mendefinisikan gaya hidup sebagai bagaimana seseorang 
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mejalani kehidupannya, mengalokasikan uang dan waktu. 

Kotler (2009:078 ) megemukakan bahwa gaya hidup seseorang 

adalah pola hidup seseorang dalam kehidupan sehari – hari 

yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat ( opini ) 

yang bersangkutan. Gaya hidup individu didasari oleh konsep 

dirinya yaitu sikap yang dianut seseorang dalam dirinya. Gaya 

hidup merupakan pendorong dasar yang mempengaruhi 

kebutuhan dan sikap individu, yang akan mempengaruhi 

aktivitas pembelian dan penggunaan produk. 

 

c. Sikap 

Hawkins ( 2010:099 ) sikap merupakan cara berfikir, merasa 

dan bertindak terhadap beberapa aspek lingkungan. Ada tiga 

komponen sikap, yaitu kognitif, efektif dan prilaku. Kognitif 

berarti keyakinan atau pengetahuan individu terhadap objek. 

Afektif berarti perasaan atau reaksi emosional terhadap objek. 

Sedangkan perilaku merefleksikan tindakan yang tampak dan 

pernyataan dari intensi perilaku dengan mempertimbangkan 

atribut fisik dari suatu ojek, ketiga komponen sikap akan 

konsisten satu sama lainnya. Jika pihak pemasar dapat 

mempengaruhi suatu komponen sikap, maka komponen lainnya 

akan berpengaruh ( kotler, 2009:065 ). Pemasar berusaha untuk 

mempengaruhi komponen sikap dengan memberikan 



31 
 

pengalaman langsung dengan produk atau melalui pesan 

persuasif. 

d. Motivasi dan kepribadian 

Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan perilaku dan 

memberikan arah serta tujuan bagi perilaku seseorang. 

Sedangkan motif adalah konstruk yang menggambarkan 

kekuatan dalam diri yang didak dapat diamati, merangsang 

respon prilaku dan memberikan arah spesifik terhadap respon 

tersebut. Ketika motivasi mengarahkan kekuatan yang 

mengakibatkan prilaku seseorang memiliki tujuan, maka 

kepribadian akan mrngarahkan perilaku yang dipilih untuk 

mencapai tujuan dalam situasi yang berbeda. 

Kepribadian berkaitan dengan kualitas pribadi yang bertahan 

lama, yang memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan diri 

dan respon terhadap dunia sekitarnya. Menurut Kotler 

(2009:032 ), kepribadian adalah ciri-ciri psikologi yang 

membedakan seseorang yang menyebabkan terjadinya 

jawabannya secara relatif dan bertahan lama terhadap 

lingkungannya. Sedangkan (Karsijan dalam Engel dkk, 

1995:011) menggunakan bahwa dalam perilaku konsumen 

kepribadian didefinisikan saebagai respon yang konsisten 

terhadap stimulasi lingkungan. 
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 Kepribadian menyediakan pola khusus organisasi yang 

membuat individu unit dan berbeda dengan semua individu 

yang lain. Konsumen kan memilih produk berdasarkan pada 

apa yang paling dibutuhkannya dan memilih produk apa yang  

Paling sesuai dengan kepribadiannya. Pendekatan 

kepribadiannya berusaha untuk mengkuantitatifkan 

karakteristik-karakteristik yang dimiliki individu ( Engel, 2008) 

 Menurut Schiffman dan Kanuk ( 2009:045 ), tiga hal nyata 

dalam kepribadian adalah kepribadian mencerminkan 

perbedaan individu, kepribadian bersifat konsisten, abadi dan 

dapat berubah. Kepribadian merupakan konsep yang berguna 

karena memungkinkan kita untuk mengelompokkan pelanggan 

yang berbeda-beda berdasarkan satu atau beberapa sifat. 

Kepribadian seseorang cenderung konsisten dan tetap, namun 

perilaku konsumsi konsumen sangat bervariasi karena faktor 

psikologi, sosial budaya, lingkungan dan situasi yang 

mempengaruhi perilaku. Namun dalam keadaan tertentu 

kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat dirubah oleh 

kejadian-kejadian hidup seperti kelahiran anak, kematian orang 

yang dicintai, perceraian atau kenaikan karir secara mencolok.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka faktor yang 

mempengaruhi keputusan membeli dibagi menjadi dua kelompok 

antara lain : faktor yang berasal dari lingkungan (eksternal) dan 
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bersifat individu (internal). Faktor eksternal mencakup budaya, kelas 

sosial, demografi, pengaruh kelompok, dan keluarga. Faktor internal 

mancakup persepsi, belajar dan ingatan, gaya hidup, sikap, serta 

motivasi dan kepribadian. 

2.1.2 Motivasi konsumen 

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang 

untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa 

dikatakan sebgai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan 

menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adlah sebuah 

proses untuk tercapainya kekuatan untuk memperoleh kesuksesan untuk 

memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. 

Motivasi dapat berupa motivasi intrinsic dan ekstrinsic. Motivasi 

yang bersifat intinsik adalah manakalah sifat pekerjaan itu sendiri yang 

membuat seseorang termotivasi, orang tersebut mendapatkan kepuasan 

dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain 

seperti status ataupun uang atau bisa juga dikatakan seorang melakukan 

hobbynya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen-

elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi 

factor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun 

kompensasi. 

 Banyak teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli yang 

dimaksudkan untuk memberikan uraian yang menuju pada apa 
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sebenarnya manusia dan manusia akan dapat menjadi seperti apa. Landy 

dan Becker membuat pengelompokan pendekatan teori motivasi ini 

menjadi 5 katagori yaitu teori kebutuhan, teori penguatan, teori keadilan, 

teori harapan, teori penetapan sasaran. 

a. Teori motivasi Abraham Maslow (1943-1970) 

Abraham Maslow (1943;1970) mengemukakan bahwa pada 

dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia 

menunjukkan dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid, orang 

memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat 

kebutuhan ini dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, 

dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis 

yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan 

dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus 

terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya 

menjadi penentu tidaknya yang penting. 

 Kebutuhan fisiologis (rasa lapar,rasa haus, dan sebagainya) 

 Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung,jauh dari  

 bahaya) 

 Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki(berafiliasi 

dengan orang lain, diterima, memiliki) 

 Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi, dan 

mendapatkan dukungan serta pengkauan) 



35 
 

 Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, 

memahami, dan menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian, 

dan keindahan; kebutuhan aktualisasi diri: memdapatkan 

kepuasan diri dan menyadari potensi) bila makanan dan rasa 

aman sulit diperoleh, pemenuhan kebutuhan tersebut akan 

mendominasi tindakan seseorang dan motif-motif yang lebih 

tinggi akan terjadi kurang signifikan. Orang hanya akan 

mempunyai waktu dan energi untuk menekuni minat estetika 

dan intelektual, jika kebutuhan dasarnya sudah dapat dipenuhi 

dengan mudah. Karya seni dan karya ilmiah tidak akan tumbuh 

subur dalam masyarakat yang anggotanya masih harus 

bersusah payah mencari makan, perlindungan, dan rasa aman. 

b. Teori motivasi Herzberg (1966) 

Menurut Herzberg (1966), ada dua jenis factor yang 

mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan 

menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua factor itu disebutkan 

faktorhigiene (factor ekstrinsik) dan factor motivator (faktor 

intrinsik). Faktor higiene memotivasi seseorang untuk keluar dari 

ketidakpuasan, termasuk didalamnya adalah hubungannya antara 

manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya (faktor 

ekstrinsik), sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang 

untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk didalamnya 
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adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dsb 

(faktor intrinsic). 

c. Teori Motivasi Douglas McGregor 

Mengemukakan dua pandangan manusia yaitu teori X (negative) 

dan teori Y (positif), menurut teori X empat pengandaian yang 

dpegang manajer 

1. Karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak 

menyukai kerja 

2. Karyawan tidak menyukai kerja mereka harus diawasi atau 

diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. 

3. Karyawan akan menghindari tanggung jawab 

4. Kebanyakan karyawan menaruh keamanan diatas semua 

faktor yang dikaitkan dengan kerja. 

Kontras dengan pandangan negative ini mengenai kodrat manusia ada 

empat teori Y: 

1. Karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti  

  istirahat dan bermain. 

2. Orang akan menjalankan pengaruh diri dan pengawasan diri kita  

mereka komit pada sasaran. 

3. Rata rata orang menerima tanggung jawab. 

4. Kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. 
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d. Teori Motivasi Vroom (1964) 

Teori dan Vroom (1964) tentang cognitive theory of motivation 

menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia 

yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu 

sangat dapat ia inginkan. Menurut Vroom, tinggi rendahnnya motivasi 

seseorang ditentukan oleh tiga komponen, yaitu: 

 Ekspektasi (harapan) keberhsilan pada suatu tugas 

 Instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika 

berhasil dalam melakukan suatu tugas (keberhasilan tugas untuk 

mendapatkan outcome tertentu).  

 Valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, 

netral atau negatif. Motvasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu 

yang melebihi harapan Motivasi rendah jika usahanya 

menghasilkan kurang dari yang diharapkan. 

5. Achievement Theory Teori Achievement Mc Clelland (1961) 

Yang dikemukakan oleh Mc Clelland (1961), menyatakan bahwa 

ada tiga hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu : 

 Need for achievement (kebutuhan akan prestasi) 

 Need for affiliation (kebutuhan akan hubungan 

sosial/hamper sama dengan soscialneednya Maslow) 

 Need for Power (dorongan untuk mengatur) 

6. Clayton Alderfer ERG 
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Clayton Alderfer mengetengahkan teori motivasi ERG yang 

didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan ( exsistence ), 

hubungan ( relatedness ), dan pertumbuhan ( growth ). Teori ini 

sedikit berbeda dengan teori maslow. Dsini Aleder mengemukakan 

bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat 

dipenuhi maka manusia akan kembali pada gerak fleksibel dari 

pemenuhan kebutuhan dari waktu kewaktu dan dari situasi ke 

situasi. 

