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Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian adalah 

untuk mengetahui pengaruh teknologi, citra merek, suku cadang,  dan apakah faktor-faktor 

tersebut sukses mempengaruhi permintaan sepeda motor YAMAHA JUPITER MX di Kota 

Pekanbaru. 

Model analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

deskriptif . Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

 Hasil penelitan berdasarkan data primer tentang tanggapan pemilik Yamaha Jupiter 

MX menunjukkan bahwa teknologi dipilih menjadi faktor utama yang mempengaruhi 

permintaan yaitu 100%,diikuti oleh faktor suku cadang 80% dan yang terkecil yaitu. faktor 

citra merek sebesar 78,89% 

 Hasil penelitian berdasarkan terhadap 90 responden diketahui bahwa teknologi, citra 

merek, suku cadang, sukses mempengaruhi permintaan sepeda motor Yamaha Zupiter MX 

Kata kunci :Teknologi, citra merek,dan suku cadang, 

ABSTRACT 

 The research was conducted in the city of Pekanbaru.The purpose of this study was to 

determine the influence of technology, brand image, parts, and whether these factors affect 

demand success YAMAHA JUPITER MX motorcycle  in the city of Pekanbaru. 

 Model analysis of the data used by the authors in this study is descriptive.The data 

used are primary data and secondary data. 

 The results of research based on primary data about the response of the owner of 

Yamaha Jupiter MX show that the technology chosen to be the main factor affecting demand 

is 100%, followed by a 80% factor of spare parts and the smallest is brand image factor of 

78.89%.The results based on 90 respondents note that the technology, brand image, parts, 

successfully influencing demand Yamaha Zupiter MX motorcycle 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pembangunan ekonomi yang 

dilakukan disegala bidang pada 

hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan secara menyeluruh. Proses 

perubahan struktur ekonomi, perluasan 

kesempatan kerja dan penurunan tingkat 

kemiskinan merupakan sasaran untuk 

pembangunan yang ingin dicapai guna 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karenanya pembangunan sector 

industri dengan sektor lainnya saling 

berkaitan. 

 Berbagai langkah dan 

kebijaksanaan yang ditempuh dalam 

meningkatkan pendapatan yang berasal 

dari sektor non migas salah satunya adalah 

pengembangan potensi industri. Perhatian 

yang besar terhadap peningkatan produksi 

dan nilai tambah sektor industri 

manufaktur sejalan dengan proses 

transformasi struktural yang menekankan 

pada percepatan kegiatan ekonomi dengan 

dominasi industri manufaktur. 

 Pembangunan sector industri harus 

didukung oleh adanya perkembangan 

sektor perhubungan (transportasi) dan 

sebaliknya. Kemudian suatu hal yang 

paling mendasar dalam mewujudkan 

pembangunan tersebut adalah adanya 

produktivitas yang tinggi dari subjek 

pembangunan. Produktivitas industry yang 

tinggi akan menciptakan pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi pula. Untuk 

menciptakan produktivitas yang tinggi 

tidaklah semata-mata ditentukan oleh 

tingkat keahlian yang tinggi, akan tetapi 

juga ditentukan oleh faktor lain yaitu 

adanya sarana- prasarana tranportasi.    

 Transportasi/kendaraan yang paling 

banyak digunakan masyarakat saat ini 

adalah transportasi darat. Transportasi 

darat dibagi menjadi transportasi dengan 

mengunakan mesin dan tanpa mesin. 

Transportasi mesin terdiri dari 2 yaitu: 

transportasi umum dan transportasi 

pribadi. Transportasi umum terdiri dari 

bus, mikrolet, taksi, bajaj, becak motor, 

kereta api. Transportasi pribadi berupa 

mobil, sepeda motor, sepeda. 

