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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa diera globalisasi yang semakin canggih ini 

konsumen menginginkan sebuah teknologi otomatisasi yang dapat mempermudah konsumen 

saat memakainya. Konsumen di Kecamatan Gurah yang kebanyakan dari mereka percaya 

dengan produk-produk keluaran Honda akan tetapi Perusahaan Honda banyak menghadapi 

persaing yang bergerak dalam bidang otomotif yang sama seperti Yamaha, Suzuki, Kawasaki 

dan TVS. Hal ini membuat Perusahaan Honda selalu berusaha melakukan inovasi. Oleh 

karena itu cara yang ditempuh oleh perusahaan Honda agar konsumen melakukan keputusan 

pembelian yaitu dengan melakukan promosi, kesadaran merek dan persepsi konsumen.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi, kesadaran merek, 

dan persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic merek Honda 

Vario di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 

adalah konsumen yang menggunakan sepeda motor matic merek Honda Vario di Kecamatan 

Gurah sebanyak 40 responden dengan teknik pengambilan Insidental Sampling dan di analisis  

menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS for windows versi 23. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu promosi, kesadaran merek dan persepsi 

konsumen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor matic Honda Vario di Kecamatan Gurah tahun 2018.  

Kata Kunci : promosi, kesadaran merek, persepsi konsumen, keputusan pembelian

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Di era globalisasi yang semakin 

canggih ini membuat persaingan dalam 

dunia industri semakin ketat. Semua 

berusaha untuk selalu bisa menciptakan 

teknologi yang canggih karena di masa 

ini konsumsi masyarakat akan barang 

maupun jasa semakin berkembang. 

Umumnya konsumen menginginkan 

sebuah teknologi otomatisasi yang 

dapat mempermudah semua kegiatan 

maupun keperluan mereka. Oleh karena 

itu, Honda selalu berusaha untuk 

melakukan inovasi dengan meng-

hadirkan produk-produk sepeda motor 

matic yang dapat mempermudah 

konsumen saat memakainya.  
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Sepeda motor merupakan salah 

satu alat transportasi yang sering 

digunakan oleh penduduk di Indonesia, 

karena dengan sepeda motor dapat 

mempercepat mobilitas seseorang. 

Itulah salah satu alasan mengapa 

pertumbuhan para pengguna sepada 

motor di negara ini semakin meningkat 

setiap tahunnya.  

Keputusan pembelian merupakan 

sebuah proses yang dilakukan oleh 

konsumen berdasarkan penyeleksian 

yang dilakukan konsumen tersebut 

untuk memutuskan suatu pembelian 

atas suatu produk. Priansa (2017:94) 

keputusan pembelian konsumen adalah 

suatu rangkaian tindakan fisik maupun 

mental yang dialami konsumen ketika 

akan melakukan pembelian produk 

tertentu, sehingga seorang konsumen 

dalam melakukan pembelian terlebih 

dahulu akan mencari informasi 

mengenai produk setelah itu akan 

menyeleksi produk yang hendak dibeli 

hingga akan melakukan keputusan 

pembelian. 

Dalam hal ini keputusan 

pembelian menjadi tujuan terpenting 

dalam sebuah usaha. Menurut Hasibuan 

(2012) dengan judul Analisis Pengaruh 

Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, 

dan Harga terhadap Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor Merek 

Yamaha menyatakan bahwa kesadaran 

merek berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian.  

Strategi atau cara yang ditempuh 

oleh perusahaan Honda dalam rangka 

mengomunikasikan produknya adalah 

dengan melakukan promosi. Promosi 

yang sering dilakukan Honda yaitu 

melalui media iklan. Farizki (2011) 

dalam judul Analisis Pengaruh Program 

Promosi, Persepsi Merek, Motivasi 

Konsumen, dan Kualitas Produk 

terhadap Keputusan Pembelian Motor 

Yamaha Di Kota Semarang.  

Selain itu kesadaran merek (brand 

awareness) merupakan faktor 

selanjutnya yang dianggap mampu 

mepengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Pada umumnya konsumen 

cenderung membeli produk dengan 

brand yang sudah dikenalnya atas dasar 

pertimbangan kenyamanan, keamanan 

dan lain-lain. Seperti brand milik 

Honda yang selalu mengedepankan irit 

bahan bakar. Soebianto (2014) dengan 

judul Analisis Pengaruh Faktor-Faktor 

Brand Equity Sepeda Motor Merek 

Honda terhadap Keputusan Pembelian 

Pada Konsumen Di Kota Bandung.  