2.1.2.1  Hubungan Motivasi Konsumen Dengan Keputusan Pembelian 

Motivasi yang ada pada seseorang ( konsumen ) akan mewujudkan 

suatu tingkah laku yang diarahkan pada tujuan mencapai kepuasan, jadi 

motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati tetapi adalah hal yang 

dapat disimpulkan. Tiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu 

didorong oleh sesuatu kekuatan dalam diri orang tersebut. Kekuatan 

pendorong inilah yang kita sebut motivasi konsumen. 

Menurut ( Schiffman dan Kanuk  2008:166 ), motivasi adalah kekuatan 

pendorong dalam diri seseorang yang memaksanya untuk melakukan 

suatu tindakan . Setiadi ( 2008:171 ) mendefinisikan motivasi konsumen 

adalah keadaan didalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan – kegiatan guna mencapai suatu 

tujuan. Dalam motivasi terdapat saling berkaitan dengan faktor – faktor 

kebudayaan, sosial, dan pribadi. Faktor – faktor tersebut membangun 
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atau mempengaruhi motivasi pembeli untuk melakukan suatu tindakan. 

Motivasi seseorang sangat berhubungan erat dengan prilakunya yang 

dipengaruhi oleh faktor – faktor kebudayaan, sosial, dan pribadi ( kotler 

2009:170 ). Selanjutnya faktor – faktor tersebut berperan sangat besar 

pula dalam melatarbelakangi dan menentukan motivasinya untuk 

melakukan keputusan pembelian. 

2.1.3 Persepsi kualitas  

Salah satu alasan terpusatnya perhatian perusahaan pada kualitas produk 

adalah karena hal tersebut merupakan dasar dari keuntungan kompetitif. 

Karena kualitas produk merupakan dasar dari penilaian konsumen 

terhadap suatu produk (Ajoy Menan, Benard J. Joworski, Ajoy 

K.Johli,1997 hal 87 ) 

Secara umum kualoitas dapat didefinisikan sebagai suatu keuntugan 

kompetitif atau keistimewan. Sedangkan kualitas yang dirasakan dapat 

didefinisikan sebagai suatu penilaian konstan atau keunggulan ataupun 

keistimewaan secara menyeluruh terhadap suatu produk ( zeithaml,2007 ) 

Menurut ( zeithaml, 2007:185 ) kualitas adalah suatu bentuk penilaian 

yang menyeluruh atas suatu produk. Zaithaml ( 2007:160 ) 

mengemukakan adanya 2 macam kualitas, yaitu; 

a. Kualitas afektif 
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Kualitas yang dirasakan sebagai suatu bentuk penilaian yang 

menyeluruh atas suatu produk atau suatu penaksiran yang sifatnya 

global. 

b. Kualitas kognitif 

Yaitu suatu penarikan kesimpulan tentang kualitas yang didasarkan 

pada isyarat isyarat tingkat rendah dan evaluasi produk secara 

menyeluruh. 

 

Adapun yang dimaksud dengan persepsi adalah proses 

penyeleksian, pengorganisasian dan penginterprestasian dari semua kesan 

yang diterima oleh individu. Pengevaluasian kualitas biaanya 

berlangsung dalam konteks perbandingan kualitas suatu produk dianggap 

baik atau buruk tergantung dari keunggulan atau keistimewaan relatif 

antara produk yang ada. Secara tradisional kualitas dapat dikatakan 

sebagai tanggung jawab pabrikan. 

Namun demikian aplikasi konsep serta metode peningkat kualitas 

merupakan hal yang paling utama untuk meningkatkan kinerja semua 

fungsi bisnis. Program peningkatan kualitas dilembaga tak hanya pada 

lini produk saja melainkan mencakup semua fungsi bisnis sehingga 

proses pemesanan menjadi tugas bagi peningkatan kualitas harus 

mempunyai hubungan dengan persepsi konstan tentang kualitas itu 

sendiri. Setiap lembaga perusahaan hendaknya diarahkan pada keinginan 

dan kebutuhan. 
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Berdasarkan uraian diatas dapt ditarik kesimpulan bahwa kualitas 

nampak sangat penting bagi konsumen. Konsumen dihadapkan dengan 

berbagai macam kualitas yang ada sehingga diharapkan dapat memilih 

salah satu yang sesuai dengan keinginannya. Hal ini tentunya akan 

mempercepat dalam memutuskan untuk melakukn pembelian. 

Melalui persepsi konsumen dipertimbangkan pada hubungan kausal 

antara kualitas layanan, kepuasan konsumen dan kinerja yang telah 

dirangkum dari suatu kegagalan untuk membuat jelas apakah ukuran 

kualitas layanan kepuasan konsumen berada pada tingkatan khusus atau 

umum. 

( Aeker dalam Sulis,2007:044 ) selanjutnya juga menguraikan bahwa 

persepsi kualitas berbeda dengan kepuasan. Seorang pelanggan biasa 

dipuaskan karena dia memiliki harapan yang rendah terhadap tingkat 

kinerja. Persepsi kualitas yang tinggi tidak identik dengan harapan yang 

rendah. Persepsi kualitas berbeda dengan sikap. Suatu sikap positif bisa 

ditimbulkan karena suatu produk dengan kualitas rendah sangat murah. 

Sebaliknya seseorang mungkin mempunyai sikap negatif terhadap 

produk kualitas yang dirasakan terlalu mahal. 

Persepsi kualitas mencerminkan perasaan pelanggan yang tidak nampak 

dan secara menyeluruh mengenai suatu merek akan tetapi biasanya 

persepsi kualitas didasarkan pada dimensi yang termasuk dalam 

karakteristik produk tersebut dimana merek dikaitkan dengan hal – hal 

seperti keandalan dan kinerja untuk memahami persepsi kualitas 
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diperlukan terhadap dimensi yang mendasarinya. Bloch 

mengidentifikasikan bahwa hubungan yang kuat antara pengaruh kualitas 

layanan dan kepuasan konsumen jadi perihal yang dominan dalam 

berbagai literatur yang dinyatakan oleh para ahli adalah bahwa kepuasan 

konsumen merupakan konstruk pokok serta persepsi layanan kualitas 

mempengaruhi pembelian. 

2.1.3.1  Hubungan Presepsi Kualitas dengan Keputusan Pembelian 

 Persepsi terhadap kualitas keseluruhan dari suatu produk atau 

jasadapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan 

berpengaruh secara langsung kepada keputusan pembelian konsumen dan 

loyalitas mereka terhadap merek 

 ( Durianto,et al 2011:122 ). Persepsi kualitas yang baik akan mendorong 

keputusan pembelian dan menciptakan loyalitas terhadap produk 

tersebut. Selanjutnya mengingat persepsi konsumen dapat diramalkan 

maka jika persepsi kualitasnya negative, produk tidak akan disukai dan 

tidak akan bertahan lama dipasar. Sebaliknya, jika persepsi kualitas 

pelanggan positif maka produk akan disukai. 

 Banyak konteks menyebutkan persepsi kualitas sebuah merek 

menjadi alasan penting pembelian serta merek yang mana akan 

dipertimbangkan pelanggan yang pada gilirannya akan mempengaruhi 

pelanggan dalam memutuskan merek yang akan dibeli. ( Durianto et al 

2011:101 ) selain itu persepsi kualitas yang terkait erat dengan keputusan 
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pembelian maka persepsi kualitas dapat mengefektifkan semua elemen 

program pemasaran khususnya program promosi( Durianto, ed al 

2011:069 ). 

 Persepsi merupakan realitas yang dinyatakan oleh konsumen dalam 

membuat keputusan. Hal ini disebutkan Cielend dan Bruno dalam 

Simamora ( 2007:024 ) bahwa kualitas ada bila telah masuk kedalam 

persepsi konsumen ( quality only as is perceived by custumers ). Yang 

berarti bila konsumen telah mempersepsikan kualitas sebuah produk 

sebagai bernilai rendah, maka kualitas produk itu rendah dan sebaliknya 

apapun kualitasnyanya. Maka disini persepsi menjadi lebih penting dari 

pada realitas karna konsumen membuat membuat keputusan berdasarkan 

persepsi bukan realitas.  

 Menurut Schiffan dan Kanuk dalam Lindawati ( 2009:034 ) 

konsumen percaya bahwa berdasarkan evaluasi mereka terhadap kualitas 

produk akan dapat membantu mereka untuk mempertimbangkan produk 

mana yang akan mereka beli. 

 Menurut Lindawati ( 2009:077 ) sendiri menyatakan beberapa 

peneliti telah mencoba untuk mengintergasikan konsep kualitas produk. 