 Pekanbaru sebagai Ibu kota 

Propinsi Riau adalah pusat pemerintahan 

daerah sekaligus kota perdagangan yang 

mengalami perkembangan pesat dalam 

bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hal 

ini berdampak pada kebutuhan akan sarana 

transportasi 

 Kendaraan pribadi saat ini bukan 

lagi dianggap kebutuhan tersier tetapi telah 

beralih ke kebutuhan sekunder. Perubahan 

ini terjadi karena kendaraan pribadi turut 

membantu dalam beraktifitas terutama 

dalam mobilitas, atau kegiatan yang 

membutuhkan kendaraan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Kota Pekanbaru 

No Jenis 

Kendaraan 

Jumlah Kendaraan 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Sepeda 

Motor 

142.475 144.475 211.064 326.933 444.629 619.289 

2 Mobil 

Penumpang 

39.588 39.739 49.965 55.134 74.982 86.278 

3 Mobil 

Barang 

30.107 30.655 31.469 34.435 46.832 54.448 

4 Mobil Bus  

 - Besar - - - - 4.040 4.285 

 -Sedang 3.151 3.255 3.807 3.978 - - 

 -Kecil - - - - - 10.118 

5 Kendaraan 

Khusus 

467 521 763 763 763 763 

6 Mobil 

Penumpang 

Umum 

537 537 539 537 545 734 

7 Kendaraan 

Roda Tiga 

75 80 38 38 38 31 

Jumlah  216.400 219.262 297.675 421.818 571.829 775.946 

Sumber :Dinas Perhubungan dan Infokom Kota Pekanbaru 

  Dari tabel di atas maka dapat 

diketahui sepeda motor merupakan pilihan 

pertama dari masyarakat kota Pekanbaru 

kemudian diikuti oleh mobil truk, mobil 

bus, mobil jeep, mobil sedan, alat-alat 

berat/besar, dan terakhir kendaraan roda 3. 

 Permintaan yang besar dari 

masyarakat sangat mendorong peningkatan 

produksi pada industri sepeda motor dan 

juga mobil. Potensi yang besar ini tentu 

tidak disia-siakan produsen dengan lebih 

menekan harga yang sesuai dengan 

permintaan pasar. Produsen juga 

mempertimbangkan untuk menurunkan 

ongkos produksi sehingga dapat menekan 

harga jual produk.  

 Keanekaragaman tingkat harga 

untuk suatu produk tertentu akan 

menggambarkan pasar dari produk tersebut 

terutama gambaran stuktur pasarnya, 

apakah itu pasar persaingan sempurna atau 

tidak sempurna, sehingga daya saing pasar 

mengacu pada sampai sejauh mana harga 

produk masing-masing produsen. Harga 

ditetapkan oleh produsen berdasarkan 

biaya produksi yang telah dikeluarkan 

selama proses produksi berlangsung 

hingga sampai ke tangan konsumen 

(pasar). Karena tidak dapat dipungkiri 

harga dapat mempengaruhi penjualan.    

 Untuk menekan ongkos produksi 

dari biaya pembuatan sampai biaya angkut 



maka banyak produsen membuka pabrik di 

dalam negri. Pabrik transportasi ini lebih 

banyak pada pabrik assembling (rakitan). 

Ini dilakukan karena Indonesia telah 

mampu menciptakan bodi sekaligus 

merakit mesin. Langkah ini telah 

dilakukan oleh beberapa pabrikan terutama 

sepeda motor agar bisa menekan harga 

lebih murah lagi sehingga dapat dijangkau 

oleh konsumen yang berpendapatan 

menegah. 

 Dengan kehadiran kendaraan 

sepeda motor ditengah berlangsungnya 

proses pembangunan secara tidak langsung 

telah ikut menunjang kelancaran 

pelaksanaan proses pembangunan. Guna 

menciptakan pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat itu sendiri, 

kendaraan bermotor roda dua merupakan 

salah satu transportasi yang dapat 

menunjang kelancaran bagi masyarakat 

untuk melakukan aktivitasnya, sehingga 

dapat meningkatkan produktivitas 

masyarakat tersebut.  