Persepsi konsumen juga merupak-

an salah satu faktor yang menjadi 

pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan pembelian. Karena apabila 
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suatu persepsi yang telah dibentuk oleh 

konsumen dapat mendorong konsumen 

tersebut untuk memilih dan melakukan 

proses pengambilan keputusan pembeli-

an. Afrizal (2017) dengan judul Analisis 

Pengaruh Persepsi Konsumen terhadap 

Keputusan Pembelian Sepeda Motor 

Honda Matic di Dealer Prima Motor 

Pasir Pengaraian, menyatakan bahwa 

persepsi konsumen berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Strategi yang dilakukan Honda 

untuk meyakinkan konsumen agar setia 

memilih Honda, yaitu dengan 

memunculkan slogannya yaitu “One 

Heart” yang berarti satu hati. Strategi 

tersebut Honda lakukan pada Heart” 

yang berarti satu hati. Strategi tersebut 

Honda lakukan pada konsumen di 

Kecamatan Gurah yang notabenya di 

Kecamatan Gurah terdiri dari 21 desa 

yang kebanyakan dari mereka selalu 

memilih produk-produk Honda sebagai 

pilihan utamanya dibandingkan dengan 

produk motor-motor matic perusahaan 

lain seperti Yamaha, Suzuki, Kawasaki 

dan TVS.  

Berdasarkan uraian diatas maka 

pada penelitian ini penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Analisis Promosi, 

Kesadaran Merek, Dan Presepsi 

Konsumen Terhadap Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor Matic  

Merek Honda Vario (Studi pada 

Konsumen Sepeda Motor Matic 

Merek Honda Vario di  Kecamatan 

Gurah, Kabupaten Kediri)”. 

 

II. METODE  

A. Teknik dan Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif apabila dlihat 

dari teknik analisis datanya. Serta 

dalam teknik penelitiannya meng-

gunakan teknik penelitian kausalitas. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri 

pada masyarakat yang menggunakan 

sepeda motor Honda Vario. Dan 

dilakukan selama kurang lebih 

selama tiga bulan dimulai dari bulan 

Maret sampai Mei 2018. Waktu 

selama tiga bulan tersebut digunakan 

untuk berbagai kegiatan seperti : 

pengajuan judul, bimbingan 

penyusunan bab 1, 2, 3, 4, 5, 

persiapan pembuatan instrumen 

penelitian, pengumpulan data, 

analisis data dan penyusunan laporan 

penelitian. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini 

adalah seluruh konsumen yang 
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menggunakan motor Honda Vario di 

Kecamatan Gurah, Kabupaten 

Kediri. Dalam penelitian ini variabel 

yang diteliti berjumlah 4 variabel 

(independen + dependen), sehingga 

jumlah sampel yang diambil yaitu   

(10 x 4) = 40 responden. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

Insidental Sampling. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

1.  Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

     Hasil Uji Normalitas 

   Sumber : Data yang diolah 2018 

 

Dari grafik scatterplot 

yang ada pada gambar di atas 

dapat dilihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak, serta 

tersebar baik di atas maupun 

dibawah angka nol pada sumbu 

Y. Dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi. 

 

 

2. Uji Multikolineritas 

 

 

 

 

 

Tabel diatas diketahui 

bahwa nilai VIF dari variabel 

promosi, kesadaran merek dan 

persepsi konsumen lebih kecil 

dari 10 atau nilai tolerance lebih 

besar dari 0,1 sehingga tidak 

terjadi hubungan antar variabel 

bebas dengan asumsi 

multikolinieritas telah terpenuhi. 

3. Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

 

 

Dari grafik scatterplot 

yang ada pada gambar di atas 

dapat dilihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak, serta 

tersebar baik di atas maupun 

dibawah angka nol pada sumbu 

Y. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi 

Model 

Collinearity 

Statistics 

 Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Promosi ,708  1,412 

Kesadaran 

Merek 
,657  1,523 

Persepsi 

Konsumen 
,599  1,629 

       Sumber : data yang diolah, 2018 

          Hasil uji Heterokedastisitas 

     Sumber : data yang diolah, 2018 
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heteroskedastisitas pada model 

regresi. 

4. Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

Dari hasil penelitian 

diperoleh d sebesar 1,777 dan 

nilai (4 - 1,659 = 2,341) 

sehingga dapat dilihat bahwa 

nilai d (1,777) berada diantara 

1,659 dan 2,341, dan batas atas 

(4 - du = 2,280). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa dalam 

persamaan regresi yang di-

gunakan tidak terdapat 

autokorelasi. 

5. Analisis Regresi Linear 

Berganda 

                 Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

B 

Std. 

Error 

1 ((Constant) ,291 4,088 

Promosi ,573 ,151 

Kesadaean 

Merek 
,437 ,140 

Persepsi 

konsumen 
,486 ,182 

a. Dependent Variable: keputusan pem- 

Belian 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tersebut maka 

dapat dibuat persamaan regresi 

berganda sebagai berikut : 

  

Dari persamaan regresi tersebut 

berarti bahwa : 

a. 0,291  artinya apabila variabel 

promosi, kesadaran merek, 

dan persepsi konsumen 

diasumsikan tidak memiliki 

pengaruh sama sekali (=0) 

maka variabel Y (keputusan 

pembelian) memiliki nilai 

pengaruh sebesar 0,291. 

b. 0,573 menunjukkan besarnya 

koefisien variabel promosi 

adalah sebesar 0,573 artinya 

setiap peningkatan variabel 

promosi secara positif naik 1 

(satuan) akan meningkatkan 

keputusan pembelian sebesar 

0,573 dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. 

c. 0,473 menunjukkan besarnya 

koefisien variabel kesadaran 

merek adalah  sebesar 0,473 

artinya setiap peningkatan 

variabel kesadaran merek 

secara positif naik 1 (satuan) 

akan meningkatkan keputusan 

pembelian sebesar 0,473 

dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. 

Model Summary
b
 

Mo

del 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin

-

Watson 

1 ,849a ,721 ,698 2,445 1,777 
a. Predictors: (Constant), Persepsi Konsumen, Promosi, Kesadaran Merek 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 Sumber : data yang diolah, 2018 

Y = 0,291 + 0,573X1 + 0,437X2 + 0,486X3 

 Sumber : data yang diolah, 2018 
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d. 0,486  menunjukkan besarnya 

koefisien variabel persepsi 

konsumen adalah sebesar 

0,486 artinya setiap 

peningkatan variabel persepsi 

kosumen secara positif naik 1 

(satuan) akan meningkatkan 

keputusan pembelian sebesar 

0,486 dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. 

6. Analisis Koefisien Determinasi 

(R
2
) 

               Model Summary
b
 

Model R Square 

Adjusted 

R Square 

1 ,721 ,698 

a. Predictors:(Constant), persepsi konsum- 

en, promosi, kesadaran merek 

b. Dependent Variable: keputusan pem- 

Belian 

 

Berdasarkan tabel diatas, 

dapat dijelaskan bahwa besarnya 

koefisien determinasi (Adjusted R 

square = 0,698 yang berarti 

69,8%) dengan demikian promosi, 

kesadaran merek, dan persepsi 

konsumen hanya mampu mem-

pengaruhi keputusan pembelian 

sebesar 69,8% dan 30,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak termasuk dalam 

variabel penelitian ini. 

 

 

 

7. Uji T 

                      Coefficients
a
 

Model T Sig. 

1 (Constant)   ,071 ,944 

Promosi 3,796 ,001 

 Kesadaran   

 Merek 
3,127 ,003 

Persepsi 

Konsumen 
2,671 ,011 

a. Dependent Variable: keputusan pem- 

Belian 

 

a. Hasil Uji t untuk variabel 

promosi diperoleh nilai t hitung 

3,796 dengan tingkat 

signifikasi 0,001. Dengan 

menggunakan batas signifikasi 

0,05 didapat t tabel 1,683. Ini 

berarti         >        yang 

berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima. Dengan demikian 

hipotesis pertama diterima 

sehingga variabel promosi 

berpengaruh signifikan ter-

hadap keputusan pembelian. 

b. Hasil Uji t untuk variabel 

kesadaran merek diperoleh 

nilai t hitung 3,127 dengan 

tingkat signifikasi 0,003. 

