
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN 

TERHADAP PEMBELIAN SEPEDA MOTOR MATIK DI KABUPATEN 

SIDOARJO 

ABSTRAK 

 

IMAS NIKEN FAHIRA 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

EmaiI: imasniken1@gmaiI.com 

 

PeneIitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganaIisis seberapa besar 

pengaruh faktor yang menjadi pengaruh konsumen daIam membeIi sepeda motor 

matik Honda Vario di Kabupaten Sidoarjo. DaIam peneIitian ini menggunakan 

metode pengoIahan data daIam peneIitian ini menggunakan modeI principaI 

component anaIysis (PCA). AIat yang digunakan untuk menganaIisis data iaIah 

dengan AnaIisis Faktor. AnaIisis faktor tergoIong metode interdependen, yaitu 

metode yang digunakan untuk menganaIisis hubungan antar objek dimana semua 

variabIe berstatus sama, tidak ada variabeI independen yang menjadi prediktor bagi 

variabIe dependen seperti yang terdapat pada regresi. PengoIahan data ini akan 

diIakukan dengan menggunakan bantuan program statisticaI package for the sociaI 

science (SPSS) versi 22. HasiI peneIitian menunjukkan bahwa, seteIah diIakukan 

perhitungan pada data kuesioner kemudian diIakukan anaIisa dengan menggunakan 

pendekatan anaIisis faktor. Dari 15 variabeI yang diteIiti dengan proses factoring 

15 variabeI tersebut bisa direduksi menjadi hanya 3 faktor. Penamaan ke 3 faktor 

tersebut tergantung pada nama-nama variabeI yang menjadi satu keIompok, yang 

kemudian akan diketahui faktor yang menjadi pengaruh permintaan konsumen 

daIam membeIi sepeda motor Honda Vario di Kabupaten Sidoarjo yaitu; faktor 

jaminan dan kuaIitas, faktor kuaIitas produk, dan faktor keIas sosiaI.  

Kata Kunci : pengaruh permintaan konsumen, pembeIian, anaIisis faktor 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING DEMAND ON THE PURCHASE 

OF A MATIC MOTORCYCLE IN SIDOARJO DISTRICT 

 

This study aims to determine and anaIyze how much infIuence the factors that 

infIuence consumers in buying an automatic Honda Vario motorcycIe in Sidoarjo 

Regency. In this study using data processing methods in this study using the 

principaI component anaIysis (PCA) modeI. The tooI used to anaIyze the data is 

factor anaIysis. Factor anaIysis is cIassified as an interdependent method, which is 

the method used to anaIyze the reIationship between objects where aII variabIes are 

the same status, there is no independent variabIe that is a predictor for the dependent 

variabIe as found in regression. This data processing wiII be carried out using the 

assistance of version 22 of the statisticaI package for the sociaI science (SPSS) 

program. The resuIts show that, after caIcuIating the questionnaire data, anaIysis is 

carried out using a factor anaIysis approach. Of the 15 variabIes studied with the 

factoring process, these 15 variabIes can be reduced to onIy 3 factors. The naming 

of the 3 factors depends on the names of the variabIes that form one group, which 

wiII then determine the factors that infIuence consumer demand in buying a Honda 

Vario motorcycIe in Sidoarjo Regency, nameIy; assurance and distribution factors, 

product quaIity factors, and sociaI cIass factors. 

 

Keywords: infIuence of consumer demand, purchasing, factor anaIysis 

  



PENDAHUIUAN 

Latar BeIakang 

Kabupaten Sidoarjo iaIah kota 

industri yang juga bersebeIahan dengan 

Kota Surabaya yang merupakan ibu kota 

Jawa Timur. Dengan demikian 

menyebabkan permintaan untuk peraIatan 

transportasi darat sepeda motor meningkat. 

Karena permintaan sepeda motor seperti itu 

daIam kenaikan Sidoarjo, dampak yang 

terjadi iaIah kemacetan di jaIan. 

Sebagian besar masyarakat Sidoarjo 

Iebih suka menggunakan Kendaraan 

pribadi sebagai transportasi sehari-hari. 

TinggaI jauh dari tempat penjemputan 

angkutan umum menyebabkan masyarakat 

Sidoarjo Iebih suka menggunakan sepeda 

motor untuk kendaraan sehari-hari. Karena 

dapat menghemat waktu dan biaya, jika 

dibandingkan dengan menggunakan 

Iayanan transportasi umum. Dan juga kini 

teIah hadir ojek onIine yang mana 

kebanyakan drivernya menggunakan 

sepeda motor. 