 Jika melihat saat ini konsumen 

harus bijak dalam memilih sepeda motor 

yang sesuai dengan pendapatan. Ini 

disebabkan kenaikan harga bahan bakar 

minyak yang merupakan element penting 

dalam kendaraan. Konsumen yang 

merupakan kalangan menengah mulai 

berpikir untuk memilih kendaraan yang 

irit. 

PT Yamaha Motor Kencana 

Indonesia merupakan produsen terbesar di 

Indonesia yang memproduksi sepeda 

motor dengan harga yang terjangkau, irit 

bahan bakar, ramah lingkungan dan 

teknologi mutakhir.PT Yamaha Motor 

Kencana Indonesia tetap mempertahankan 

merek yang telah dipercayai dan diminati 

oleh masyarakat yaitu: YAMAHA 

JUPITER MX. 

Tabel 2. Permintaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pekanbaru Tahun 1998 – 2010 

(unit) 

No Tahun 
Type 

Honda Yamaha Suzuki 

1 2001 1.698 1.610 896 

2 2002 1.957 1.912 902 

3 2003 2.434 1.967 549 

4 2004 2.573 2.430 978 

5 2005 3.370 2.498 986 

6 2006 3.433 2.974 1.370 

7 2007 3.568 3.220 1.343 

8 2008 4.538 3.485 1.582 

9 2009 6.540 4.859 2.280 

10 2010 7.634 4.963 2.627 

Sumber: PT. Wahana Ottomitra Multiarta 2010 

 



PT.Yamaha Motor Kencana 

Indonesia juga tetap menjaga kualitas yang 

selama ini telah dipercayai oleh konsumen. 

Ada beberapa faktor yang 

melatarbelakangi konsumen memilih 

produk Yamaha adalah : 

1. Teknologi   

2. Citra merek  

3. Suku cadang 

 

 Salah satu produk Yamaha yang 

banyak dilirik oleh para pengguna motor di 

Indonesia adalah Jupiter MX. Sepeda 

motor ini dari tahun ke tahun memiliki 

konsumen yang lumayan dan pangsa pasar 

yang luas. Sehingga dari tahun ke tahun 

kemajuan dari motor ini selalu 

diperbaharui. Mulai dari tampilan, hingga 

kemajuan di bidang mesin dan 

teknologinya. 

 Jupiter MX adalah motor bebek 

yang lahir dengan mengadopsi teknologi 

dari motor balap. Faktor keunggulan 

jupiter mx yang telak membuat kompetitor 

tak berkutik adalah kapasitas mesinnya 

paling besar dibandingkan moped lain di 

indonesia, 4 tak 135 cc 4valve SOHC. 

Selain itu Jupiter MX juga merupakan 

moped yang pertama dan satu-satunya di 

Asia Tenggara yang menggunakan DiASil 

Cylinder dan Forged Piston yang 

mendapat jaminan garansi selama 5 tahun. 

 

Keunggulan lain dari Yamaha Jupiter MX 

yaitu : 

- Adanya pendingin radiator cair 

- Akselerasi awalyang sangat 

terasa 

- Tarikan enteng sehingga enak 

untuk dikendarai 

- Onderdil mudah 

dicari,mengingat yamaha 

adalah brand  yang besar 

- Desain modis dan sporty, 

- Penampilan fituristik 

 

 

 Begitu juga dengan keadaan pasar di Kota Pekanbaru yang dari tahun ke tahun selalu 

meningkat. Tampak dari table berikut : 

 Tabel 3. Permintaan Yamaha Jupiter MX di Kota Pekanbaru Tahun 2005-2010 

 

 Tahun Jumlah Permintaan Yamaha Jupiter MX (Unit) 

2005 417 

2006 502 

2007 593 

2008 636 

2009 786 

2010 814 

 Sumber: PT. Wahana Ottomitra Multiarta 2010 



 

Pertumbuhan yang positif dalam penjualan 

Yamaha Jupiter MX, tampak penjualan 

yang selalu meningkat.  