Dengan menggunakan batas 

signifikasi 0,05 didapat t tabel 

1,683. Ini berarti         > 

       yang berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. Dengan 

demikian hipotesis ke dua 

diterima sehingga variabel 

 Sumber : data yang diolah, 2018 

 Sumber : data yang diolah, 2018 
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kesadaran merek berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

c. Hasil Uji t untuk variabel 

promosi diperoleh nilai t hitung 

2,671 dengan tingkat 

signifikasi 0,011. Dengan 

menggunakan batas signifikasi 

0,05 didapat t tabel 1,683. Ini 

berarti Ini berarti         > 

       yang berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. Dengan 

demikian hipotesis ke tiga 

diterima sehingga variabel 

persepsi konsumen ber-

pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

8. Uji F 

          ANOVA
a
 

Model F Sig. 

1 Regression 31,015 ,000b 

Residual   

Total   

a. Dependent Variable: keputusan pembelian 

b. Predictors: (Constant), persepsi konsum- 

En, promosi, kesadaran merek 

 

Berdasarkan hasil uji 

ANOVA atau F tes pada tabel 

4.13 didapatkan         sebesar 

31,015 dengan tingkat signifikasi 

0,000. Dengan menggunakan 

batas signifikasi 0,05 didapat t 

tabel 1,683.  Ini berarti         > 

       yang berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima. Artinya secara 

bersama-sama variabel dependen 

yaitu promosi, kesadaran merek 

dan persepsi konsumen ber-

pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

 

B. Pembahasan 

1.  Promosi terhadap Keputusan 

Pembelian 

Hipotesis pertama yang 

diajukan menyatakan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan 

antara promosi terhadap 

keputusan pembelian sepeda 

motor matic merek  Honda 

Vario di Kecamatan Gurah. 

Ebert dan Griffin (2014:436) 

“promosi merupakan teknik 

mengkomunikasikan informasi 

mengenai produk dan mejadi 

bagian dari bauran komunikasi, 

yaitu pesan keseluruhan yang 

dikirimkan perusahaan kepada 

pelanggan mengenai produk-

nya”. Dari hasil uji t pada tabel 

4.12 didapat nilai probabilitas 

promosi lebih kecil dari taraf 

signifikasi yaitu 0,001 < 0,05. 

Sehingga dapat dikatakan 

variabel promosi berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

       Sumber : data yang diolah, 2018 
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Sehingga penelitian ini dapat 

memperkuat penelitian sebelum-

nya yang dilakukan Farizki 

(2011) yang menyatakan bahwa 

variabel promosi berpengaruh 

positif dan signifikan tehadap 

keputusan pembelian Sepeda 

Motor  Motor Yamaha Di Kota 

Semarang. 

2. Kesadaran Merek terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hipotesis kedua yang yang 

diajukan menyatakan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan 

antara kesadaran merek terhadap 

keputusan pembelian sepeda 

motor matic merek  Honda 

Vario di Kecamatan Gurah. 

Tjiptono (2016:97) “brand 

awereness atau kesadaran merek 

adalah mencerminkan ke-

mampuan konsumen untuk 

mengenali atau mengingat 

bahwa sebuah merek merupakan 

anggota dari ketegori produk 

tertentu”. Dari hasil uji t pada 

tabel 4.12 didapat nilai 

probabilitas kesadaran merek 

lebih kecil dari taraf signifikasi 

yaitu 0,003 < 0,05. Sehingga 

dapat dikatakan variabel 

kesadaran merek berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

Sehingga penelitian ini dapat 

memperkuat peneliti sebelum-

nya yang dialakukan Soebianto 

(2014) yang menyatakan bahwa 

variabel brand equity ber-

pengaruh signifikan terhadap 

keputusan Sepeda Motor Honda 

Matic di Dealer Prima Motor 

Pasir Pengaraian. 

3. Persepsi Konsumen terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hipotesis ketiga yang 

diajukan menyatakan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan 

antara persepsi konsumen 

terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor matic merek  

Honda Vario di Kecamatan 

Gurah. Priansa (2017:149) 

“persepsi merupakan suatu 

proses dalam penginderaan yang 

dimiliki oleh konsumen hingga 

terbentuk kesan tertentu yang 

sifatnya subjektif”. Dari hasil uji 

t pada tabel 4.12 didapat nilai 

probabilitas kesadaran merek 

lebih kecil dari taraf signifikasi 

yaitu 0,011 < 0,05. Sehingga 

dapat dikatakan variabel 

persepsi konsumen berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 
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Sehingga penelitian ini dapat 

memperkuat peneliti sebelum-

nya yang dilakukan Afrizal 

(2017) yang menyatakan bahwa 

variabel persepsi konsumen 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan Sepeda Motor Honda 

Matic di Dealer Prima Motor 

Pasir Pengaraian. 