Sebgai dasar pembelian produk oleh konsumen dan sebuah studi 

menunjukkan bahwa dengan adanya produk quality akan menyebabkan 

tingkat pembelian yang makin tinggi pula. 
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 Lebih lanjut dalam penelitiannya, Uranesavic ( 2010:044 ) 

memasukkan salah satu variabelnya yaitu persepsi terhadap kualitas 

dalam proses pembelian diantara alternative yang ada dimana konsumen 

akan pertama kali mempersepsikan merek sebagai tanda kualitasnya ( 

penampilan fisik dan pengemasan, harga, dan reputasi dalam jaringan 

penjualan ).hasil akhir penelitiannya menunjukkan hal yang sama bahwa 

persepsi ataskualitasnya menjadi faktor dominan dalam pemilihan merek, 

implikasinya ditunjukkan dalam fakta dimana persaingan berdasarkan 

uraian yang telah dipaparkan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu antara lain : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
No Peneliti dan 

Tahun 

Judul Peneliti Variabel Metode 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1 

 

Hardian 

Hanggadhika 

( 2010 ) 

Analisis pengaruh 

ekuitas merek, 
motivasi 

konsumen,persepsi 

kualitas,terhadap 

keputusan 
pembelian 

konsumen pada 

produk handphone 
merek nokia di 

semarang ( Study 

pada counter 
Nokia indomadiun 

kota Madiun 

Independen 

: kesadaran 
merek, 

persepsi 

kualitas, 

asosiasi 
merek, 

loyalitas 

merek 
Dependen : 

Keputusan 

pembelian 

Regresi 

berganda 

Hasil 

penelitian 
menunjukkan 

bahwa seluruh 

variabel 

independen 
berpengaruh 

positif 

terhadap 
keputusan 

pembelian 

konsumen baik 
secara parsial  

( individu ) 

maupun secara 

simultan 
( bersama – 

sama ) 
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2 Novian 

Rezka M 

( 2011 ) 

Analisis pengaruh 
harga, motivasi 

konsumen dan 

tempat terhadap 
keputusan 

pembelian ( study 

pada pengunjung 

pujasera jaya 
makmur di 

semarang ) 

Independen 
: 

Harga, 

motivasi 
konsumen, 

lokasi / 

tempat  

Dependen : 
Keputusan 

pembelian  

Regresi 
linier 

berganda 

Hasil 
penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 
seluruh 

independen 

berpengaruh 

positif 
terhadap 

keputusan 

membeli 

2.3  Kerangka Konseptual 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah di uraikan, maka sebuah 

model untuk penelitian ini yang tampak pada gambar 2.1 model tersebut 

terdiri dari tiga variabel independen diantaranya motivasi konsumen, 

persepsi kualitas serta satu variabel dependen yaitu keputusan pembelian. 

         Gambar 2.1 

Kerangka konseptual 

 

 

 

2.4   Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan suatu proporsi / anggapan yang mungkin benar 

dan seing digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan dan pemecahan 

masalah ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut (Supranto, 2009:099) 

 

Persepsi kualitas (X2) 

Motivasi Konsumen (X1) 

Keputusan Pembelian (Y) 
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Hipotesis I : 

Motivasi konsumen dan persepsi kualitas secara parsial berpengaruh  

terhadap keputusan pembelian Elektronik Miyako di CV. Jaya Gembira 

Surabaya. 

Hipotesis II : 

Motivasi konsumen dan Persepsi kualitas secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian Elektronik Miyako CV. Jaya 

Gembira Surabaya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penlitian ini adalah penelitian Kuantitatif . Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian-

bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian 

kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model 

matematis teori-teori dan hipotesis. 

Menurut Sugiono (2009:088 ) penelitian statistik deskreptif adalah 

penelitian statistika yang berfungsi untuk mendiskripsikan memberi 

gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel/populasi 

sebagaimana adanya. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan, maka jenis penelitian ini adalah  Pendekatan kuantitatif yaitu 

penelitian yang menjelaskan hub 

ungan kausal dan adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat melalui pengujian hipotesis. ( Arikunto, 2007:031 ) 

Sedangkan pengertian kuantitatif deskriptif adalah untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi ( 

Sugiono 2008:094 ). 
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3.2 Penentuan populasi dan sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiono ( 2007:145 ), populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

keudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, 

populasi dapat dipahami sebagai sekelompok indivdu atau objek 

pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Populasi 

dalam peneltian ini adalah konsumen Elektronik miyako di CVJaya 

Gembira Surabaya. 

3.2.2 Sampel 

  Sampel adalah sebagian dari populasi yang mempunyai 

karakterstik yang relatif sama dianggap dapat mewakili populasi. Munurut 

Hasan ( 2009:091 ), sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

melalui cara – cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas 

dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. 

Sedangkan cara pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan teknik insidental sampling. Menurut Prof. Dr. 

Sugiono  (2013: 156 ) bahwa teknik ini  disebut dengan insidental sampling 

yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan / insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 
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sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data.  

Peneliti memilih menggunakan metode sampling ini karna telah 

memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari satu 

kelompok sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang 

dikehendaki, karena mereka memang memiliki informasi seperti yang 

diharapkan dan mereka memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh 

peneliti. Syarat sampel pada penelitian ini adalah sampel dari langganan 

ataupun pembeli yang datang ke CVJaya Gembira Surabaya. kriteria sampel 

penelitian ini adalah konsumen yang memenuhi satu dari lima kriteria dalam 

tabel berikut ini 

Tabel 3.1 

Kriteria responden dalam sampel 

No Kriteria 

1 Pemrakarsa ( initiator ) 

2 Pemberi pengaruh ( influencer ) 

3 Pemberi keputusan ( decider ) 

4 Pembeli ( buyer) 

5 Pemakai ( user ) 
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Sampel yang diambil adalah yang peneliti temui dilapangan tanpa ada 

perencanaan pertemuan terlebih dahulu. Penentuan jumlah sampel 

ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut ( Widiyanto, 

2008:143 ). Jumlah populasi konsumen di CV Jaya Gembira surabaya 

terdapat 200 pelanggan. Perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini 

berdasarkan pendapat ( Slovin dalam Umar, 2008:023 ) yang menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

n =  
 

Dimana ; 

n : Ukuran sampel 

N : Ukuran populasi 

E : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya ( 5 % ) 

Berdasarkan rumus diatas dapat diperoleh sampel ( n ), yaitu : 

N =  =  = = 92,30 = 92 responden 

Jadi jumlah sampel sebesar 92 responden dibulatkan menjadi 100 responden 
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3.3 Variabel penelitian dan Definisi operasional 

3.3.1  Variabel penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis 

variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun rincian 

dari masing – masing jenis variabel tersebut adalah : 

1. Variabel bebas ( X ) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

a. Motivasi konsumen ( X1 ) 

b. Persepsi kualitas ( X2 ) 

2. Variabel terikat ( Y ) 

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya ditentukan atau 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah : keptusan pembelian ( Y ) 

3.3.2 Definisi Operasional Variabel  

 Dalam definisi operasional ini ada dua variabel yang diteliti yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. Sedangkan penjelasan definisi operasional variabel 

untuk masing – masing variabel dan indikatornya adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

Motivasi 

konsumen 

( X1 ) 

Motivasi KonsumenMerupakan 

Keadaan 

didalampribadiseseorangyang 

mendorongkeinginan individuuntuk 

melakukankegiatan – kegiatan guna 

mencapai suatu tujuan ( setiadi, 

2008 )` 

 

1. Kualitas produk 

2. Kenyamanan 

penggunaan 

produk 

3. Harga standart 

produk 

4. Jumlahdan 

kualitas service 

center. 

TS skor 1 

KS skor 2 

CS skor 3 

S    skor 4 

SS  skor 5 

Persepsi 

kualitas  

( X2 ) 

Persepsi kualitasMerupakan 

persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas atau 

keunggulan dari suatu produk atau 

jasa layanan yang berkaitan dengan 

apa yang diharapkan oleh 

pelanggan (Zeithaml dalam Muafi 

dan Effendi, 2007) 

1. Karakteristiktam

bahan untuk 

menjadi pembeda 

2. Jarang terjadi 

kerusakan 

3. Spare 

partberkualitas 

4. Daya tahan 

produk yang baik 

5. Garansi mesin 

TS skor 1 

KS skor 2 

CS skor 3 

S    skor 4 

SS  skor 5 

Keputusan 

pembelian 

( Y ) 

Keputusan     keputusan pembelian adalah suatu 

proses pengambilan keputusan 

dalam membeli suatu produk yang 

dimulai dari pengenalan masalah, 

pencarian informasi, penilaian 

alternative, membuat keputusan 

pembelian dan akhirnya didapatkan 

perilaku setelah membeli yaitu puas 

atau tidak puas atas suatu produk 

yang dibelinya (Kolter, 2008) 

 

1. Tidak ada 

pemilihan merek 

lain 

2. Hampir semua 

pelanggan 

membeli produk 

miyako 

3. Informasi tentang 

kualitas 

4. Kemudahan 

mendapatkan 

spare part 

5. Ketertarikan 

untuk membeli 

ulang. 

TS skor 1 

KS skor 2 

CS skor 3 

S    skor 4 

SS  skor 5 
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a. Jenis dan sumber data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya, yakni data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner 

yang diisi oleh responden secara langsung. Dalam penelitian ini 

menggunakan data primer dari konsumen yang memenuhi satu dari 

lima criteria: pemrakarsa ( initiator ), pemberi pengaruh ( influencer ), 

pengambilan keputusan ( decider ), pemeli ( buyer ), pemakai ( user ), 

Elektronik miyako CV Jaya Gembira kota Surabaya. alasan dipilih 

sampel dari pelanggan jaya gembira karna lebih dari lima puluh toko 

pelanggan yang menjadi pelanggan dari jaya gembira Surabaya 

sehingga mengindikasikan bahwa penjualan Elektronik Miyako di 

CVJaya Gembira Surabaya tergolong besar. 

2.  Data sekunder 

Merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari 

sumbernya, akan tetapi hasil olahan dari pengambilan data primer. Data 

sekunder dalam penelitian ini antara lain dari penelitian terdahulu, 

literatur – literatur, media cetak ( surat kabar dan majalah ), dan media 

elektronik ( internet ) 
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2.1 Teknik  pengumpulan data dan instrumen penelitian 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Metode Dokumentasi, dokumentasi yang dipelajari untuk memperoleh 

data dan informasi dalam penelitian ini. Dokumen tersebut meliputi 

data ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan topik penelitian. 

Dokumen tersebut digunakan untuk mendapatkan data sekunder. 

b. Kuisioner yaitu suatu lembar isian yang didalamnya berisi pertanyaan 

yang sudah disiapkan dengan memperhatikan masalah yang akan 

diteliti. Kemudian kuisioner tersebut diberikan pada responden untuk 

diketahui jawaban/pendapatnya. 