 Dilihat dari segi harga Yamaha Jupiter 

MX termasuk jenis sepeda motor bebek 

yang memiliki harga beli yang cukup 

tinggi dibandingkan merek sepeda motor 

bebek yang dikeluarkan produk 

lain,sepeda motor ini memiliki konsumen 

yang  cukup tinggi dipasaran,konsumen 

sepeda motor ini  bukan saja dari kalangan 

ekonomi menengah ke atas tetapi 

konsumen sepeda motor ini berasal dari 

kalangan ekonomi menengah  kebawah 

  Hal ini yang membuat penulis 

tertarik untuk meneliti masalah tersebut. 

Adapun judul yang dipilih adalah sebagai 

berikut : 

 “Analisis Permintaan Sepeda 

Motor Yamaha Jupiter MX Di kota 

Pekanbaru”.

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas maka 

perumusan masalah yang dapat diambil 

sebagai dasar kajian dalam penelitian yang 

dilakukan yaitu : 

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

konsumen dalam memilih sepeda motor 

Yamaha Jupiter MX di Kota Pekanbaru.  

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi konsumen 

dalam memilih  sepeda motor 

Yamaha Jupiter MX di Kota 

Pekanbaru. 

 2. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi 

masukan baru bagi  Yamaha  

dalam usaha untuk 

meningkatkan jumlah 

permintaan produk sepeda 

motor Yamaha Jupiter MX di 

kota Pekanbaru.  

2. Sebagai bahan referensi atau 

studi dalam memberikan 

infosmasi yang    bermanfaat 

bagi yang berkepentingan.  

3.  Bagi penulis penelitian ini 

dapat memperluas wawasan 

tentang permintaan 

massyarakat terhadap sepeda 

motor Jupiter MX di kota   

pekanbaru,dan juga 

membandingkan teori dengan 

fakta dilapangan 

Hipotesis 

 Berdasarkan pada permasalahan 

yang telah diuraikan dan didukung oleh 

tinjauan pustaka di atas maka penulis 

mengambil suatu hipotesis sebagai berikut  

 Teknologi, citra merek, suku 

cadang besar pengaruhnya terhadap 

permintaan sepeda motor YAMAHA 

Jupiter MX di Kota Pekanbaru.  

A. Lokasi Penelitian  

 Penelitian dilakukan di Kota 

Pekanbaru terhadap para konsumen sepeda 

motor Yamaha Jupiter MX 

B. Populasi dan Sampel  

 Populasi pada penelitian ini adalah 

semua konsumen atau pelanggan yang 

membeli produk sepeda motor Yamaha 

Jupiter MX di Kota Pekanbaru. Sedangkan 

teknik yang akan digunakan dalam 

pengambilan sampel menggunakan metode 

accidental sampling adalah teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 



yaitu siapa saja konsumen yang 

menggunakan produk Yamaha Jupiter MX 

yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel. 

Besarnya ukuran sampel dalam 

penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan rumus Slovin (Bungin 

2004:105): 

n =   

dimana : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran Populasi 

E = persen kelonggaran ketidaktelitian 

karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir 

atau diinginkan, misal 0,1. 

 Dengan persen kelonggaran 

ketidaktelitian (e) yang ditetapkan sebesar 

10% maka dapat ditetapkan ukuran sampel 

dalam penelitian ini yaitu 

n =                      

 

n =  

n = 89,5 

n = 90 (pembulatan) 

 Jadi besarnya ukuran sampel yang 

digunakan sebagai responden dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 90 orang 

responden. 

 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Adapun data yang diambil dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

a. Data primer, yaitu data yang 

diperoleh langsung dari 

keterangan-keterangan 

responden di lapangan. 

b.  Data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari melalui catatan-

catatan instansi yang 

berhubungan dengan penelitian 

ini, antara lain : 

 1. Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru, Badan Pusat 

Statistik Pekanbaru. 