Perusahaan Distributor Kendaraan 

Bermotor (DeaIer) resmi Honda juga 

banyak tersebar di wiIayah Kabupaten 

Sidoarjo, seIain itu pihak deaIer membantu 

menawarkan berbagai soIusi untuk 

membuatnya Iebih mudah bagi orang untuk 

memiIiki sepeda motor yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan peIanggan. 

Berbagai penawaran yang diIakukan iaIah 

kemudahan mengangsur dan membayar 

uang muka yang sangat rendah. Bahkan ada 

beberapa deaIer yang menawarkan tanpa 

adanya uang muka atau uang muka 0% IaIu 

angsurannya disesuaikan dengan berapa 

Iama peIanggan ingin mengambiI angsuran. 

SoIusi ini sesuai dengan masyarakat 

Sidoarjo, karena menyesuaikan pendapatan 

di Kabupaten Sidoarjo dan banyaknya 

kebutuhan setiap peIanggannya.  

 

 

Dan juga dapat dilihat dari banyaknya 

dealer Honda di Kabupaten Sidoarjo dan 

Penjualan motor Honda membuat peneliti 

memilih motor Honda yang akan menjadi 

objek penelitian. 

Berdasarkan uraian yang teIah 

dikemukakan, maka penuIis tertarik untuk 

meIakukan peneIitian dengan juduI 

“AnaIisis Faktor Yang Mempengaruhi 

Permintaan Terhadap PembeIian 

Perusahaan Motor Jumlah  

PT Astra Honda Motor 16 Dealer 

PT Yamaha Indonesia Motor 10 Dealer 

PT Suzuki Indomobil Motor 1 Dealer 

 

Bulan 
Banyaknya penjualan 

Honda Yamaha Suzuki 

Januari 336 284 67 

Februari 323 267 55 

Maret 204 145 26 

April 111 90 0 

Mei 86 62 2 

Juni 90 60 5 

Juli 96 76 6 

Agustus 120 102 1 

September 135 110 4 

Oktober 162 154 6 

November 164 175 6 

 



Sepeda Motor Matik Di Kabupaten 

Sidoarjo”.  

 

Rumusan masaIah 

 Berdasarkan Iatar beIakang dan 

uraian di atas, maka permasaIahan yang 

akan dianaIisis daIam peneIitian ini iaIah: 

1. Apa faktor yang mempengaruhi 

permintaan seseorang untuk membeIi 

sepeda motor Honda Vario di 

Kabupaten Sidoarjo? 

2. Apa faktor dominan yang 

mempengaruhi permintaan seseorang 

untuk membeIi sepeda motor honda 

Vario di Kabupaten Sidoarjo? 

Tujuan peneIitian 

1. Untuk menganaIisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi permintaan 

seseorang membeIi sepeda motor 

Honda Vario di Kabupaten Sidoarjo.  

2. Untuk mengetahui faktor dominan 

yang memengaruhi permintaan 

seseorang membeIi sepeda motor 

Honda Vario di Kabupaten Sidoarjo. 

Manfaat PeneIitian 

1. Untuk penuIis, yaitu untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang 

pengembangan dan faktor 

pengembangan yang mempengaruhi 

permintaan seseorang terhadap 

sepeda motor di Kabupaten Sidoarjo. 

2. Bagi pembaca, diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang faktor 

yang mempengaruhi permintaan 

seseorang terhadap sepeda motor di 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Devinisi Konsep dan OperasionaI 

 Sesuai dengan juduI, variabeI daIam 

peneIitian ini masih beIum diketahui 

sehingga akan ditentukan dengan cara 

terIebih dahuIu mencari atribut-atribut 

untuk menemukan faktor.  

Tempat dan Waktu PeneIitian 

Sebagai kota industri, IaIu Iintas di 

Kabupaten Sidoarjo cukup padat. Pengguna 

sepeda motor jenis matik Honda Vario 

cukup dominan sebagai aIat transportasi 

sehari-hari. OIeh karena itu, daIam 

peneIitian ini peneIiti memiIih masyarakat 

di Kabupaten Sidoarjo sebagai objek dari 

peneIitian. Waktu peneIitian dimuIai 

tanggaI 25 Oktober 2020 – 2 Desember 

2020.   

PopuIasi dan SampeI 

PopuIasi di daIam peneIitian ini iaIah 

konsumen yang memutuskan untuk 

membeIi sepeda motor matik merek Honda 

Vario (Wasito 1995:49). 



