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MOTTO 

 

“ Hidup ini seperti mendaki gunung, berjalan dari bawah berusaha 

keras untuk mencapai puncak “ 

“ Jangan pernah tunda sampai besok apa yang dapat kamu 

kerjakan hari ini” 

“Tidak ada satupun di dunia ini yang merupakan hasil karya 

sendiri. Anda mencapai tujuan anda selalu berkat bantuan orang 

lain” 

(George Shinm) 

“Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup, dan matiku 

hanyalah untuk Tuhan semesta alam” 

(Surat Al An’am : 162) 
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ABSTRAK 

 

Rosangga Candra Riandika, NIM. 1221103435, Skripsi, Fakultas Ekonomi 

Jurusan Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, pengaruh kualitas 

produk, citra merek dan iklan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian 

sepeda motor honda dikalangan mahasiswa UNWIDHA Katen. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mngetahui apakah kualitas produk, citra 

merek dan iklan berpengaruh pada keputusan pembelian produk sepeda motor 

honda dikalangan mahasiswa UNWIDHA Klaten. Lingkup penelitian ini 

dilakukan di Universitas Widya Dharma yang beralamat di Jl. KH Dewantara 

Klaten. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas 

Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma. Adapun teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik sampling 

insidental, yaitu bentuk dari sampel distratifikasikan secara proporsional, namun 

tidak dipilih secara acak melainkan secara kebetulan saja, hal ini dilakukan karena 

populasi lebih dari 100, dengan data primer berupa : wawancara, observasi, 

kuesioner dan dengan data sekunder. Analisis data menggunakan metode regresi 

linier berganda, karena variabel yang digunakan lebih dari dua variabel. Pengujian 

statistik dengan Uji F (simultan) dan Uji t (parsial). 

 Berdasarkan deskripsi data, karakteristik responden mayoritas adalah 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 63%, usia antara 21 tahun – 25 tahun 

sebanyak 59%, dan fakultas yang di dominasi dari Fakultas Ekonomi sebanyak 

78%. Sedangkan berdasarkan analisis data, diperoleh bahwa variabel kualitas 

produk (X1), variabel citra merek (X2) dan variabel iklan (X3) secara signifikan 

berpengaruh pada  keputusan pembelian (Y).Besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat dalam penelitian ini adalah sebesar 16,6%. Sedangkan 

sisanya yaitu 83,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang telah 

diteliti. 

 

Kata kunci :Kualitas produk, citra merek, iklan, dan keputusan pembelian. 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era sekarang alat penunjang kebutuhan seperti sepeda motor begitu 

berkembang pesat. Terdapat beberapa merek-merek sepeda motor yang 

banyak di tawarkan kepada konsumen seperti merek HONDA, YAMAHA, 

SUZUKI, KAWASAKI dan lain sebagainya. Persaingan pasar sangat ketat, 

masing-masing merek berlomba-lomba untuk membuat produk yang di minati 

konsumen. 

Penting bagi pemasar untuk memahami bagaimana perilaku dan 

keinginan para calon konsumennya, agar para pemasar dapat menciptakan 

produk sesuai dengan keinginan para konsumennya dan pemasar dapat 

melakukan inovasi di setiap produknya, sehingga konsumen merasa di 

perhatikan oleh para pemasar dan kebutuhannya dapat terpenuhi sesuai 

dengan keinginan mereka. 

Sepeda motor Honda banyak diminati pelangganya tidak terlepas dari 

kualitas produknya yang baik. Menurut Kotler dan Armstrong (2008:347), 

menyatakan bahwa kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, 
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kemudahan operasi dan perbaikan serta atribut lainnya. Suatu produk telah 

dapat menjalankan fungsi-fungsinya dapat dilakukan sebagai produk yang 

memiliki kualitas yang baik. 