 2. Dokumentasi dan hasil-hasil 

yang berhubungan dengan 

penulisan ini 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam hal ini penulis 

menggunakan metode pengumpulan data 

dengan menggunakan Angket atau 

Kuesioner adalah data yang diperoleh 

dengan membuat daftar pertanyaan yang  

 nantinya diisi oleh responden sehubungan 

dengan masalah yang berkaitan dengan 

penelitian secara accidental. 

Metode pengumpulan data yaitu: 

a. Quesioner,yakni pengumpulan data 

dengan membuat daftar pertanyaan 

yang diajukan kepada responden 

menyangkut permasalahan 

penelitian,Questioner diberikan 

kepada pengguna sepeda motor 

Yamaha Jupiter MX 

b.   Observasi, yaitu teknik ini digunakan 

untuk mendapatkan fakta-fakta 

empiric yang tampak dan guna 

memperoleh dimensi-dimensi baru 

untuk pemahaman konteks maupun 

N        

  1 + Ne2 

814       

  1 + 814 (0,1) 2 

814       

  1 + 814 (0,01) 



fenomena yang diteliti, yang terlihat 

dikancah penelitian. 

       ( Widodo,2005: 50 ) 

c.  Interview Yakni wawancara langsung 

dengan responden,dengan memakai 

daftar pertanyaan,interview dilakukan 

pada penguna motor Yamaha Jupiter 

MX 

E. Metode Analisa Data 

 Dalam menganalisa data, penulis 

menggunakan metode analisis  deskriptif 

yaitu untuk menguraikan permasalahan 

secara umum dengan membahas data-data 

yang telah ada dihubungkan dengan 

keadaan yang sebenarnya, kemudian 

dikaitkan dengan teori-teori yang ada 

hubungannya dengan pembahasan 

tersebut. Penelitian deskriptif 

berkaitan dengan pengumpulan data untuk 

menjawab pertanyaan sehubungan dengan 

status subyek penelitian.data deskriptif 

pada umumnya dikumpulkan melalui 

metode pengumpulan data ,yaitu 

wawancara atau metode observasi ( 

Wirartha : 2006 ) 

HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan Yamaha Jupiter 

MX adalah suatu pembahasan terhadap 

variabel-variabel yang mempengaruhi 

akan permintaan Yamaha Jupiter MX. 

Dalam analisis ini penulis akan membahas 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan Yamaha Jupiter MX. 

Sebagaimana telah diterangkan 

pada bab-bab terdahulu dan berdasarkan 

keterangan yang diperoleh maka dalam 

analisis ini ada 3 faktor yang diasumsikan 

mempengaruhi permintaan Yamaha Jupiter 

MX di Kota Pekanbaru. Faktor-faktor 

tersebut terdiri dari : 

1. Teknologi  

2. Citra merek  

3. Suku cadang 

Berdasarkan Hipotesis diduga 

teknologi,citra merek, suku cadang, 

mempengaruhi permintaan sepeda motor 

Yamaha Jupiter MX di Kota Pekanbaru. 

1. Teknologi  

 Teknologi merupakan salah satu 

alasan membeli Yamaha Jupiter MX 

Terutama teknologi yang irit bahan bakar 

tetapi tarikan tetap kencang. 

Untuk lebih jelas tanggapan pemilik Yamaha Jupiter MX maka dapat dlihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel:Alasan Responden Berdasarkan Teknologi Membeli Yamaha Jupiter MX di 

Kota Pekanbaru 

Alasan Responden Ya Persentase 

(%) 

Tidak Persentase 

(%) 

Teknologi  menjadi pertimbangan 

dalam mengambil keputusan membeli 

Yamaha Jupiter MX 

90 100 0 0 

Sumber Data Olahan Primer 

 



Dari data tabel  di atas, dari 90 orang 

responden dapat dilihat bahwa 

pertimbangan para responden membeli 

atau memilih Yamaha Jupiter MX sebagai 

kendaraan mereka sebanyak 90 orang atau 

100 % memilih dan membeli Yamaha 

Jupiter MX atas dasar Teknologi dari 

Yamaha tersebut. 