  Pengumpulan data dengan menggunakan kombinasi pertanyaan 

tertutup dan pertanyaan terbuka, yang diberikan kepada responden secara 

langsung sehingga didapatkan keobjektifan data yang tepat. Data yang 

dikumpulkan meliputu identitas responden serta tanggapan konsumen 

terhadap Elektronik Miyako. 

Pertanyaan-pertanyaan pada angket tertutup dibuat dengan skala likert 1-

5 dengan menggunakan pertanyaan berskala (scaling questions). Skala 

likert digunakan untuk meengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifikasi oleh 

penenliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Jawaban 

setiap itim instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif. Dan untuk keperluan analisis 
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kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor yang ditunjukkan tabel 

berikut : 

Tabel 3.3 

Skala likert pada Pertanyaan Tertutup 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

2.2 Teknik Keabsahan data 

Pengujian hipotesis tidak akan menghasilkan kesimpulan yang benar, 

akurat dan obyektif. Untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang 

diajukan melalui program SPSS. Maka alat ukur yang digunakan sebagai 

berikut : 

a. Uji validitas  

uji validitas menunjukkanseberapa bagus sebuah instrumen yang 

digunakan untuk mengukur ( sebuah konsep tertentu ) yang harus 

diukur ( Sekaran dalam Kristiningsih et al, 2010:057 ). Cara mengukur 

validitas bisa menggunakan konsistensi internal ( internal consistency 

) yaitu dengan metode korelasi product moment perason. Jika hasil 
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korelasi antara tiap – tiap pertanyaan dengan skor total menunjukkan 

hasil yang signifikan ( signifikan < 0,05 dan korelasi > 0,4 ), maka 

item pertanyaan tersebut valid yang berarti memiliki validitas 

konstruk ( Singarimbun dalam Kristiningsih et al, 2010:068 ). 

b. Uji realibilitas 

Pengukuran reliabilitas dapat menggunakan koefisien cronbach alpha ( 

α ) yang menunjukkan seberapa bagus item pertanyaan berhubungan 

positif dengan item pertanyaan lain. Pengukuran tersebut juga 

menunjukkan apakah responden menjawab stabil / konsisten faktor – 

faktor atau item – item pertanyaan yang berada pada 1 konstruk. Jika 

kofisien cronboach alpha  sebesar 0,7 atau lebih, maka instrumen itu 

dapat diterima ( Sekaran dalam kristiningsih et al,2010:089 ), corrected 

item – total correlation minimal sebesar 0,3 supaya item pertanyaan 

tersebut bisa digunakan dalam pengolahan data selanjutnya. 

2.3 Teknik  analisis data 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas atau kehormatan digunakan untuk mendekteksi apakah 

distribusi variabel – variabel bebas dan terikat adalah normal. Menurut 

Santoso ( 2000 : 016 ) normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

sebaran data ( titik ) pada sumbu diagonal dari grafik normal P – Plot 

of regression standarized residual.Suatu model dikatakan memnuhi 

asumsi normalitas apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal. 
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Cara ini untuk menguji nrmalitas data dapat pula dilakukan dengan 

menggunakan uji chi square dimana nilai signifikan α < 0,05 ( 5 % ) 

maka data terdistribusi secara normal dan jika sebaliknya maka 

terdistribusi tidak normal. ( Santoso, dalam Sugiono 2009:088 ). 

3.3.3  Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif adalah suatu pengukuran yang digunakan 

dalam suatu penelitian yang dapat dihitung dengan jumlah satuan 

tertentu atau dinyatakan dalam angka-angka. Analisis ini meliputi 

pengelolaan data, pengorganisasian data, dan penemuan hasil 

(Supranto, 2007:081 ). Dalam penelitian ini, analisis data 

kuantitatif yang digunakan antara lain : 

3.3.4Analisis Angka Indeks 

  Analisis angka indeks bertujuan untuk mengetaui persepsi umum 

responden mengenai sebuah variabel yang diteliti. Analisis ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik analisis indeks, untuk 

menggambarkan persepsi responden atas item – item pertanyaan 

yang diajukan.( Ferdinan 2008:056 ). Dengan jumlah responden 

100 orang, maka nilai indeks dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Nilai indeks = ((F1x1 )+( F2x2)+ ( F3x3 ) + ( F4x4 ) +( F5x5 ) ) / 5 
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Dimana : 

F1 adalah frekuensi responden yang menjawab 1 dari skor yang digunakan 

dalam daftar pertanyaan  

F2 adalah frekuensi responden yang menjawab 2 dari skor yang diguanakan 

dalam daftar pertanyaan 

F3 adalah frekuensi responden yang menjawab 3 dari skor yang digunakan 

dalam pertanyaan 

F4 adalah frekuensi responden yang menjawab 4 dari skor yang digunakan 

dalam daftar pertanyaan 

F5 adalah frekuensi responden yang menjawab 5 dari skor yang digunakan 

dalam daftar pertanyaan. 

Angka jawaban responden tidak dimulai dari angka 0, melainkan dari angka 

1 hingga 5, oleh karena itu angka indeks yang dihasilkan akan dimulai dari 

angka 20 hingga 100 dengan rentang sebesar 80. Dalam penelitian ini 

digunakan kriteria 3 kotak ( Three-Box Method ), maka rentang sebesar 

26,67. Rentang tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan 

indeks persepsi responden terhadap variabel – variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini ( Fedinand, 2008 ), yaitu sebagai berikut 

20,00 – 46,67 = Rendah 

46,67 – 73,34 = Sedang 
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73,35 – 100 = Tinggi 

Atas pedoman ini maka indeks persepsi responden terhadap variabel – 

variabel penelitian yang diajukan dalam model dapat diteliti dan 

dideskripsikan. 

3.3.5 Analisis Regresi Berganda 

  Secara umum analisis ini digunakan untuk menelitinpengaruh dari 

beberapa variabel independen ( Variabel X ) terhadap variabel 

dependen ( variabel Y ) ( Ghoali, 2008 ). Pada regresi berganda 

variabel dependen ( Vriabel X ) yang diperhitungkan pengaruhnya 

terhadap variabel dependen ( variabel Y ), jumlahnya lebih dari satu. 

Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah motivasi konsumen ( 

X1 ), persepsi kualitas ( X2 ), sikap konsumen ( X3 ) sedangkan 

variabel dependen adalah keputusan pembelian ( Y ) sehingga 

persamaan regresi bergandanya adalah: 

Y = a +   +  +  + e 

Y =  Keputusan pembelian 

a = Konstanta 

b1, b2, b3 : Koefisien masing – masing faktor 

X1 : Motivasi konsumen 

X2 : Persepsi kualitas 
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e : Standart error 

3.3.6 koefisien dererminasi 

Koefisien determinasi ( R2 ) pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemempuan model regresi dalam menerangkan variasi 

variabel dependen ( Ghozali, 2006:023 ). Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol ( 0 ) dan satu (1 ). Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekatinya satu ( 1) 

berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi ( R2 ) adalah 

bias terhadap jumlah variabel independen, maka R2 pasti meningkat 

tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikasi 

tehadap variabel dependen. Maka digunakan nilai adjusted R2 pada 

saat mengevaluasi model regresi yang terbaik karena adjusted R2 pada 

saat mengevaluasi model regresi yang terbaik karena adjusted R2 

dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke 

dalam model. 
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3.4  Pengujian hipotesis  

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan baik bersama – sama maupun secara persial antara variabel 

motivasi konsumen ( X1 ), dan persepsi kualitas ( X2 ) terhadap 

keputusan pembelian ( Y ) produk elektronik miyako cv jaya gembira 

surabaya dibuktikan dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Berikut hasil dan uraian dari pengujian hipotesis pertama ini. 

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial ( uji t )  

Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

variabel independen secara parsial atau individual terhadap variabel 

dependen. Kriteria yang harus digunakan adalah : 

 Ho : b1 = 0 

Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial 

pada masing – masing variabel independen. 

 Ha : b1 > 0 

Artinya, ada pengaruh yang signifikan secara parsial pada 

masing – masing variabel independen  

Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a. Taraf signifikan 

b. Distribusi t dengan derajat kebebasan ( n ) 

c. Apabila t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima  

d. Apabila t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
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2.  Pengujian hipotesis secara simultan ( uji F ) 

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan kedalam model secra simultan atau 

bersama – sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen ( 

Ghoali, 2008:067 ) 

a. Membuat hipotesis untuk kasus pengujian F- test diatas 

yaitu: 

Ho : b1, b2  = 0 

Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen yaitu mativasi konsumen ( X1 ), persepsi 

kualitas ( X2 ) secara simultan terhadap variabel dependen 

yaitu keputusan pembelian ( Y ). 

Ha : b1, b2 > 0 

Artinya, ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen yaitu motivasi konsumen ( X1 ), persepsi 

kualitas ( X2 ), secara simultan terhadap variabel dependen 

yaitu keputusan pembelian ( Y ). 

b. Menentukan F tabel dan F hitung dengan tingkat kepercayaan 

sebesar 95% atau taraf signifikan sebesar 5% ( < = 0.05 ), maka: 

 Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

berarti masing – masing variabel independen secara 

bersama – sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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 Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

berarti masing masing variabel independen secara bersama 

– sama tidak mempunyai pegaruh yang signiikan terhadap 

variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum CV Jaya Gembira Surabaya 

 CV Jaya Gembira adalah distributor alat–alat rumah tangga yang berada di 

jl margomulyo indah blok B30 surabaya. Perusahaan ini bergerak dalam bidang 

perdagangan barang–barang elektronik berbagai macam merek seperti panasonic, 

cosmos, Miyako, hock, dan barang–barang merek cina lainnya. Perusahaan ini 

dimiliki oleh Bapak Herman wangsa dan sekarang di jalankan oleh putra 

pertamanya yaitu Bapak Andry Wangsa. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2000 

yang berawal  hanya dengan memiliki satu gudang sekarang meluas memiliki  dua 

gudang. Kantor dari pada perusahaan ini yaitu di laguna villa west wood yang 

merupakan kediaman dari bapak Andri Wangsa sendiri.  