Keputusan pembelian produk oleh konsumen dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik eksternal konsumen maupun internal konsumen. Dari 

eksternal konsumen dapat dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah 

citra merek. Citra  merek dapat dikatakan sebagai identitas dari penjual, selain 

itu citra merek dapat di jadikan pembeda dengan produk-produk sejenis di 

pasar. Citra merek mempunyai banyak manfaat baik bagi para konsumen, bagi 

pasar, maupun bagi masyarakat luas. Memang tidak mudah membangun 

sebuah merek yang kuat di pasar, Rangkuni 2004 (dalam Mamang Sangadji 

dan Sopiah, 2013:327), mengemukakan citra merek adalah seperangkat 

asosiasi unik yang ingin diciptakan atau dipelihara oleh pemasar. Oleh karena 

itu, untuk membangun sebuah citra merek yang kuat di perlukan juga sebuah 

fondasi yang kuat agar citra merek tersebut dapat bertahan ditengah 

persaingan bisnis yang semankin ketat ini. 

Iklan merupakan sebuah media promosi yang banyak di jumpai di 

berbagai media atai tempat. menurut Rhenald Kasali, (2000:50) iklan ialah 

pesan dari produk, jasa atau ide yang disampaikan kepada masyarakat melalui 

suatu media yang di arahkan untuk menarik konsumen. 

Internal konsumen dalam pengambilan keputusan juga dapat di 

pengaruhi dari konsumen itu sendiri (psikologis) yang meliputi : belajar, 
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kepribadian, dan konsep diri, serta sikap. Oleh sebab itu konsumen harus 

memngimbanginya, yakni mempengaruhi konsumen dalam menbeli produk 

yang ditawarkan dan melalui evaluasi berkala demi kelangsungan hidup 

produsen itu sendiri. 

Honda merupakan produk otomotif sepeda motor yang diminati oleh 

konsumen di indonesia. Semakin ketatnya persaingan otomotif karena 

banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang sejenis. 

Oleh karena itu dalam melaksanakan aktivitas penjualannya perusahaan harus 

dapat merancang strategi pemasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

perusahaan untuk meningkatkan pembelian konsumen terhadap produk 

tersebut. 

Honda mempunyai kualitas produk yang baik, akan tetapi ada 

beberapa yang kurang diminati konsumen anak muda saat ini. Salah satu yang 

kurang di sukai yaitu dari segi body sepeda motor itu sendiri karena kurang 

menarik dan kurang memenuhi selera anak muda khususnya mahasiswa. 

Berbeda dengan pesaing merek sepeda motor lain yang lebih di minati anak 

muda dari segi bodynya. 

Salah satu asset untuk meningkatkan pembeli konsumen tersebut 

adalah melalui manajemen merek. Citra merek yang kuat memungkinkan 

loyalitas dari konsumen terhadap perusahaan semakin kuat, tetapi citra merek 

sepeda motor Honda yaitu di kecepatan, desain body dan warnanya yang 

kuarang diminati oleh kalangan mahasiswa. 
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Iklan merupakan salah satu asset yang penting, karena di dalam iklan 

konsumen bisa mengetahui tentang sebuah produk yang sedang di pasarkan. 

Tetapi disepeda motor merek Honda untuk iklannya kurang sering di iklankan 

jadi konsumen kurang mengetahui tentang produk sepeda motor Honda.     

Kualitas produk, citra merek dan iklan merupakan dua hal yang saling 

berkaitan. 

Kualitas produk, citra merek dan iklan akan saling mempengaruhi 

konsumen satu sama lain dalam menentukan pengambilan keputusan pembeli 

suatu produk. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul penulisan 

sekripsi dengan judul “PENGARUH KUALITAS PRODUK, CITRA 

MEREK DAN IKLAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN 

DALAM PEMBELIAN SEPEDA MOTOR HONDA DI KALANGAN 

MAHASISWA UNWIDHA KLATEN”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini ada alasan tertentu dalam pengambilan judul 

tersebut, adapun alasan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Alasan obyektif 

Alasan objektif penulis mengambil judul ini karena kualitas produk, 

citra merek dan iklan merupakan variabel yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. 
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Kualitas produk merupakan salah satu hal penting bagi konsumen 

untuk memutuskan membeli produk tersebut karna konsumen melihat dari 

daya tahan, keandalan, kecepatan, kemudahan operasi dan atributnya. 