 Dapat diambil kesimpulan bahwa 

teknologi merupakan hal yang sangat 

penting dalam sepeda motor. Terbukti 

bahwa teknologi yang mutakhir dari 

Yamaha mempengaruhi masyarakat dalam 

memilih sepeda motor. Ini dapat dilihat 

sebanyak 100% responden  menyatakan 

bahwa yang mempengaruhi memilih 

Yamaha Jupiter MX adalah teknologi 

Jupiter MX.Jupiter MX adalah motor 

bebek yang lahir dengan mengadopsi 

teknologi dari motor balap. Faktor 

keunggulan jupiter mx yang telak 

membuat kompetitor tak berkutik adalah 

kapasitas mesinnya paling besar 

dibandingkan moped lain di indonesia, 4 

tak 135 cc 4valve SOHC. Selain itu Jupiter 

MX juga merupakan moped yang pertama 

dan satu-satunya di Asia Tenggara yang 

menggunakan DiASil Cylinder dan Forged 

Piston yang mendapat jaminan garansi 

selama 5 tahun. Yamaha Jupiter MX 

menggunakan Throttle Position Sensor. 

Throttle Position Sensor adalah teknologi 

untuk mengatur timming pengapian 

dengan otomatis akan menyesuaikan 

dengan kondisi bukaan gas / jumlah bahan 

bakar yang masuk dalam ruang bakar 

efisiensi mesin akan meningkat sehingga 

bahan bakar yang dikonsumsi oleh mesin 

menjadi lebih hemat atau lebih irit,dan 

teknologi  inilah yang diaplikasikan 

Yamaha pada mesin Jupiter MX untuk 

membuat konsumsi bahan bakarnya jadi 

irit, walau irit  bahan bakar Jupiter MX 

tetap mampu berlari kencang.  

2. Citra Merek 

 Citra Merek Honda menjadi salah 

satu alasan membeli Yamaha Jupiter MX 

Bila terbentuk image yang baik dari 

sebuah produk maka akan mempengaruhi 

permintan terhadap produk tersebut. Untuk 

lebih jelas tanggapan pemilik Yamaha 

Jupiter MX dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel :Alasan Responden Berdasarkan Citra Merek Membeli Yamaha Jupiter MX di 

Kota Pekanbaru 

Alasan Responden Ya Persentase (%) Tidak Persentase 

(%) 

Citra Merek menjadi 

pertimbangan dalam mengambil 

keputusan membeli Yamaha Jupiter 

MX 

71 78,89 19 21,11 

Sumber: Data Olahan Primer 

 

Berdasarkan tabel  di atas, dari 90 orang 

responden dapat dilihat bahwa 

pertimbangan para responden membeli 

atau memilih Yamaha Jupiter MX sebagai 

kendaraan atas dasar Citra Merek 

sebanyak 71 orang atau 78,89 %, 

sedangkan sebanyak 19 orang atau 21,11 

% menyatakan citra merek bukan alasan 

untuk membeli Yamaha Jupiter MX 

 Dapat diambil kesimpulan bahwa 

citra merek mempengaruhi responden 

dalam memilih sepeda motor, karena 

sebanyak 78,89 % responden menyatakan 

citra merek yang mempengaruhi mereka 



memilih Yamaha Jupiter MX yang terbukti 

tiap tahun tetap bertahan di pasar sepeda 

motor Nasional. Banyak merek sepeda 

motor yang ada di daerah Pekanbaru, akan 

tetapi masyarakat tetap memilih sepeda 

motor Yamaha terutama Yamaha Jupiter 

MX. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang 

bagus dari Yamaha Jupiter MX  

menyebabkan citra mereknya tetap terjaga 

dengan baik.  

