
PENGARUH HARGA, KUALITAS LAYANAN, PROMOSI,

DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN

SEPEDA MOTOR MEREK HONDA PADA  PT. TARUNA

ADIPRIMA MOTOR KUDUS

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat
untuk  menyelesaikan  jenjang pendidikan
Strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi

Universitas Muria sKudus

Diajukan Oleh :

SUGIANTO
NIM. 2010-11-009

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

TAHUN 2014



PENGARUH HARGA, KUALITAS LAYANAN, PROMOSI, DAN KEPUASAN

KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN SEPEDA MOTOR MEREK HONDA

PADA PT. TARUNA ADIPRIMA MOTOR KUDUS

Skripsi ini telah disetujui dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus

Kudus,                             2014

Mengetahui,

Ketua ProgDi Pembimbing I

NOOR AZIS, SE, MM Dr. SUPRIYONO, SE, MM
NIS. 0610701000001179 NIS. 0610701000001176

Mengetahui,
Dekan Pembimbing II

Dr. H. MOCHAMAD EDRIS, Drs, MM RATIH HESTI UTAMI P, SE, MM
NIS. 0610702010101021 NIS. 0610701000001205

ii



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

 Allah memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki

Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu sesungguhnya  ia telah mendapat

kebajikan  yang banyak dan tidaklah mendapat peringatan, melainkan orang-

orang yang berakal.

(QS. Al – Baqoroh; 269)

 “Jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian

itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu (yaitu) orang-orang

yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhan-nya, dan bahwa mereka

akan kembali kepada-Nya”

(Al Baqoroh ayat 45-46)

PERSEMBAHAN  :

Kedua orang tuaku, sahabat serta teman-teman yang slalu memberikan motivasi
hingga terselesaikannya skripsi ini
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KATA PENGANTAR

Puji  dan  syukur  penulis  panjatkan  kepada Allah SWT,  atas  segala  berkat

dan  kasih-Nya, sehingga skripsi dengan judul “PENGARUH HARGA, KUALITAS

LAYANAN, PROMOSI, DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP

PEMBELIAN  SEPEDA MOTOR  HONDA PADA PT. TARUNA ADIPRIMA

MOTOR KUDUS” dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun untuk sebagai salah

satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas

Muria Kudus. Dalam menyelsaikan skripsi ini, penulis dapat membimbing dan

bantuan yang berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini

penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Mochamad Edris, Drs, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi,

Universitas Muria Kudus.

2. Bapak Dr. Supriyono, SE, MM, selaku sebagai pembimbing I sebagai

pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan

hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

3. Ibu Ratih Hesti Utami P, SE, MM selaku sebagai Pembimbing II yang telah

memberi ijin untuk mengadakan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus yang telah

banyak memberikan bekal ilmu kepada penulis.

5. Ibu Jeny Setyawati, selaku pimpinan PT. Taruna Adiprima Motor Kudus yang

telah memberikan ijin penelitian pada penulis.
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6. Konsumen sepeda motor merek Honda pada PT. Taruna Adiprima Motor Kudus

yang telah memberikan waktu luang untuk mengisi angket yang disebar.

7. Teman-teman dan sahabatku Tri Jumiarti, Norma, Alfi, Merry, Galuh, Damaris,

Heru, Ponco, Pak Yoyok, terima kasih telah memberikan banyak masukan,

support hingga skripsi ini dapat selesai.

Tiada suatu apapun yang dapat penulis berikan kepada beliau yang telah ikut

membantu dalam penyusunan skripsi ini, kecuali hanya do’a semoga Allah SWT

memberikan balasan yang setimpal. Amien. Akhir berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak.

Kudus, September 2014

Sugianto

NIM. 2010-11-009
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Proses pembelian merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada
kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan
dan kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian
informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, pembelian, dan tingkah laku
setelah pembelian (Setiadi dalam Gricha Joseph, 2013:3). Data penjualan terlihat
perkembangan penurunan penjualan terjadi dibulan Februari  turun 8%, April turun
4,5%, Mei turun 2,9%, Agustus turun 20,5%, Sedangkan kenaikan tertinggi hanya
pada bulan Maret sebesar 22,5%. Hasil ini salah satu yang melatarbelakang meneliti
tentang harga, kualitas pelayanan, promosi dan kepuasan konsumen pada PT. Taruna
Adiprima Motor Kudus.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah harga, kualitas
layanan, promosi dan kepuasan konsumen dapat mempengaruhi pembelian
sepeda motor merek Honda pada PT. Taruna Adiprima Motor Kudus baik secara
parsial maupun berganda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh
harga, kualitas layanan, promosi dan kepuasan konsumen terhadap pembelian
sepeda motor merek Honda pada PT. Taruna Adiprima Motor Kudus.

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah harga (X1) kualitas
layanan (X2), promosi (X3), dan kepuasan konsumen sebagai variabel independen
dan pembelian sepeda motor (Y) sebagai variabel dependen. Jenis data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi sebanyak 5401 dan
sampel sebanyak 98 responden. Jenis dan sumber data adalah data primer dan
data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengolahan
data menggunakan scoring, editing, tabulasi, dan proses input data ke komputer.
Uji Instrumen Data dilakukan dengan uji validitas, dan uji reliabilitas. Analisis
data  menggunakan analisis regresi uji t (uji parsial), uji F( berganda), analisis
koefisien determinasi (adjusted R Square).

Berdasarkan hasil pengujian dugaan penelitian menggunakan analisis
regresi, uji hipotesis, dan koefisien determinasi diperoleh kesimpulan sebagai
berikut ini.
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1. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel harga terhadap
pembelian sepeda moltor merek Honda pada PT. Taruna Adiprima Motor
Kudus, didasarkan dari nilai thitung sebesar 3,226 > ttabel sebesar 1,986, dan
prob. Sig sebesar 0,002 tingkat signifikan di bawah 0,05.

2. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kualitas layanan terhadap
pembelian sepeda motor merek Honda pada PT. Taruna Adiprima Motor
Kudus, didasarkan dari nilai thitung sebesar 2,607 > ttabel sebesar 1,986, dan
prob. Sig sebesar 0,011 tingkat signifikan di bawah 0,05.

3. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kualitas layanan terhadap
pembelian sepeda motor merek Honda pada PT. Taruna Adiprima Motor
Kudus, didasarkan dari nilai thitung sebesar 2,314 > ttabel sebesar 1,986, dan
prob. Sig sebesar 0,023 tingkat signifikan di bawah 0,05.

4. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kepuasan konsumen
terhadap pembelian sepeda motor merek Honda pada PT. Taruna Adiprima
Motor Kudus, didasarkan dari nilai thitung sebesar 2,319 > ttabel sebesar 1,986,
dan prob. Sig sebesar 0,023 tingkat signifikan di bawah 0,05.

5. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel harga, kualitas layanan,
promosi, dan kepuasan konsumen terhadap pembelian sepeda motor merek
Honda pada PT. Taruna Adiprima Motor Kudus secara berganda yang
didasarkan dari  nilai Fhitung sebesar 57,589 > Ftabel sebesar 57,589, dan prob.
Sig sebesar 0,000 tingkat signifikan di bawah 0,05.

E.  Daftar buku yang digunakan   : 23 (tahun 2000-2013).
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