Citra merek merupakan hal penting bagi konsumen karena citra merek 

dapat mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi produk pilihannya 

sesuai kebutuhan konsumen sebelum memutuskan untuk membeli produk 

tersebut. Gaya hidup mahasiswa saat ini cenderung mengikuti model yang 

sedang berkembang di masa kini, seperti produk sepeda motor Honda saat 

ini yang mengikuti perkembangan jaman saat ini. 

Iklan juga merupakan hal penting bagi konsumen, karena konsumen 

bisa mengetahui produk-produk sepeda motor Honda. Dalam iklan 

terdapat informasi produk yang sedangkan di iklankan. 

2. Alasan subyektif 

Alasan subyektif penulis mengambil judul ini karena kualitas produk 

merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dan bagi konsumen. 

Kualitas produk harus mempermudah konsumen dalam memenuhi 

kebutuhan sebelum konsumen menentukan keputusan pembeliannya. 

Citra merek merupakan sebuah anggapan kepada suatu produk. Dalam 

pengambilan keputusan pembelian, citra merek dapat di jadikan 

pertimbangan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut atau tidak, 

biasanya banyak orang yang beranggapan tentang suatu citra merek bahwa 
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apabila produk tersebut memiliki citra merek yang bagus maka kualitas 

produk-produk tersebut juga bagus. 

Iklan merupakan sebuah media untuk memasarkan suatu produk 

kepada konsumen untuk di jadikan pertimbangan konsumen untuk 

membeli sebuah produk. 

C. Penegasan Judul 

Kualitas produk merupakan salah satu yang di pertimbangkan 

konsumen dalam keputusan pembelian. Kualitas produk merupakan salah satu 

hal penting bagi konsumen, karena kualitas produk untuk memuaskan 

kebutuhan atau keinginan konsumen. 

Citra merek adalah sebuah keyakinan konsumen kepada suatu merek. 

Merek merupakan suatu hal yang penting bagi konsumen, karena sebuah 

merek dapat mencerminkan status sosial di dalam masyarakat dan merek juga 

dijadikan pembeda suatu produk yang lain. 

Iklan merupakan salah satu alat untuk menyampaikan pesan dari suatu 

produk kepada masayarakat melalui media untuk menarik konsumen untuk 

membeli suatu produk tertentu. 

Sedangkan perilaku konsumen merupakan sebuah proses pengambilan 

keputusan konsumen dalam memutuskan untuk membeli atau tidaknya suatu 

produk. Keputusan konsumen untuk membeli suatu produk di pengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik eksternal maupun internal. Dari faktor eksternal 

misalnya dari lingkungan sosialnya, keluarga maupun citra merek suatu 
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produk. Sedangkan dari faktor internal konsumen dapat dipengaruhi oleh 

pendapatan, kebutuhan, dan selera konsumen terhadap suatu produk tersebut. 

D. Batasan Masalah dan Perumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 

a. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Universitas 

Widya Dharma Klaten pada tahun 2016. 

b. Variabel yang diduga dapat mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam pembelian pada produk sepeda motor merek Honda adalah 

kualitas produk, citra merek dan iklan. 

2. Perumusan Masalah 

a. Seberapa besar pengaruh kualitas produk pada keputusan pembelian 

produk sepeda motor Honda di kalangan mahasiswa UNWIDHA 

Klaten ? 

b. Seberapa besar pengaruh citra merek pada keputusan pembelian 

produk sepeda motor Honda di kalangan mahasiswa UNWIDHA 

Klaten ? 

c. Seberapa besar pengaruh iklan pada keputusan pembelian produk 

sepeda motor Honda di kalangan mahasiswa UNWIDHA Klaten ? 

d. Seberapa besar pengaruh kualitas produk, citra merek dan iklan secara 

bersama-sama terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor 

Honda di kalangan mahasiswa UNWIDHA Klaten ? 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menguji apakah kualitas produk berpengaruh pada keputusan 

pembelian produk sepeda motor Honda di kalangan mahasiswa 

UNWIDHA Klaten. 

b. Untuk menguji apakah citra merek berpengaruh pada keputusan 

pembelian produk sepeda motor Honda di kalangan mahasiswa 

UNWIDHA Klaten.  