3. Suku Cadang   

Suku cadang menjadi salah satu 

alasan membeli sepeda motor, dengan 

lebih berkualitas suku cadang dapat 

mengurangi biaya perawatan Yamaha 

Jupiter MX Untuk lebih jelas tanggapan 

pemilik Yamaha Jupiter MX  dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

 

 

 

Tabel  Alasan Responden Berdasarkan Suku Cadang Membeli Yamaha Jupiter MX Di 

Kota Pekanbaru  

Alasan Responden Ya Persentase 

(%) 

Tidak Persentase 

(%) 

Suku cadang menjadi alasan   

membeli Yamaha Jupiter MX 

72 80 18 20 

Sumber: Data Olahan Primer                                         

 

Berdasarkan tabel di atas, dari 90 orang 

responden dapat dilihat bahwa 

pertimbangan para responden membeli 

atau memilih Jupiter MX sebagai 

kendaraan atas dasar suku cadang 

sebanyak 72 orang responden atau 80 %, 

sedangkan sebanyak 18 orang responden 

atau 20 % menyatakan suku cadang bukan 

sebagi alasan membeli Yamaha Jupiter 

MX 

 Kesimpulan yang dapat diambil 

bahwa suku cadang mempengaruhi 

responden dalam memilih sepeda motor, 

karena sebesar 80 % responden 

menyatakan suku cadang mempengaruhi 

dalam membeli  Jupiter MX. Suku cadang 

yang berkualitas dan tahan uji ikut 

mengurangi biaya operasional karena 

tahan untuk waktu yang cukup lama. 

Harga suku cadang juga cukup terjangkau 

dan mudah ditemukan bagi konsumen.dan 

juga adanya jaminan garansi mesin selama 

3 tahun juga mempengaruhi massyarakat 

dalam memilih  Jupiter MX 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai analisis faktor-faktor permintaan 

Jupiter MX di Kota Pekanbaru maka 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

  

1. Dari analisis diperoleh bahwa 

teknologi menjadi hal yang 

berpengaruh bagi pemilik Yamaha 

Jupiter MX untuk memilih 

kendaraan pribadi. Pengaruh ini 

membuktikan bahwa semakin 

mutakhir teknologi akan meningkat 

permintaan sepeda motor Yamaha 

Jupiter MX. Teknologi ini 

merupakan faktor yang paling 

besar mempengaruhi permintaan 

Yamaha Jupiter MX. 

2. Citra merek menjadi hal yang 

berpengaruh bagi pemilik Yamaha 

Jupiter MX untuk memilih 

kendaraan pribadi. Pengaruh ini 



membuktikan bahwa semakin 

bagus pencitraan dari masyarakat 

terhadap produk Yamaha, maka 

akan mempengaruhi permintaan 

sepeda motor Yamaha Jupiter MX 

di kota Pekanbaru.  

3. Suku cadang menjadi hal yang 

berpengaruh bagi pemilik Yamaha 

Jupiter MX untuk memilih 

kendaraan pribadi. Pengaruh ini 

membuktikan bahwa semakin 

berkualitas dan dapat 

terjangkaunya harga suku 

cadang,dan juga adanya jaminan 

garansi mesin maka akan 

mempengaruhi permintaan Yamaha 

Jupiter MX 

 

Dari analisis dapat diketahui bahwa faktor-

faktor (teknologi, citra merek, suku 

cadang,) sukses mempengaruhi permintaan 

massyarakat dalam memiliki atau memilih 

Jupiter MX di Kota Pekanbaru 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian 

adapun saran-saran yang dapat penulis 

berikan dalam skripsi ini adalah : 

 Pihak PT Yamaha Motor kencana 

Indonesia hendaknya lebih memperhatikan 

dan meningkatkan kualitas produk 

Yamaha Jupiter MX dan produk Yamaha  

secara keseluruhan. Karena pada saat ini 

para konsumen cukup ketat memilih 

produk, selain dari segi kegunaan dan juga 

harga ada juga sisi lainnya yang menjadi 

dasar membeli sepeda motor. Adapun yang 

hendaknya yang lebih diperhatikan dan 

ditingkatkan adalah kualitas dari teknologi, 

suku cadang agar dapat membentuk citra 

yang baik dalam masyarakat sehingga 

massyarakat akan lebih antusias dalam 

memilih produk tersebut. 

 

 