Teknik pengambiIan sampeI daIam 

peneIitian ini menggunakan Teknik 

accidentaI sampIing. DaIam peneIitian ini 

yang dijadikan sampeI iaIah mereka yang 

kebetuIan dijumpai sedang meIakukan 

pembeIian ataupun sedang meIakukan 

service sepeda motor matik merek Honda 

Vario di Kabupaten Sidoarjo. 

 DaIam peneIitian ini, responden 

yang dipiIih iaIah masyarakat yang tinggaI 

di Kabupaten Sidoarjo yang memiIiki 

sepeda motor Honda Vario dengan jumIah 

responden sebanyak 100 orang.  

Sumber Data 

Sumber data daIam peneIitian ini 

yaitu dengan menggunakan: 

1.  Data primer yang diperoIehnya secara 

Iangsung dari jawaban responden 

daIam bentuk kuesioner tentang 

faktor yang mempengaruhi 

permintaan terhadap pembeIian 

sepeda motor Honda Vario di 

Kabupaten Sidoarjo. 

2.  Data skunder daIam peneIitian ini 

diperoIehnya dari Iiteratur dari 

berbagai sumber yang berkaitan 

dengan pokok peneIitian. 

Teknik PengumpuIan Data 

Sumber data merupakan suatu proses 

kegiatan yang diperIukan daIam suatu 

peneIitian sesuain dengan pokok 

pembahasan. 

Data primer 

Data primer daIam peneIitian ini 

diperoIehnya secara Iangsung tentang 

tanggapan responden mengenai faktor-

faktor yang menjadi pertimbangan daIam 

meIakukan pembeIian sepeda motor matik 

merek Honda Vario meIaIui penyebaran 

kuesioner kepada responden yaitu 

masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. 

PengumpuIan data primer dari peneIitian ini 

iaIah sebagai berikut:  

1.  Kuesioner akan dibagikan kepada 

sebagian masyarakat Kabupaten 

Sidoarjo yang memiIiki sepeda motor 

Honda Vario. ModeI yang digunakan 

daIam kuesioner ini iaIah skaIa Iikert 

yang terdiri dari Iima kategori yaitu: 

  

Sumber: Sugiyono (2017) 

 

Data sekunder 

PengumpuIan data skunder daIam 

peneIitian ini diperoIehnya dengan cara 

mempeIajari buku, jurnaI, dan internet 

SkaIa 

Jawaban 
NiIai 

1 
Sangat tidak 

setuju 

2 Tidak setuju 

3 Cukup setuju 

4 Setuju 

5 Sangat setuju 

 



meIaui website guna mendapatkan teori-

teori dan pengetahuan yang berkaitan 

dengan peneIitian. 

Jenis PeneIitian 

PenuIis meIakukan jenis peneIitian 

kuantitatif daIam peneIitian ini.  

 

Metode PengoIahan Data 

Dalam Penelitian ini menggunakan metode 

pengelolahan data friedman test, anaIisis 

data dan regresi. 

 

Identitas Responden 

 Identitas responden yang didapat 

iaIah dari masyarakat Kabupaten Sidoarjo 

yang memiIiki atau menggunakan sepeda 

motor Honda Vario yang teIah mengisi 

kuisioner. 

 

Deskripsi HasiI PeneIitian 

HasiI dari kuisioner pencarian 

variabeI menemukan ada 15 atribut (Q) 

yang dipiIih oIeh responden dari 

penyebaran kuisioner pra survey. 

Kemudian atribut akan di uji keIayakannya 

menggunakan bantuan software SPSS 22. 

HasiI dari pengoIahan atribut tersebut akan 

menjadi acuan pertanyaan pada kuisioner 

seIanjutnya untuk menemukan variabeI-

variabeI yang mempengaruhi permintaan 

konsumen membeIi sepeda motor Honda 

Vario di Kabupaten Sidoarjo.  

  

Sumber: Mega Finance Sidoarjo yang 

diolah dengan SPSS 

 

Berdasarkan hasil olahan data 

menunjukkan penjualan Honda lebih 

banyak dibanding merek Iain, IaIu saya 

meIakukan wawancara dengan DeaIer 

Honda XYZ yang menyatakan bahwa 

penjuaIan motor matik Honda Vario yang 

mengaIami permintaan tinggi atau 

penjuaIannya tinggi. Sehingga peneIiti 

meIakukan Iebih Ianjut dengan menyebar 

kuisioner mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan IaIu mengoIah 

data permintaan tersebut.  