4. Pengaruh Promosi, Kesadaran 

Merek dan Presepsi 

Konsumen terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil dari pengujian 

hipotesis keempat yang telah 

dilakukan menujukkan bahwa 

secara simultan promosi, 

kesadaran merek, dan persepsi 

konsumen berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor matic 

merek Honda Vario di 

Kecamatan Gurah. Berdasarkan 

tabel 4.13 diperoleh nilai 

signifikasi Uji F sebesar 0,000 

yang artinya lebih kecil dari 

tingkat signifikasi yaitu 0,05 

atau 5%, sehingga dapat 

dikatakan bahwa secara simultan 

promosi, kesadaran merek, dan 

persepsi konsumen berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Dengan 

nilai koefisien determinasi 

(Adjusted R Square) sebesar 

0,698 yang berarti bahwa 69,8% 

keputusan pembelian konsumen 

menjelaskan ketiga variabel 

independen yaitu promosi, 

kesadaran merek, dan persepsi 

konsumen sedangkan sisanya 

30,2% dijelaskan oleh faktor lain 

yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. Dari ketiga 

variabel independen tersebut, 

variabel yang dominan terhadap 

keputusan pembelian konsumen 

adalah Promosi (X1) karena 

mempunyai nilai tertinggi pada 

Standardized Coefficients Beta 

yaitu sebesar 0,573 yang dapat 

dilihat pada tabel 4.12. Sehingga 

penelitian ini dapat memperkuat 

penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Hasibuan (2012) 

yang menyatakan bahwa 

variabel kesadaran merek, 

persepsi kualitas berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian Sepeda Motor Merek 

Yamaha (Studi Pada Konsumen 

Sepeda Motor Yamaha di Kota 

Semarang). 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah 

diuraikan diatas serta berdasarkan 

data yang peneliti peroleh dari hasil 

penelitian yang dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Promosi  berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor matic Honda 

Vario di Kecamatan Gurah 

tahun 2018. Hal ini memberi arti 

bahwa promosi yang dilakukan 

perusahaan dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. 

2. Kesadaran merek berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor matic 

Honda Vario di Kecamatan 

Gurah tahun 2018. Hal ini 

memberi arti bahwa dengan 

meciptakan kesadaran merek 

suatu produk dapat 

mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 

3. Persepsi konsumen berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor matic 

Honda Vario di Kecamatan 

Gurah tahun 2018. Hal ini 

memberi arti bahwa persepsi 

konsumen dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. 

4. Promosi, kesadaran merek dan 

persepsi konsumen secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor matic Honda 

Vario di Kecamatan Gurah 

tahun 2018. Hal ini berarti, jika 

promosi, kesadaran merek dan 

persepsi konsumen yang 

dilakukan oleh perusahaan dapat 

meningkatkan keputusan pem-

belian konsumen terutama 

konsumen di Kecamatan Gurah 

Kabupaten Kediri. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pem-

bahasan dan kesimpulan yang telah 

dilakukan, dapat disarankan sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan  

Karena telah terbukti 

bahwa variabel promosi 

kesadaran merek dan persepsi 

konsumen dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian, sehingga 

hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai pengembang-

an perusahaan Honda yang 

nantinya produk-produk motor 

Honda kedepannya dapat lebih 
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maju dan lebih berkembang lagi 

serta dapat menghadapi per-

saingan dengan perusahaan 

otomotif lainnya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dihapkan bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan 

penelitian yang serupa untuk 

dapat lebih mengembangkan 

hasil yang telah dicapai dalam 

penelitian ini, bahkan akan lebih 

baik jika menambah variabel-

variabel yang baru ataupun yang 

berbeda dari variabel penelitian 

ini seperti harga, kualitas 

produk, citra merek dan 

sebagainya sebanyak 30,2% 

yang dapat berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor merek Honda 

Vario. Selain itu peneliti 

selanjutnya bisa menggunakan 

sampel yang lebih banyak dari 

penelitian ini, karena dalam 

penelitian ini menggunakan 

sampel yang minimal. 
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