c. Untuk menguji apakah iklan berpengaruh pada keputusan pembelian 

produk sepeda motor Honda di kalangan mahasiswa UNWIDHA 

Klaten. 

d. Untuk menguji apakah kuaitas produk, citra merek dan iklan 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian 

produk sepeda motor Honda di kalangan mahasiswa UNWIDHA 

Klaten. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi penulis 

Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang 

pemasaran, khususnya mengenai memahami perilaku konsumen dalam 

memutuskan pembelian suatu produk. Serta untuk menambah 

pengalaman penelitian khususnya penelitian di bidang pemasaran. 
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b. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan 

dalam upaya untuk memahami perilaku konsumen dan untuk terus 

melakukan inovasi di setiap produk yang dihasilkan agar dapat 

meningkatkan penjualan perusahaan. 

c. Bagi peneliti lain 

Bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian tentang 

keputusan konsumen, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan 

referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah 

penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka berfikir penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 1 

Kerangka Berfikir Penelitian 
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 Keterangan : 

1. Variabel dependen yaitu yang dipengaruhi oleh variabel lain adalah 

keputusan pembelian. 

2. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain 

adalah kualitas produk, citra merek dan iklan. 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan anggapan yang mungkin benar digunakan 

sebagai dasar pembuatan keputusan atau pengarahan penyelidikan 

selanjutnya, maka perumusan hipotesis dalam pemelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. “Diduga ada pengaruh kualitas produk terhadap produk sepeda motor 

Honda di kalangan mahasiswa UNWIDHA Klaten.” 

2. “Diduga ada pengaruh citra merek terhadap produk sepeda motor Honda 

di kalangan mahasiswa UNWIDHA Klaten.” 

3. “Diduga ada pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian produk sepeda 

motor Honda di kalangan mahasiswa UNWIDHA Klaten.” 

4. “Diduga ada pengaruh secara bersama-sama antara kualtas produk, citra 

merek dan iklan terhadap keputusan pembelian produk speda motor 

Honda di kalangan mahasiswa UNWIDHA Klaten.” 
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SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULIAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, alas an 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menuraikan tentang pengertian manajemen, pengertian pemasaran, 

pengertian manajemen pemasaran, pengertian perilaku konsumen, 

pengertian promosi, pengertian citra merek, pengertian keputusan 

pembelian konsumen, dan pengertian produk. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitin, ruang lingkup lokasi, teknik pengambilan sampel, 

instrument penelitian, dan prosedur analisis. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMbAHASAN 

Dalam bab ini penulis menyajikan hasil penelitian yang dilengkapi dengan 

tabel. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data 

menginterpretasikan penemuan secara logis. 
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BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dipaparkan simpulan dari hasil pembahasan yang dilakukan 

pada bab-bab di atas, kemudian memberikan saran yang diharapkan dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan yang diteliti. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh kualitas 

produk, citra merek dan iklan terhadap keputusan pembelian produk sepeda 

motor Honda dikalangan mahasiswa UNWIDHA Klaten dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis dan identifikasi kualitatif dapat disimpulkan 

sebagian besar responden penelitian ini berusia 21 tahun – 25 tahun 

sebanyak 59 responden atau 59%, jenis kelamin yang didominasi oleh 

perempuan sebanyak 63 responden atau 63% dan fakultas yang 

didominasi dari fakultas ekonomi sebanyak 78 responden atau 78%. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

linier berganda yaitu Y= 10,213+ 0,311 X1 + 0,299 X2 + 0,178 X3. 

Menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari kualitas produk, citra 

merek dan iklan yang berpengaruh secara signifikan adalah pada variabel 

iklan sebesar 0,178 satuan, citra merek sebesar 0,229 satuan, dan kualitas 

produk sebesar 0,311 satuan dengan asumsi variabel bebas sama dengan 

nol. Sehingga jika dinaikan satu satuan maka keputusan pembelian akan 

meningkat sebesar 0,178 satuan untuk iklan, 0,229 satuan untuk citra 

merek dan 0,311 satuan untuk kualitas produk. 
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3. Dari hasil pengujian uji F dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kualitas produk, citra merek dan iklan terhadap 

keputusan pembelian produk sepeda motor Honda dikalangan mahasiswa 

UNWIDHA Klaten secara bersama-sama, karena Fhitung = 7,558 > Ftabel = 

3,089. 