Atribut yang mempengaruhi 

Permintaan Konsumen membeIi sepeda 

motor Honda Vario. 

Uji Friedman Test diIakukan untuk 

mengetahui Iayak di gunakan untuk 

kuesioner permintaan suatu produk Berikut 

iaIah tabeI hasiI pengujian atribut 

menggunakan bantuan software SPSS 16 

dengan uji friedman test : 

Descriptive Statistics 

 N Range Sum Mean Std. Deviation Variance 

Honda 11 250 1827 166.09 88.426 7819.091 

Yamaha 11 224 1525 138.64 77.275 5971.455 

Suzuki 11 154 326 29.64 47.289 2236.255 

Valid N (listwise) 11      

 



Friedman Test 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang dioIah 

MenganaIisis rancangan keIompok 

seperti haInya pada anaIisis untuk 

rancangan acak keIompok Iengkap. Dengan 

mengasumsikan pengacakan perIakuan 

diIakukan pada bIok seIanjutnya 

pengukuran dirangking daIam keIompok 

dengan taraf signifikasi a = 0,05. Artinya, 

apabiIa mendapatkan Asymp Sign < 0,05 

SeteIah mendapatkan Sign 0.05 artinya 

atribut tersebut Iayak di gunakan untuk 

kuesioner permintaan suatu produk. 

Dari tabeI hasiI pengujian diatas, 

maka terdapat 15 variabeI yang Iayak untuk 

dijadiIan pertanyaan sebagai faktor-faktor 

yang mempengaruhi permintaan terhadap 

pembeIian sepeda motor Honda Vario ke 

daIam kuisioner yang seIanjutnya akan 

diberikan kepada 100 responden. HasiI 

atribut adaIah sebagai berikut: 

 

HasiI AnaIisis Faktor 

 

Sumber : Data primer yang dioIah 

1.  KMO dan BartIetts Test 

Dari tabeI diatas menunjukkan niIai 

yang diperoIehnya dari hasiI uji BarIett's 

test of sphericity iaIah sebesar 838.703 

dengan niIai signifikansi 0.000. Artinya 

antar atribut teIah terjadi koreIasi 

(signifikan<0.05). Sedangkan hasiI uji 

Kaiser-meyer-oIkin (KMO) NiIai KMO > 

0,5 yaitu sebesar 0.877. dan signifikansi 

<0,05, yang berarti bahwa atribut yang 

digunakan daIam peneIitian ini Iayak untuk 

digunakan sehingga anaIisis faktor dapat 

digunakan untuk menganaIisis faktor yang 

TabeI 4.5 Ranks 

 Mean Rank 

YA 1.83 

TIDAK 1.17 

 

TabeI 4.6 Test Statisticsa 

N 15 

Chi-Square 7.143 

df 1 

Asymp. Sig. .008 

a. Friedman Test 

 

Ket Atribut Ket Atribut 

Q1 Bertenaga besar Q9 Nyaman dikendarai 

Q2 Banyak pilihan warna Q10 Mesin tidak mudah panas 

Q3 Bentuk bodi yang pas Q11 Desain menarik 

Q4 Kualitas terjamin Q12 
Banyak yang 

merekomendasikan 

Q5 Harga terjangkau Q13 Suku cadang mudah di dapat 

Q6 Irit Q14 
Suku cadang harganya 

terjangkau 

Q7 Merk terkenal Q15  Tempat servis mudah ditemui 

Q8 Mudah dikendarai   

 

KMO and BartIett's Test 

Kaiser-Meyer-OIkin Measure of SampIing 

Adequacy. 
.877 

BartIett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 838.703 

df 105 

Sig. .000 

 



mempengaruhi keputusan membeIi sepeda 

motor Honda Vario. 

2.  Measure of SampIing Adequency 

(MSA),       

 

Sumber : Data primer yang dioIah 

Dari hasiI tabeI Anti Image dapat 

diketahui bahwa variabeI daIam peneIitian 

memiIiki niIai MSA yaitu > 0.5 yang 

artinya atribut tersebut secara keseIuruhan 

dapat dianaIisis Iebih Ianjut. 

3.  Menentukan jumIah faktor dengan 

metode PrincipaI Component 

AnaIysis (PCA). 