Segala macam aktivitas pembukuan dikerjakan di rumah bapak Andri 

Wangsa. Dan pergudangannya terletak di margomulyo indah, disini hanya 

aktivitas bongkar dan muat barang serta pencetakan nota kiriman barang yang 

akan di kirimkan ke toko yang memesan barang. Perusahaan ini hanya 

menyediakan barang elektronik rumah tangga seperti kompor gas, magic 

com,kipas angin,dispenser,blender dan lain–lain. 
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4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Organisasi adalah suatu sistem kerjasama dari kelompok orang untuk 

mencapai tujuan. Struktur organisasi harus disusun berdasarkan pola yang jelas 

dalam pembagian tugas dan wewenang agar tidak terjadi keseimbangan tugas 

masing-masing. Dengan melihat struktur organisasi yang ada, maka akan 

diketahui: 

1. Hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya 

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian 

3. Garis-garis kekuasaan atau wewenang masing-masing bagian 

Gambar struktur organisasi CV Jaya Gembira sesuai dengan pekerjaan 

masing – masing secara jelas tersaji dalam bagan  berikut ini. 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi CV Jaya Gembira Surabaya 

 

Berdasarkan gambar 4.1 ( struktur organisasi CV Jaya Gembira Surabaya ) 

telah menjelaskan bahwa jabatan yang tertinggi yaitu manager karna manager 

adalah kepercayaan dari owner. Dan manager ini mengkordinir admin admin yang 

ada di gudang maupun kantor. Adapun tugas admin – admin tersebut adalah : 

 

 

 

 

 

OWNER 

(Herman Wangsa) 

Admin Pajak 

(Rara) 

Admin Piutang 

(Novi) 

Manager 

(Andryy Wangsa) 

Admin Gudang 

Admin Retur 

(Elly) 

Admin Penjualan 

(Ika) 

Admin Pembelian 
(Lely) 

Admin Kantor 

Stock Gudang 

(Farin; Qory; Fida) 

Supir dan Kernet 

Admin Nota Penjualan 

(Hanny) 

Admin Hutang 

(Dwi) 
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 Admin gudang terbagi menjadi : 

 

1. Admin pembelian 

Bertugas untuk menginput nota pembelian dari supplier ke program 

komputer supaya admin penjualan bisa mengeluarkan stock barang untuk 

dijual. 

2. Admin retur 

Menginput nota retur baik luar kota maupun dalam kota ke dalam program 

komputer. 

3. Stock gudang 

Bertugas mengecek barang masuk dan barang keluar di gudang serta 

mencatat secara manual ke dalam buku pengeluaran barang dan 

pemasukan barang. 

4. Admin penjualan 

Bertugas membuat nota penjualan untuk di kirim sesuai dengan pesanan 

serta merangkap penerimaan order barang baik dalam kota maupun luar 

kota. 

5. Supir dan kernet 

Menyiapkan dan Mendistribusikan barang yang sudah di pesan oleh 

pelanggan sesuai dengan nota penjualan. 
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 Admin kantor terbagi menjadi : 

1. Admin pajak 

Bertugas untuk mengurusi pajak yang harus di bayar oleh perusahaan atas 

barang dagangannya. 

2. Admin piutang 

Mengurusi piutang dari pelanggan selama jatuh tempo yang ada.dan 

membuatkan tanda terima tagihan untuk di tagihkan ke pelanggan yang di 

tuju. 

3. Admin hutang 

Bertugas untuk megurusi hutang dagang perusahaan terhadap supplier cv 

jaya gembira.sesuai jatuh tempo yang di tentukan 

4. Admin nota penjualan 

Meregister nota penjualan sesuai dengan urut nomor nota per tanggal 

untuk menghindari hilangnya nota. 

 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden adalah merupakan ciri khas secara garis besar 

populasi yang dijadikan sebagai sampel peneliotian dilihat berdasarkan usia, jenis 

kelamin, pekerjaan, da pengeluaran perbulan. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 100 orang pelanggan yang membeli elektronik Miyako  di cv 

jaya gembira dengan teknik pengambilan sampel yaitu insidentia samplin 

g.Berikut ini adalah deskripsi status sosial responden berdasarkan hasil  
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pengumpulan kuisioner. 

 

Tabel 4.6 

Data responden berdasarkan penghasilan 

No Penghasilan Jumlah Persentasi 

1 < 2 juta 15 15% 

2 2 – 5 juta 20 20% 

3 5 – 10 juta 25 25% 

4 >10 juta 50 50% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : Data primer 

 

Berdasarkan data dalam tabel di atas, diketahui bahwa dari 100 orang 

responden yang berpenghasilan kurang dari 2 juta (< 2 juta) terdapat sebesar 15%, 

yang berpenghasilan 2 – 5 juta terdapat sebesar 20% dan yang berpenghasilan 

antara 5 – 10 juta terdapat sebesar 25% sementar itu yang berpenghasilan lebih 

dari 10 juta (> 10) terdapat sebesar 50%. Berikut ini deskripsi resonden kehadiran 

dilokasi berdasarkan hasil pengumpulan kuisioner.  

Tabel 4.7 

Data responden berdasarkan kehadiran di lokasi 

No Kehadiran Jumlah Persentasi 

1 Baru sekali 20 20% 

2 Lebih satu kali 30 30% 

3 Langganan 50 50% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : Data primer 

 

Berdasarkan data dalam tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa dari 100 orang 

responden berdasarkan kehadiran di lokasi pembelian bahwa responden yang 

datang baru sekali terdapat 20%, kemudian yang datang lebih dari satu kali 

terdapat sebanyak 30% dan responden sebagai pelanggan terdpat sebesar 50%. 
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4.2.2 Uji Keabsahan Data 

4.2.2.1 Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila 

instrumen tersebut dapat menjalankan fungsi ukurnya. atau memberikan hasil 

ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya instrumen 

tersebut. Pengukuran validitas pada instrumen ini dilakukan dengan korelasi 

product moment antara skor butir dengan skor skalanya. Koefisien korelasi dapat 

dianggap memuaskan jika melebihi 0.30. (Azwar : 1998 : 153). 

Hasil pengukuran validitas instrument penelitian diperoleh hasil r hitung 

(Pearson Corelation) seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.8 

Nilai Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Variabel 
Pearson 

Corelation 
Signifikansi 

Motivasi 

konsumen (X1) 

1. Jaminan Kualitas 

2. Kenyamanan Penggunaan Produk 
3. Harga Standart Produk 

4. Kualitas Service Center 

0.827 

0.864 
0.874 

0.900 

0.000 

0.000 
0.000 

0.000 

Persepsi kualitas 

(X2) 

1. Karakteristik Tambahan 

2. Jarang Terjadi Kerusakan 
3. Spare Part Berkualitas 

4. Garansi Mesin 

5. Garansi Mesin 

0.857 

0.860 
0.714 

0.790 

0.742 

0.000 

0.000 
0.000 

0.000 

0.000 

Keputusan 

pembelian (Y) 

1. Tidak ada pemilihan merek lain 
2. Pelanggan Membeli Produk 

3. Informasi tentang kualitas 

4. Kemudahan mendapatkan spare 

part 

5. Ketertarikan untuk membeli ulang 

0.632 
0.681 

0.693 

 
0.801 

0.768 

 

0.000 
0.000 

0.000 

 
0.000 

0.000 

Sumber : Lampiran 3 (Diolah Juni 2014) 
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Berdasar tabel 4.8 di atas. menunjukkan bahwa nilai r hitung (koefisien 

korelasi) lebih besar dari 0.30, dengan demikian bahwa instrument penelitian yang 

digunakan untuk mengukur variabel dapat dikatakan valid. 

 

4.2.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana suatu alat ukur dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan dan bilamana suatu alat ukur dipakai dua kali 

atau lebih. maka untuk mengukur gejala yang sama akan menghasilkan 

pengukuran yang diperoleh relatif konsisten. Pada penelitian ini digunakan uji 

reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach. Jika koefisien Cranbach alpha 

sebesar 0.6 atau lebih. maka instrument penelitian tersebut dapat dikatakan 

reliable ( Hadi. 2009:078 ). Hasil pengukuran uji reliabilitas diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Nilai Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

No. Variabel Penelitian 
Nilai Alpha 

Cronbach 

1 

2 

3 

Motivasi konsumen (X1) 

Persepsi kualitas (X2) 

Keputusan pembelian (Y) 

0,8873 

0,8532 

0,8596 
Sumber : Lampiran 4 (Diolah Juni 2014) 

 

Berdasar tabel di atas nilai Alpha Cronbach dari masing-masing variabel 

lebih dari 0.6 sehingga dapat dikatakan bahwa semua item-item dalam kuesioner 

penelitian tersebut adalah reliable (andal). 
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4.2.2.3 Uji Nurmalitas Instrumen Penelitian 

Uji normalitas atau kehormatan digunakan untuk mendeteksi apakah 

distribusi variabel-variabel bebas danterikat adalah normal. Menurut Santoso 

(2005:054 ) normalitas dapat dideteksi dengan melihat sebaran data (titik) pada 

sumbu diagonaal dari grafik normal P – Plot of Regression Standarized Residual. 

Suatu model  diaktakan memenuhi asumsi normalitas apabila data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. 

 

Gambar 4.2 

Grafik P-Plot Uji Nurmalitas 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y)

Observed Cum Prob
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Sumber : Lampiran 5 (Diolah Juni 2014) 

 

Jika dilihat berdasarkan grafik di atas, maka data dari semua data 

terdistribusi normal. Hal ini karena semua data menyebar mengikuti garis 

Normalitas.Cara lain untuk menguji normalitas data dapat pula dilakukan dengan 

menggunakan uji chi square dimana nilai signifikan α < 0,05 (5%) maka data 
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terdistribusi secara normal dan jika sebaliknya maka terdistribusi tidak normal. 