4. Dari hasil uji t dapat diketahui bahwa : 

a. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian produk sepeda motor Honda dikalangan 

mahasiswa UNWIDHA Klaten , karena thitung kualitas produk = 

3,744 lebih besar dari ttabel = 1,984. Sehingga Ha yang berbunyi ada 

pengaruh yang signifikan dari kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian diterima. 

b. Terdapat pengaruh yang signifikan antara citra merek terhadap 

keputusan pembelian produk sepeda motor Honda dikalangan 

mahasiswa UNWIDHA Klaten, karena thitung  citra merek = 2,264 

lebih besar dari ttabel = 1,984. Sehingga Ha yang berbunyi ada pengaruh 

yang signifikan dari citra merek terhadap keputusan pembelian diterima. 

c. Terdapat pengaruh yang signifikan antara iklan terhadap keputusan 

pembelian produk sepeda motor Honda dikalangan mahasiswa 

UNWIDHA Klaten, karena thitung  iklan = 2,055 lebih besar dari ttabel 

= 1,984. Sehingga Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan dari 

iklan terhadap keputusan pembelian diterima. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan masukan 

sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil berbagai 

kebijakan di masa yang akan datang dan sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam memahami perilaku konsumen, khususnya tentang hal-hal 

yang dapat mendorong konsumen dalam mengambil keputusan 

pembeliannya. Kualitas produk harus di jaga agar konsumen tidak berpaling. 

Citra merek dapat memudahkan konsumen dalam mengenali mutu dari 

sebuah produk sebelum konsumen memutuskan untuk membelinya. 

Sedangkan untuk iklan, apabila perusahaan mempromosikan lebih banyak 

pasti pemjualan juga akan naik tapi juga perusahaan dapat melakukan 

segmentasi sesuai sasaran, dapat membantu perusahaan dalam memposisikan 

produk di pasar dengan menggunakan iklan, serta perusahaan bisa 

mengembangkan produknya sesuai dengan tuntutan kosumen. Berdasarkan 

urain diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Perusahaan sepeda motor Honda harus lebih memperhatikan selera 

konsumennya, agar perusahaan dapat memasarkan produknya sesuai 

dengan sasaran penjualan, sehingga dapat meningkatkan omset penjualan 

perusahaan. Karena dalam penelitian ini variabel iklan terbukti secara 

signifikan dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pengambilan keputusan pembeliannya. ikaln dapat dipengarahui oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

meliputi sikap dari konsumen, pengalaman dan pengamatan konsumen, 
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kepribadian konsumen, konsep diri konsumen, motif konsumen dalam 

pemenuhan kebutuhannya, dan persepsi konsumen akan mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pengambilan keputusan pembeliannya. 

Selain faktor internal iklan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal 

konsumen yang meliputi kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan 

kebudayaan akan mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pengambilan keputusan pembeliannya. 

2. Bagi konsumen citra merek bermanfaat untuk mencerminkan kualitas 

sebuah produk. Maka dari itu perusahaan harus lebih memperhatikan 

penempatan citra mereknya, agar merek benar–benar bisa mencerminkan 

kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Karena dalam 

penelitian ini variabel citra merek terbukti secara signifikan dapat 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pengambilan keputusan 

pembeliannya. Sehingga citra merek dapat mempengaruhi konsumen 

dalam melakukan pengambilan keputusan pembeliannya. 

3. Dilihat dari faktor kualitas produk yang mempengaruhi keputusan 

pembelian, maka disarankan untuk lebih meningkatkan kualitas produk 

dengan melakukan inovasi terus menerus serta memenuhi keinginan 

konsumen yang selalu berubah.  

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Amirullah. 2002. Perilaku Konsumen.Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha 

 Ilmu. 

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Aditama. Nazir moh, 2003 . Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia indonesia. 