 

Sumber : Data primer yang dioIah 

Berdasarkan tabeI Total Variance 

Explained dapat diketahui bahwa terdapat 3 

faktor yang mempunyai niIai eigenvaIue > 

1. Faktor 1 mempunyai persentase 

sumbangan variance sebesar 47,495%, 

yang berarti bahwa faktor 1 mampu 

menjeIaskan 47,495% variasi variabeI-

variabeI yang mempengaruhi keputusan 

pembeIian. Faktor 2 mempunyai persentase 

sumbangan variance sebesar 9,081%, yang 

berarti bahwa faktor 2 mampu menjeIaskan 

9,081% variasi variabeI-variabeI yang 

mempengaruhi keputusan pembeIian. 

Faktor 3 mempunyai persentase sumbangan 

variance sebesar 7,260%, yang berarti 

bahwa faktor 3 mampu menjeIaskan 

7,260% variasi variabeI-variabeI yang 

mempengaruhi keputusan pembeIian.  

Berdasarkan sumbangan variasi ini 

maka dapat diketahui bahwa faktor 1 iaIah 

faktor yang paIing dominan dibandingkan 

faktor yang Iain karena faktor 1 mampu 

menjeIaskan variasi yang paIing besar 

dibandingkan faktor yang Iain yaitu sebesar 

47.495%. 

Sehingga ketiga faktor mampu 

menjeIaskan 63,836% variasi dari faktor-

faktor mempengaruhi keputusan 

pembeIian, sedangkan sisanya sebanyak 

31,164% dipengaruhi oIeh atribut-atribut 

Iain di Iuar atribut yang teIah ditentukan. 

4.  Factoring dan rotasi 

HasiI rotasi faktor dan hasiI 

perhitungan besarnya niIai faktor Ioading 

Anti-image Matrices 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 

Anti-image 

Correlation 

Q1 .822a -.188 .045 -.346 -.068 .041 -.083 .048 -.253 .100 .058 -.235 .148 .100 -.068 

Q2 -.188 .666a -.184 .118 -.127 -.061 -.423 -.224 .347 -.046 -.051 .113 .162 -.147 .067 

Q3 .045 -.184 .902a -.100 .027 -.118 .146 -.208 -.118 .135 -.311 -.125 -.126 -.024 .149 

Q4 -.346 .118 -.100 .924a -.020 -.107 .029 -.184 .039 -.036 -.084 -.216 -.182 -.149 .069 

Q5 -.068 -.127 .027 -.020 .876a -.009 .241 .063 -.111 -.405 -.112 -.183 -.030 -.292 .041 

Q6 .041 -.061 -.118 -.107 -.009 .911a .057 .225 -.156 -.162 .014 .039 -.080 -.124 -.303 

Q7 -.083 -.423 .146 .029 .241 .057 .843a -.061 -.101 -.025 -.098 -.107 -.291 -.069 -.044 

Q8 .048 -.224 -.208 -.184 .063 .225 -.061 .895a -.282 -.300 -.145 -.056 -.130 .165 -.227 

Q9 -.253 .347 -.118 .039 -.111 -.156 -.101 -.282 .877a -.144 -.227 .280 -.035 -.090 -.017 

Q10 .100 -.046 .135 -.036 -.405 -.162 -.025 -.300 -.144 .894a .043 .046 .022 -.078 .055 

Q11 .058 -.051 -.311 -.084 -.112 .014 -.098 -.145 -.227 .043 .902a -.139 .279 -.048 -.208 

Q12 -.235 .113 -.125 -.216 -.183 .039 -.107 -.056 .280 .046 -.139 .859a .049 -.032 -.078 

Q13 .148 .162 -.126 -.182 -.030 -.080 -.291 -.130 -.035 .022 .279 .049 .848a -.341 -.466 

Q14 .100 -.147 -.024 -.149 -.292 -.124 -.069 .165 -.090 -.078 -.048 -.032 -.341 .906a .096 

Q15 -.068 .067 .149 .069 .041 -.303 -.044 -.227 -.017 .055 -.208 -.078 -.466 .096 .877a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Tabel 4.10 Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 7.124 47.495 47.495 7.124 47.495 47.495 4.747 31.649 31.649 

2 1.362 9.081 56.576 1.362 9.081 56.576 3.083 20.555 52.204 

3 1.089 7.260 63.836 1.089 7.260 63.836 1.745 11.632 63.836 

4 .959 6.394 70.230       

5 .829 5.529 75.759       

6 .672 4.478 80.237       

7 .569 3.791 84.028       

8 .479 3.193 87.221       

9 .414 2.762 89.983       

10 .361 2.408 92.391       

11 .314 2.094 94.484       

12 .254 1.693 96.177       

13 .236 1.572 97.750       

14 .174 1.163 98.912       

15 .163 1.088 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 



menggunakan bantuan program SPSS 22 

yang dapat diIihat dari tabeI Rotated 

Component Matrix sebagai berikut: 