Hasil pengujian menunjukkan nilai chi square sebesar 2129.711 dan nilai α 

sebesar 0,000 yang berarti < dari 0,05. Dengan demikian bahwa nilai residual data 

terdistribusi secara normal (Lampiran 6) 

 

4.2.3 Diskripsi frekuensi skor indikator variabel 

 Untuk mencapai nilai kategori motivasi konsumen dan persepsi kualitas 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk elektronik miyako di CV Jaya 

Gembira Surabaya, maka dari masing masing responden dilakukan dengan cara 

menjumlahkan nilai jawaban, kemudian jumlah nilai jawaban tersebut dibagi 

dengan banyaknya jumlah pertanyaan, hasilnya merupakan nilai rata rata (mean) 

nilai tersebut kemudian dimasukkan kedalam kelas – kelas dimana penentuan 

intervalnya menggunakan rumus : 

 

Dimana : 

Nilai tertinggi adalah 5 

Nilai terendah adalah 1 

Jumlah kelas adalah 5 yaitu : sangat sesuai,sesuai, cukup sesuai, tidak 

sesuai, sangat tidak sesuai. Dari interval kelas tersebut, akan diketahui batasan 

nilai masing– asing kelas, dan setelah itu nilai rata–rata masing–masing kelas 

dimasukkan kedalam kelas tersebut seperti ditunjukkan pada tabel 4.9 berikut: 
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Tabel 4.10 

Kategori Rata – Rata Masing – Masing Variabel 

Interval Katagori Nilai 

1,00 - 1,80 Tidak setuju 1 

1,81 – 2,60 Kurang setuju 2 

2,61 – 3,40 Cukup setuju 3 

3,41 – 4,20 Setuju 4 

4,21 – 5,00 Sangat setuju 5 

 

Adapun hasil distribusi frekuensi skor indikator variabel penelitian seperti 

tersaji daslam tabel berikut ini 

1. Distribusi Frekuensi Skor Indikator Motivasi konsumen (X1) 

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk 

melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai 

rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan 

hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya 

suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah 

mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Untuk 

mengukur indikator motivasi konsumen pada produk elektronik miyako di 

CV Jaya Gembira Surabaya disampaikan 4 pernyataan dan setelah 

didistribusikan berdasarkan alternative jawaban responden diperoleh hasil 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.11 

Deskripsi Indikator Variabel Motivasi Konsumen (X1) 

Indikator Variabel 

Skor Indikator 
∑ 

Skor 
Mean A b C d e 

5 4 3 2 1 

1. Jaminan Kualitas 
2. Kenyamanan Penggunaan Produk 

3. Harga Standart Produk 

4. Kualitas Service Center 

12 
6 

7 

7 

18 
26 

33 

35 

37 
37 

35 

31 

32 
30 

22 

27 

1 
1 

3 

- 

100 
100 

100 

100 

3.08 
3.06 

3.19 

3.22 

Jumlah 32 112 140 111 5 400 12,55 

Proentase 8 28 35 27,75 1,25 100 - 

Rata-rata Mean 3,14 

Sumber : Lampiran 7(Diolah Juni 2014) 

 

Hasil distribusi dalam tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa dari 100 

orang responden yang memberikan jawaban atas pernyataan-pernyataan yang 

sesuai dengan indikator pengukuran variabel motivasi konsumen 

(X1)membeli produk-produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya, didapat 

bahwa untuk responden yang memilih alternatif jawaban sangat setuju(a) ada 

sebesar 8%, responden dengan alternatif jawaban setuju(b) terdapat sebesar 

28%, kemudian untuk alternatif jawaban cukup setuju(c) adalah sebesar 35% 

dan responden yang memilih alternatif jawaban kurang setuju(d) sebesar 

27,75%, kemudian untuk alternatif jawaban tidak setuju(e) dipilih oleh 

responden sebesar 1,25%. Sedangkan berdasar rata-rata nilai mean yang 

didapat yaitu sebesar 3,14 dan rata-rata nilai tersebut tersebut termasuk dalam 

rentang nila antara 2.6 < x < 3.4 yang berarti termasuk dalam kategori cukup 

setuju. Berdasar hasil tersebut maka motivasi konsumenmembeli produk-

produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabayatermasuk dalam kategori cukup 

setuju. 

2. Distribusi Frekuensi Skor Persepsi kualitas (X2)  
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Persepsi kualitas menurut Aaker dalam Sugiono (2008:033) dapat 

didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk dengan apa yang diharapkan pelanggan. Untuk 

mengetahui tanggapan responden tentang persepsi kualitas produk miyako di 

CV Jaya Gembira Surabaya, kepada 100 orang resonden terdapat 5 (lima) 

pernyataan dan diperoleh distribusi frekuensi skor indikator variabel seperti 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.12 

Deskripsi Indikator Variabel Persepsi kualitas (X2) 

Indikator Variabel 

Skor Indikator 
∑ 

Skor 
Mean A B c d e 

5 4 3 2 1 

1. Karakteristik Tambahan 

2. Jarang Terjadi Kerusakan 

3. Spare Part Berkualitas 

4. Garansi Mesin 

5. Garansi Mesin 

9 

9 
5 

5 

6 

30 

31 
33 

35 

31 

29 

34 
50 

40 

45 

29 

23 
11 

20 

18 

3 

3 
1 

- 

- 

100 

100 
100 

100 

100 

3.13 

3.20 
3.30 

3.25 

3.25 

Jumlah 34 160 198 101 7 500 16,13 

Proentase 6,8 32 39,9 20,2 1,4 100 - 

Rata-rata Mean 3,23 

Sumber : Lampiran 7 (Diolah Juni 2014) 

 

Hasil distribusi dalam tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa dari 100 

orang responden yang memberikan jawaban atas pernyataan-pernyataan yang 

sesuai dengan indikator pengukuran variabel persepsi kualitas (X2) didapat 

bahwa untuk responden yang memilih alternatif jawaban sangat setuju(a) ada 

sebesar 6,8%, responden dengan alternatif jawaban setuju(b) terdapat sebesar 

32%, kemudian untuk alternatif jawaban cukup setuju(c) adalah sebesar 

39,9% dan responden yang memilih alternatif jawaban kurang setuju(d) 

sebesar 20,2%, kemudian untuk alternatif jawaban tidak setuju(e) dipilih oleh 

responden sebesar 1,4%. Sedangkan berdasar rata-rata nilai mean yang 
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didapat yaitu sebesar 3,23 dan rata-rata nilai tersebut tersebut termasuk dalam 

rentang nila antara 2.6 < x < 3.4 yang berarti termasuk dalam kategori cukup 

setuju. Berdasar hasil tersebut maka responden merasa bahwaPersepsi 

kualitasproduk Miyakodi di CV Jaya Gembira  Surabayatermasuk dalam 

kategori cukup setuju.  

3. Distribusi Frekuensi Skor Indikator Keputusan pembelian (Y) 

Keputusan pembelian adalah proses merumuskan berbagai alternatif 

tindakan guna menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif tertentu untuk 

melakukan pembelian ( Engel et al. Dalam Salsabila, 2011:054 ). Keputusan 

[embelian dalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana 

konsumen benra–benar membeli. Sesuai dengan indikator pengukuran 

variabel keputusan pembelian produk elektronik miyako di CV Jaya Gembira  

Surabaya maka kepada 100 orang responden disampaikan sebanyak 5 (lima) 

pernyataan dan setelah direkapitulasi skor jawaban yang diberikan di peroleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.13 

Deskripsi Indikator Variabel Kinerja Pelayanan  

pada Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (Y) 

Indikator Variabel 

Skor Indikator 
∑ 

Skor 
Mean A b C d e 

5 4 3 2 1 

1. Tidak ada pemilihan merek lain 

2. Pelanggan Membeli Produk 

3. Informasi tentang kualitas 

4. Kemudahan mendapatkan spare 

part 
5. Ketertarikan untuk membeli ulang 

14 

1 
1 

 

6 

16 

47 

28 
20 

 

46 

46 

32 

39 
31 

 

35 

30 

7 

30 
42 

 

13 

7 

- 

2 
6 

 

- 

1 

100 

100 
100 

 

100 

100 

3.68 

2.96 
2.68 

 

3.45 

3.69 

Jumlah 38 187 167 99 9 500 16,46 

Proentase 7,6 37,4 33,4 19,8 1,8 100 - 

Rata-rata Mean 3,29 

Sumber : Lampiran 5 (Diolah Juni 2014) 
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Hasil distribusi dalam tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa dari 100 

orang responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang sesuai 

dengan indikator pengukuran variabel keputusan pembelian (Y) didapat 

bahwa untuk responden yang memilih alternatif jawaban sangat setuju(a) ada 

sebesar 7,6%, responden dengan alternatif jawaban setuju(b) terdapat sebesar 

37,4%, kemudian untuk alternatif jawaban cukup setuju(c) adalah sebesar 

33,4% dan responden yang memilih alternatif jawaban kurang setuju(d) 

sebesar 19,8%, kemudian untuk alternatif jawaban tidak setuju(e) dipilih oleh 

responden sebesar 1,8%. Dengan berpedoman pada besarnya prosentase yang 

didapat masing-masing alternatif jawaban, dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden memilih akternatif jawaban setuju. Sedangkan nilai rata-rata 

mean yang didapat adalah sebesar 3,29. nilai rata-rata mean tersebut berada 

pada nilai tolok ukur antara 2.6 < x < 3.4 yang berarti termasuk pada kategori 

cukup setuju. Dengan demikian responden merasa bahwakeputusan 

pembelianproduk Miyako di CV Jaya Gembira  Surabaya termasuk dalam 

kategori cukup setuju. 