Assauri, Sofjan. 2004. Manajemen Pemasaran. Cetakan ketujuh. Jakarta : PT 

 RajaGrafindo Persada. 

Asih Purwanto, 2008. Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, dan Desain Terhadap 

Keputusan Pembelian Kendaraan Bermotor Yamaha Mio, Skripsi, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 

Basrah Saidani, 2013. Pengaruh Iklan dan Atribut Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian Smartphone Samsung Seri Galaxy (Survei Pada Pelanggan ITC 

Roxy Mas), Skripsi. Universitas Negri Jakarta, Jakarta. 

Djarwanto, PS. Dan Pangestu , Subagyo. 2006. Statistik Induktif. Yogyakarta : 

 BPFE. 

Durianto,Darmadi, Sugiarto, dan Sitinjak,Tony. 2001. Strategi Menaklukan Pasar 

 Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek. Jakarta : PT Gramedia Pustaka 

 Utama. 

Gujarati,Damodar. 2005. Ekonomika Dasar. Jakarta : Erlangga. 

J Setiadji, Nugroho . 2013. Perilaku Konsumen. Edisi revisi. Jakarta : Kencana 

 Prenada Media Group. 

Justin T. Sirait. 2008. Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya 

 Manusia     Dalam Organisasi. Jakarta : Grasindo. 

Kotler,Philip & Armstrong, Gary. 1996. Dasar – Dasar Pemasaran. Jakarta : PT 

 Prenhallindo. 

Kotler, Philip. 2002. Manajemen Pemasaran, Edisi Milenium Jilid 2. Penerbit: 

PT. Prenhallindo. Jakartan. 

Kotler,Philip .2007. Manajemen Pemasaran. Edisi-12 jilid 1 PT. Indeks : 

 Indonesia. 

Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller, 2007, Manajemen Pemasaran, Jilid 1, 

Yogyakarta: Liberty. 



Louis E. Boone dan David L. Kurtz. 2005. Pengantar Bisnis Jilid 1. Jakarta: 

 Erlanngga. 

Lupiyoadi, Rambat. 2001, Manajemen Pemasaran Jasa (Teori dan Praktik), 

Jakarta: Salemba Empat. 

Mamang Sangadji, Etta, & Sopiah. 2013. Perilaku Konsumen. Yogyakarta : Andi 

 Offset. 

Manullang, M. 2007. Manajemen Personalia. Jakarta : Aksara Baru. 

Purwati, 2012. Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian Motor Honda Metic Beat (Studi Kasus Pada PT. Nusantara 

Solar Sakti), Skripsi, Istitut Agama Islam Negri, Surakarta. 

Peter, J Paul, Dan C. Olson, Jerry. 2013. Perilaku Konsumen & Strategi 

 Pemasaran. Edisi 9 Buku 1. Jakarta Selatan : Salemba Empat. 

Rangkuti, Freddy. 2009. Marketing Analysis Made Easy Teknik Analisis 

Pemasaran dan Analisis Kasus Menggunakan Excel dan SPSS. Penerbit: 

PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Rhenald, Kasali. 2000. Manajemen Periklanan. Penerbit: PT. Pustaka Utama 

Grafitti. Jakarta. 

Stanto, 2001. Strategi Pemasaran. Jakarta : Rajawali Pers 

Sugiyono.2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. 

Swasta,Basu, dan Handoko Hani. 2008. Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku 

 Konsumen. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE YOGYAKARTA. 

Tika, Moh Pabundu. 2006 . Metodologi Riset Bisnis. Jakarta : PT. Bumi Aksara 

Tjiptono,Fandy et. Al, 2008. Strategi Pemasaran. Edisi Kelima. Yogyakarta : 

ANDI  OFFSET. 

Usman,Husaini. 2008. Manajemen Teori Praktik Dan Riset Pendidikan. Edisi 

 kedua. Jakarta Timur : Bumi Aksara. 

Umar, Husain, 2003, Metode Riset Prilaku Organisasi, Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama. 

www.astra-honda.com  

http://www.astra-honda.com/

	SKRIPSI 1_1.pdf
	SKRIPSI 1_2.pdf