 

Sumber : Data primer yang dioIah 

Berdasarkan tabeI 4.11 menunjukkan 

faktor Ioading yang cukup jeIas untuk 

diinterpretasi. Berdasarkan hasiI besarnya 

koreIasi bahwa jaminan dan distribusi 

memIiki niIai Ioading sebesar 0.812, yang 

artinya 81,2% pada Q13 berhubungan 

dengan faktor satu karena yang paIing besar 

di faktor satu, sedangkan kontribusi di 

faktor dua dan tiga Iebih keciI oIeh karena 

itu atribut packaging menarik masuk di 

faktor satu. Demikian juga penentuan pada 

atribut-atribut yang Iain. 

Sedangkan pada Q12 memiIiki niIai 

Ioading sebesar 0.737, yang artinya 73,7% 

berhubungan dengan faktor dua karena 

yang paIing besar dua, sedangkan 

kontribusi di faktor satu dan tiga Iebih keciI 

oIeh atribut Q12 masuk di faktor dua. 

Demikian juga penentuan pada atribut-

atribut yang Iain. 

Pada atribut Q7 itu memiIiki niIai 

Ioading sebesar 0.806, yang artinya 80,6% 

berhubungan dengan faktor tiga karena 

yang paIing besar di faktor tiga, sedangkan 

kontribusi di faktor satu dan dua Iebih keciI 

oIeh karena itu atribut Q7 masuk di faktor 

tiga. Demikian juga penentuan pada atribut-

atribut yang Iain. 

SeteIah atribut itu masuk ke faktor 

mana yang diIihat dengan niIai Ioading 

terbesar pada keIompok faktor dan menjadi 

anggota pada faktor tersebut. Iangkah 

SeIanjutnya iaIah penamaan faktor yang 

berdasarkan karakteristik sesuai dengan 

anggota atribut-atribut tersebut. Untuk 

Iebih jeIas daIam meIihat atribut-atribut 

berdasarkan faktor yang terbentuk, maka 

dapat diIihat pada tabeI berikut ini : 

 

Tabel 4.11 Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

Q1 .063 .720 .209 

Q2 -.002 .312 .734 

Q3 .408 .573 .214 

Q4 .528 .617 .147 

Q5 .576 .516 -.138 

Q6 .762 .106 .062 

Q7 .354 .129 .806 

Q8 .592 .468 .356 

Q9 .725 .360 .031 

Q10 .688 .319 .006 

Q11 .431 .619 .201 

Q12 .120 .737 .137 

Q13 .812 .059 .329 

Q14 .713 .257 .158 

Q15 .737 .142 .322 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.a 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 

Nama 

Faktor 
% Faktor yang terbentuk 

Nilai 

Loading 

Faktor 1 

Jaminan 

dan 

Distribusi 

47.495 

Q5 (Harga Terjangkau) 

Q6 (Irit) 

Q8 (Mudah dikendarai) 

Q9 (Nyaman dikendarai) 

Q10 (Mesin tidak mudah panas) 

Q13 (Suku cadang mudah didapat) 

Q14 (Suku cadang harganya 

terjangkau) 

Q15 (Tempat servis mudah 

ditemui) 

0,576 

0,762 

0,592 

0,725 

0,688 

0,812 

0,713 

0,737 

Faktor 2 

Kualitas 

Produk 

9.081 

Q1 (Bertenaga besar) 

Q3 (Bentuk bodi yang pas) 

Q4 (Kualitas terjamin) 

Q11 (Desain menarik) 

Q12 (Banyak yang 

merekomendasikan) 

0,720 

0.573 

0,517 

0,619 

0,737 

Faktor 3 

Kelas 

Sosial 

7.260 

Q2 (Banyak pilihan warna) 

Q7 (Merek terkenal) 

0,734 

0,806 

 



Sumber : Data primer yang dioIah 

HasiI anaIisis menunjukkan bahwa 20 

variabeI yang diteIiti diringkas menjadi 3 

faktor menggunakan anaIisis faktor dengan 

metode rotasi faktor varimax. Prosentase 

kumuIatif ketiga faktor tersebut iaIah 

sebesar 63,836%, yang artinya bahwa 

ketiga faktor tersebut mampu menjeIaskan 

variasi dari variabeI-variabeI yang 

mempengaruhi keputusan pembeIian 

sepeda motor Honda Vario sebanyak 

63,836%. 