 

4.2.4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam proses mencari pegaruh antara variabel bebas yang terdiri dari 

Motivasi konsumen (X1), dan Persepsi kualitas (X2) terhadap variabel terikat yaitu 

keputusan pembelian (Y) produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya serta 

untuk menguji dan membuktikan kebenaran atas hipotesis penelitian yang 
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diajukan, maka hal tersebut dapat diketahui dengan cara melakukan penganalisaan 

data dengan analisis regresi linier berganda. Proses penghitungan ini dilakukan 

dengan menggunakan bantuan shofwere statistik SPSS (Statistical Program for 

Social Sciences) 15.01 for Windows Version. 

Berdasar analisis data, maka diperoleh suatu hasil seperti tersaji dalam 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.14 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  

Model Coefisien  Beta Thitung Sig. 

α (konstanta) 

β1 

β2 

14,528 

0,354 

0,610 

- 

0,341 

0,576 

- 

3,278 

4,882 

- 

0,001 

0,000 

Koefisien Korelasi (r)                   :   0,839                      F hitung  : 10,075 

Koefisien Determinasi (R
2
) :   0,704                      Sig.         :   0,000 

Adjusted R square                         :   0,695 

Sumber : Lampiran 8 (diolah Juni 2014) 

 
 

Sesuai dengan model analisis yang digunakan, yaitu regresi linier 

berganda, maka dapat dilakukan analisis dengan rumus umum : 

Y = α + β 1X1 + β 2X2 + e 

 = 14,528 + 0,354.X1 + 0,610.X2 

Nilai-nilai koefisien regresi linier berganda dari persamaan di atas dapat 

diuraikan pengertian sebagai berikut : 

1. α (konstanta) = 14,528, hal tersebut menunjukkan bahwa jika nilai dari 

variabel Motivasi konsumen (X1), dan Persepsi kualitas (X2) mengalami 

perubahan nilai setuju penurunan atau peningkatan sebesar 14,528, maka 

keputusan pembelian (Y) produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya juga 
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akan mengalami perubahan nilai yang sama yaitu sebesar 14,528, yang berarti 

tidak ada perubahan nilai keputusan pembelian (Y) produk Miyako di CV 

Jaya Gembira Surabaya tanpa adanya variabel Motivasi konsumen (X1), dan 

Persepsi kualitas (X2). 

2. β1 = 0,354, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan nilai variabel 

Motivasi konsumen (X1) sebesar satu satuan dengan anggapan variabel-

variabel yang lain dalam kondisi tetap, akan mengakibatkan perubahan dengan 

arah yang sama terhadap nilai keputusan pembelian (Y) produk Miyako di CV 

Jaya Gembira Surabaya sebesar 0,354 atau untuk setiap peningkatan nilai 

variabel Motivasi konsumen (X1) sebesar satu satuan, maka  nilai Keputusan 

pembelian (Y) produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,354. Begitu pula sebaliknya, bahwa setiap 

penurunan nilai variabel Motivasi konsumen (X1) sebesar satu satuan akan 

menurunkan nilai keputusan pembelian (Y) produk Miyako di CV Jaya 

Gembira Surabaya sebesar 0,354. 

3. β2 = 0,610, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan nilai variabel 

dan Persepsi kualitas (X2) sebesar satu satuan dengan anggapan variabel-

variabel yang lain dalam kondisi tetap, akan mengakibatkan perubahan dengan 

arah yang sama terhadap nilai keputusan pembelian (Y) produk Miyako di CV 

Jaya Gembira Surabaya sebesar 0,610 atau untuk setiap peningkatan nilai 

variabel Dan Persepsi kualitas (X2) sebesar satu satuan, maka  nilai keputusan 

pembelian (Y) produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,610. Begitu pula sebaliknya, bahwa setiap 
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penurunan nilai variabel dan Persepsi kualitas (X2) sebesar satu satuan akan 

menurunkan nilai keputusan pembelian (Y) produk Miyako di CV Jaya 

Gembira Surabaya sebesar 0,610. 

 

4.2.5. Nilai Koefisien Determinasi (R square)  

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari variabel Motivasi 

konsumen (X1), dan Persepsi kualitas (X2) terhadap keputusan pembelian 

(Y)produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya dapat diketahui pada nilai 

Koefisien Determinasi (R
2
) yakni sebesar 0,704. Ini berarti bahwa variabel 

Motivasi konsumen (X1), dan Persepsi kualitas (X2), mampu menjelaskan 

perubahan tingkat pada keputusan pembelian (Y)produk Miyako di CV Jaya 

Gembira Surabaya  sebesar 0,704 atau 70,4%. Sedangkan sisanya sebesar 29,6% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa variabel motivasi konsumen (X1), dan Persepsi 

kualitas (X2) mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

peningkatan keputusan pembelian (Y)produk Miyako di CV Jaya Gembira 

Surabaya. 

 

4.2.6. Pengujian Hipotesis  

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan setuju bersama-sama maupun secara persial antara variabel Motivasi 

konsumen (X1), dan Persepsi kualitas (X2) terhadap keputusan pembelian 

(Y)produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya dibuktikan dengan 
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menggunakan analisis regresi linier berganda. Berikut hasil dan uraian dari 

pengujian hipotesis pertama ini. 

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Uji t (uji partial) ini  adalah untuk mengetahui berpengaruh 

(signifikan) atau tidak dari masing-masing variabel bebas, yaitu Motivasi 

konsumen (X1), dan Persepsi kualitas (X2) terhadap Keputusan pembelian 

(Y)produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya. Untuk menguji hipotesis 

pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat menggunakan 

t test, dengan didasarkan perbandingan antara nilai probabilitas (p) atau nilai 

signifikansi dengan alpha (0,05), yaitu : 

a. Jika bilanilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α 

(p < 0,05) maka hipotesis diterima, berarti ada pengaruh signifikan antara 

variabel bebas secara parsial terhdap variabel terikat. 

b. Jika bilanilai t hitung < t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α 

(p > 0,05) maka hipotesis ditolak, berarti tidak ada pengaruh signifikan 

antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. 

Dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5% (uji dua arah), maka 

nilai t tabel t0,05.100-2-1 = 97 dengan demikian diperoleh nilai t tabel yaitu 

sebesar  1,6607 

Dengan ketentuan yang penerimaan dan penolakan pengujian 

hipotesis secara parsial, maka berdasar hasil nilai t hitung yang terdapat 

dalam tabel 4.14, maka diperoleh hasil hipotesis sebagai berikut : 
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a. Koefisien nilai untuk variabel motivasi konsumen (X1) diperoleh nilai t 

hitung sebesar 3,278 dengan demikian bahwa nilai t hitung lebih besar 

dari nilai t tabel (3,278 > 1,6607) sedangkan nili signifikansi t hitung 

sebesar 0,001 dengan demikian bahwa nilai signifikansi t hitung variabel 

motivasi konsumen (X1) lebih kecil dari nilai alpha (0,001 < 0,05). 

Dengan demikian menunjukkan bahwa secara parsial variabel motivasi 

konsumen (X1) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

(Y) produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya. Hal ini berarti 

motivasi konsumen (X1) memberikan pengaruh peringkat kedua terhadap 

keputusan pembelian (Y) produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya, 

dimana semakin baik motivasi konsumen (X1), maka terhadap keputusan 

pembelian (Y) produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya juga 

semakin baik. 

b. Koefisien nilai untuk variabel persepsi kualitas (X2)diperoleh nilai t hitung 

sebesar 4,882 dengan demikian bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai 

t tabel (4,882> 1,6607) sedangkan nili signifikansi t hitung sebesar 0,000 

dengan demikian bahwa nilai signifikansi t hitung variabel motivasi 

konsumen (X1) lebih kecil dari nilai alpha (0,000< 0,05). Dengan 

demikian menunjukkan bahwa secara parsial variabel persepsi kualitas 

(X2)berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) produk 

Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya. Hal ini berarti persepsi kualitas 

(X2) memberikan pengaruh peringkat kedua terhadap keputusan 

pembelian (Y) produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya, dimana 
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semakin baik persepsi kualitas (X2), maka terhadap keputusan pembelian 

(Y) produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya juga semakin baik. 

2. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F) 

Uji F dimaksudkan untuk membuktikan pengaruh variabel Motivasi 

konsumen (X1), dan Persepsi kualitas (X2)secara simultan terhadap keputusan 

pembelian (Y)produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya. Langkah-

langkah  pengujian tersebut adalah : 

a. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel (F hitung > F tabel) dan nilai 

signifikan/probabilitas lebih kecil dari nilai  (0,05), maka hipotesis 

diterima yang artinya secara simultan ada pengaruh antaraMotivasi 

konsumen(X1),dan Persepsi kualitas(X2), terhadap keputusan pembelian 

(Y) produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya. 

b. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel (F hitung < F tabel) dan nilai 

signifikan/probabilitas lebih kecil dari nilai  (0,05),  maka hipotesis 

ditolak, yang artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara motivasi 

konsumen(X1),dan persepsi kualitas(X2), terhadap keputusan pembelian 

(Y) produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya. 

Nilai F tabel dengan  levelsignificant (α) sebesar 5% dengan k = 2 

dan df = n-k-1 = 100-2-1 = 97 pada tabel F diperoleh nilai sebesar 3,0912. 

Berdasar hasil analisa, diperoleh bahwa nilai F hitung sebesar 10,075 

dengan demikian nilai F hitung lebih besar dari F tabel (10,075 > 3,0912) 

sedangkan nilai signifikansi yang didapat adalah sebesar 0,000. Nilai 

signifikansi yang didapat setelah dikonsultasikan dengan derajat 
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kebebasan yang digunakan yaitu sebesar 0,05 ternyata nilai signifikan 

lebih kecil dari nilai derajat kebebasan tersebut (0,000 < 0,05), berdasar 

pengujian tersebut diatas maka hipotesis yang diajukan dapat diterima, 

artinya motivasi konsumen(X1),dan persepsi kualitas(X2) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) produk Miyako 

di CV Jaya Gembira Surabaya.  