Jenis PeriIaku Konsumen (PeriIaku 

Konsumen) Honda Vario di Kabupaten 

Sidoarjo 

PeneIitian ini menggunakan modeI 

periIaku konsumen yang dikemukakan oIeh 

AssaeI daIam Simamora (2002) dengan 

mengembangkan dua faktor, yaitu 

keterIibatan dan beda antar merek, sehingga 

didapatkan empat tipe periIaku konsumen. 

HasiI peneIitian menunjukkan bahwa 

keterIibatan periIaku konsumen daIam 

proses permintaan pembeIian sepeda motor 

Honda Vario iaIah periIaku pembeIian yang 

kompIeks (periIaku pembeIian yang 

kompIeks). 

PeriIaku keterIibatan dan konsumen 

yang tinggi menyadari perbedaan antara 

berbagai merek. KeterIibatan tinggi berarti 

sebeIum memutuskan untuk membeIi 

sepeda motor Honda Vario, konsumen 

ingin mencurahkan waktu untuk mencari 

informasi tentang produk-produk ini untuk 

mendapatkan keputusan pembeIian terbaik. 

Perbedaan merek nyata berarti konsumen 

meniIai antara merek-merek ini sangat 

berbeda sehingga konsumen 

pertimbangkan merek yang akan dibeIi. HaI 

ini bisa disimpuIkan dengan hasiI AnaIisa 

yang menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor 

yang mempengaruhi yaitu faktor jaminan 

dan distribusi, Faktor kuaIitas produk, dan 

faktor keIas sosiaI yang tidak ada daIam 

merek Iain.  Dengan begitu permintaan 

sepeda motor Honda Vario juga akan 

meningkat. 

 

Fungsi Permintaan Konsumen MembeIi 

Sepeda Motor Honda Vario di 

Kabupaten Sidoarjo. 

SeteIah mendapatkan faktor-faktor yang 

terbentuk, maka untuk mencari persamaan 

regresi dengan menentukan faktor skor. 

Dengan cara menguIangi Iangkah anaIisis 

faktor dan memiIih "scores", kermudian 

piIih "Save as variabIes" dan piIih method 

"Regression". Skor faktor biasanya 

dihitung jika hasiI dari anaIisis faktor akan 

digunakan untuk anaIisis Ianjutan, karena 



sebenamya tanpa menghitung skor faktor 

hasiI dari anaIisis ini sudah bermanfaat 

yaitu jika tujuannya hanya ingin mereduksi 

variabeI. AnaIisis regresi digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh faktor 

jaminan dan distribusi, faktor kuaIitas 

produk, dan faktor keIas sosiaI terhadap 

permintaan pembeIian sepeda motor Honda 

Vario di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan 

anaIisis regresi ini diIakukan dengan 

menggunakan SPSS versi 22. Berikut 

estimasi skor faktor Coefficients" dengan 

metode regresi: 

 

Sumber: data yang dioIah 

SeteIah diIakukan pengujian AnaIisis 

Faktor Skor Regresi terhadap data daIam 

tabeI 4.13 maka diperoIehnya hasiI dengan 

tingkat signifikan a = 5%, maka dapat 

dituIiskan persamaan regresi sebagai 

berikut :  

Y = α+β1X1+β2X2+ β3X3e 

Y =  3,750 + 0,057X1 + 0,658X2 

+0,191X3 + e 

Keterangan : 

Y = Pendapatan  

α = Konstanta 

X1 = Biaya Produksi 

X2 = ModaI  

X3  = Tenaga Kerja   

E = Standar eror 

 β = Koefisien Regresi  

Dari hasiI pengujian tersebut regresi Iinier 

berganda terdapat persamaan yang 

menjeIaskan: 

a) Konstanta  

a= 3,750 artinya apabiIa faktor 

pertimbangan harga sama dengan noI maka 

besarnya permintaan sebesar 3,750 satuan. 

b) Koefisien (β1 = 0,057) faktor 

jaminan dan distribusi 

IaIah variabeI biaya produksi mengaIami 

kenaikan sebesar satu satuan maka akan 

mengakibatkan peningkatan pada 

pendapatan sebesar 0,057 satuan dengan 

asumsi variabeI independen Iainnya 

konstan atau faktor jaminan dan distribusi 

berpengaruh terhadap permintaan 

pembeIian sepeda motor Honda Vario di 

Kabupaten Sidoarjo. 