 

4.3. Interpretasi  

Berdasar distribusi frekuensi skor indikantor jawaban responden mengenai 

keputusan membeli produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya diperoleh nilai 

prosentase tertinggi adalah sebesar 37,4%, yaitu pada alternatif setuju (a). 

Sedangkan nilai rata-rata mean yang didapat adalah sebesar 3,29. nilai rata-rata 

mean tersebut berada pada nilai tolok ukur antara 2.6 < x < 3.4 yang berarti 

termasuk pada kategori cukup setuju. Dengan demikian responden merasa 

bahwakeputusan pembelianproduk Miyako di CV Jaya Gembira  Surabaya 

termasuk dalam kategori cukup setuju. 

Untuk mengetahui tentang kondisi Motivasi konsumenproduk Miyako di 

CV Jaya Gembira Surabaya, dapat diketahui dari rata-rata nilai mean, rata-rata 

nilai mean yang didapat untuk variabel Persepsi kualitas adalah sebesar 3,14 dan 

rata-rata nilai tersebut tersebut termasuk dalam rentang nila antara 2.6 < x < 3.4 

yang berarti termasuk dalam kategori cukup setuju. Berdasar hasil tersebut maka 

motivasi konsumenmembeli produk-produk Miyako di CV Jaya Gembira 

Surabayatermasuk dalam kategori cukup setuju. Sedangkan hasil koefisien regresi 



86 
 

untuk variabel Motivasi konsumen terhadap keputusan pembelianproduk Miyako 

di CV Jaya Gembira Surabaya adalah sebesar 0,354. Besarnya nilai koefisien 

regresi yang bertanda positif menunjukkan bahwa pengaruh variabel Motivasi 

konsumen pegawai terhadap keputusan pembelianproduk Miyako di CV Jaya 

Gembira Surabaya ada pengaruh positif, yang artinya setiap terjadi kenaikan satu 

unit skor Motivasi konsumen, maka akan diikuti dengan meningkatnya keputusan 

pembelianproduk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya sebesar 0,354 pada 

konstanta 14,528.  

Berdasar hasil distribusi skor alternatif jawaban responden untuk indikator 

pengukuran variabel Persepsi kualitas termasuk dalam kategori setuju dengan 

pencapaian prosentase untuk alternatif jawaban cukup setuju (c) dengan 

pernyataan yang disampaikan yaitu sebesar 39,9%, sedangkan untuk mengukur 

dan mengetahui tentang Persepsi kualitas ditunjukkan oleh rata-rata nilai mean 

variabel, berdasar rata-rata nilai mean yang didapat yaitu sebesar 33,23 dan rata-

rata nilai tersebut tersebut termasuk dalam rentang nila antara 2.6 < x < 3.4 yang 

berarti termasuk dalam kategori cukup setuju. Berdasar hasil tersebut maka 

responden merasa bahwaPersepsi kualitasproduk Miyakodi di CV Jaya Gembira  

Surabayatermasuk dalam kategori cukup setuju. Berdasar hasil tersebut maka 

responden merasa cukup setuju dengan pernyataan-pernyataan sebagai indikator 

pengukuran Persepsi kualitasproduk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya. Atau 

dengan kata lain bahwa Persepsi kualitasproduk Miyako di CV Jaya Gembira 

Surabaya termasuk dalam kategori cukup setuju. Sedangkan hasil koefisien 

regresi untuk variabel Persepsi kualitas terhadap keputusan pembelianproduk 
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Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya adalah sebesar 0,610. Besarnya nilai 

koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan bahwa pengaruh variabel 

Persepsi kualitas pegawai terhadap keputusan pembelianproduk Miyako di CV 

Jaya Gembira Surabaya ada pengaruh positif, yang artinya setiap terjadi kenaikan 

satu unit skor Persepsi kualitas, maka akan diikuti dengan meningkatnya 

keputusan pembelianproduk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya sebesar 0,610 

pada konstanta 14,528. Dengan demikian bahwa kemampuan yang  dikuasai oleh 

seorang pegawai tersebut biasanya diaktualisasikan dalam sebuah pekerjaan 

dalam suatu organisasi seperti halnya produk Miyako di CV Jaya Gembira 

Surabaya. 

Hasil analisis tentang seberapa besar pengaruh motivasi konsumen (X1), 

dan persepsi kualitas (X2) terhadap keputusan pembelian (Y)produk Miyako di 

CV Jaya Gembira Surabaya ditunjukkan melalui uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

pada analisis koefisien determinasi berganda. Hasil nilai Koefisien Determinasi 

(R
2
)yang didapat adalah sebesar 0,704. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

motivasi konsumen (X1), dan persepsi kualitas (X2)mampu menjelaskan 

perubahan tingkat pada keputusan pembelian (Y) produk Miyako di CV Jaya 

Gembira Surabayasebesar 0,704 atau 70,4%. Sedangkan sisanya sebesar 29,6% 

dijelaskan oleh variabel diluar motivasi konsumen (X1), dan persepsi kualitas 

(X2).Hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi konsumen (X1), dan persepsi 

kualitas (X2) berpengaruh yang cukup tinggi terhadap keputusan pembelian (Y) 

produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya.  



88 
 

Hasil pengujian hipotesis secara parsial diketahui bahwa terdapat pengaruh 

secara parsial antara variabel motivasi konsumen (X1) terhadap keputusan 

pembelian (Y)produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya. Nilai signifikansi 

untuk variabel motivasi konsumen (X1)adalah 0,001< 0,05, hal tersebut 

menunjukkan bahwa secara parsial variabel motivasi konsumen (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) produk Miyako di CV Jaya Gembira 

Surabaya. Kemudian untuk variabel Persepsi kualitas (X2), diketahui bahwa 

terdapat pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian (Y) produk 

Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya. Nilai signifikansi adalah 0,000< 0,05, hal 

tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel Persepsi kualitas (X2)  

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) produk Miyako di CV 

Jaya Gembira Surabaya. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis 

secara simultan diperoleh nilai signifikansi dari F hitung adalah sebesar 0,000 

yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05 (0,000 < 

0,05), berdasar pengujian tersebut diatas maka hipotesis yang diajukan dapat 

diterima. Artinya bahwa motivasi konsumen (X1), dan persepsi kualitas (X2) 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y)produk Miyako di CV Jaya Gembira Surabaya. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diketahui bahwa 

hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardian 

Hanggadhika (2010) dan NovianRezka M(2011). Dengan demikian menunjukkan 

bahwa keputusan konsumen dalam membeli suatu produk dapat dipengaruhi oleh 



89 
 

motivasi konsumen dalam membelui produk juga persepsi kualitas suatu produk 

di samping faktor-faktor yang lainnya. 

 Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi diketahui ada pengaruh 

parsial antara motivasi konsumen ( X1 ) dengan persepsi kualitas ( X2 ). diketahui 

bahwa hasil penelitian ini persepsi kualitas sebesar ( 4.882 ), sedangkan motivasi 

konsumen sebesar ( 3.279 ). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel persepsi kualitas ( X1 ) lebih dominan terhadap keputusan pembelian ( Y ) 

produk miyako di CV Jaya Gembira Surabaya dibandingkan variabel motivasi 

konsumen( X2 ). 
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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang didapat adalah : 

1. Berdasarkan hasil analisis secara parsial melalui uji t, diperoleh bahwa 

motivasi konsumen, dan persepsi kualitassecara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk Miyako di CV Jaya 

Gembira Surabaya. 

2. Berdasarkan hasil analisis secara simulatan melalui uji F, diperoleh bahwa 

motivasi konsumen, dan persepsi kualitassecara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Miyako di CV 

Jaya Gembira Surabaya.. 

 

5.2. Saran-saran 

Berdasar kesimpulan yang diperoleh, maka beberapa saran yang perlu 

peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan sebaiknya melakukan inovasi atau pengembangan produk merk 

Miyako yang lebih berkualitas untuk menyaingi produk sejenis merek-merek 

lain walaupun tidak dapat menggeser kedudukan produk lain secara 

keseluruhan 

90 
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2. Perusahaan sebaiknya melakuakan riset langsung kepada pelanggan, sehingga 

mengetahui apa keinginan dari pelanggan, serta dapat mengetahui penilaian 

yang lebih akurat dari pelanggan dan dapat berpengaruh pada tingkat loyalitas 

dari pelanggan perlengkapan alat rumah tangga merek Miyako. 

3. Pihak pemasar layak mempertimbangkan untuk meningkatkan brand equity 

(bukan hanya  bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan saja) karena 

brand equity penting untuk untuk mempertahankan pelanggan dalam pasar 

secara berkelanjutan. 

4. Perusahaan dapat melakukan riset customer loyalty index (yang mencakup 

customer value, switching barrier, customer characteristic dan customer 

satisfaction) untuk melihat apakah produk  tetap akan diminati pasar  dimasa-

masa mendatang. Artinya hasil survei diharapkan dapat membantu 

memprediksi pelanggan di masa yang akan datang. 

5. Pihak pemasar menempatkan kepuasan  pelanggan menjadi pusat dari 

aktivitas pemasaran, melalui jalinan komunikasi yang efektif dengan 

pelanggan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan menajamkan diferensiasi 

produk serta memperbaiki layanan kepada konsumen. 

6. Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah sampel yang 

masih terbatas pada Kota Surabaya dan variabel penelitian terbatas pada 

motivasi konsumen dan persepsi kualitas yang mempengaruhi keputusan 

pembelian. Oleh karena itu penelitian mendatang perlu memperluas variabel 

yang potensial berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan memperluas 

responden tidak hanya di wilayah Kota Surabaya saja, namun bisa 
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dibandingkan dengan Kota disekitar Surabya dengan demikian akan diperoleh 

gambaran yang lebih obyektif atas kondisi pasar perlengkapan alat rumah 

tangga merek Miyako. 
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