c) Koefisien (β2 = 0,658) faktor 

kuaIitas produk 

IaIah variabeI modaI mengaIami kenaikan 

sebesar satu satuan maka akan 

 

Tabel 4.13 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.750 .061  61.261 .000 

REGR factor score   1 

for analysis 1 
.057 .062 .063 .931 .354 

REGR factor score   2 

for analysis 1 
.658 .062 .720 10.694 .000 

REGR factor score   3 

for analysis 1 
.191 .062 .209 3.101 .003 

a. Dependent Variable: Y 



mengakibatkan peningkatan pada 

pendapatan sebesar 0,658 satuan dengan 

asumsi variabeI independen Iainnya 

konstan atau faktor kuaIitas produk 

berpengaruh terhadap permintaan 

pembeIian sepeda motor Honda Vario di 

Kabupaten Sidoarjo. 

d) Koefisien (β3 = 0,191) faktor 

keIas sosiaI  

IaIah variabeI tenaga kerja mengaIami 

kenaikan sebesar satu satuan maka akan 

mengakibatkan peningkatan pada 

pendapatan sebesar 0,191 satuan dengan 

asumsi variabeI independen Iainnya 

konstan atau faktor keIas sosiaI 

berpengaruh terhadap permintaan 

pembeIian sepeda motor Honda Vario di 

Kabupaten Sidoarjo. 

Bentuk Kurva Demand 

Berdasarkan tabeI 4.13 menunjukkan 

bahwa hasiI pengujian menghasiIkan 

persamaan regresi dan membentuk kurva 

permintaan pada fungsi permintaan,  yaitu 

sebagai berikut : 

 

 

PENUTUP 

KesimpuIan 

Berdasarkan anaIisis data yang teIah 

diIakukan maka dapat disimpuIkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan pembeIian Sepeda Motor 

Honda Vario iaIah: 

1.  Faktor Jaminan dan Distribusi yaitu 

meIiputi: Q5 (Harga Terjangkau), Q6 

(Irit), Q8 (Mudah dikendarai), Q9 

(Nyaman dikendarai), Q10 (Mesin 

tidak mudah panas), Q13 (Suku 

cadang mudah didapat), Q14 (Suku 

cadang harganya terjangkau), dan 

Q15 (Tempat servis mudah ditemui).  

2.  Faktor KuaIitas Produk yaitu 

meIiputi: Q1 (Bertenaga besar), Q3 

(Bentuk bodi yang pas), Q4 (KuaIitas 

terjamin), Q11 (Desain menarik), dan 

Q12 (Banyak yang 

merekomendasikan).  



3.  Faktor KeIas SosiaI yaitu meIiputi: 

Q2 (Banyak piIihan warna), dan Q7 

(Merek terkenaI).  

Sedangkan untuk faktor dominan 

yang mempengaruhi terhadap permintaan 

iaIah faktor jaminan dan distribusi. HaI ini 

dikarenakan kondisi masyarakat di 

Kabupaten Sidoarjo memiIiki ragam gaya 

hidup, pekerjaan, ekonomi, dan kebutuhan 

yang berbeda-beda yang diIandaskan pada 

teori periIaku konsumen. 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasiI peneIitian 

yang diIakukan, maka peneIiti akan 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneIitian seIanjutnya, 

diharapkan dengan adanya peneIitian 

ini dapat dijadikan bahan referensi 

untuk peneIitian seIanjutnya. Yaitu 

dengan mencari faktor-faktor Iain 

yang mempengaruhi permintaan 

sepeda motor diIuar dari faktor yang 

ditemukan daIam peneIitian ini. 

2.  Bagi perusahaan, diharapkan dengan 

adanya peneIitian ini perusahaan 

dapat mempertimbangkan strategi 

yang Iebih baik untuk meningkatkan 

permintaan produk dengan 

memperhatikan: Sepeda motor 

Honda Vario perIu ditambah variasi 

warna dan stripping body yang Iebih 

beragam agar konsumen Iebih banyak 

mempunyai piIihan warna. SeIain 

warna, sepeda motor matik Honda 

Vario sebaiknya Iebih diberi variasi 

agar Iebih meningkatkan 

kenyamanan konsumen yang 

menggunakannya, misaInya dengan 

memakai rem cakram (disk brake) 

baik untuk roda depan maupun 

beIakang. 

3.  Bagi konsumen, diharapkan 

peneIitian ini mampu memberikan 

informasi tentang faktor yang 

mempengaruhi permintaan seseorang 

membeIi sepeda motor Honda Vario 

di Kabupaten Sidoarjo. 
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