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PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP  
MINAT BELI KONSUMEN PRODUK SEPEDA MOTOR  

YAMAHA ”SCORPIO” DI SURABAYA 
 

 

Oleh : 

 
FARIZHAL 

 
ABSTRAK 

 

Saat ini banyak sekali bermunculan merek sepeda motor dengan berbagai 
model, desain, dan memberikan kualitas yang bagus dengan harga yang cukup 
bersaing. Hal ini membuat konsumen akan memilih produk yang mengandung atribut 
– atribut yang diyakininya relevan dengan yang dibutuhkannya. Minat seseorang 
untuk membeli suatu produk dipengaruhi oleh sikapnya terhadap perilaku atau 
tindakan pembelian dan norma subyektif, dimana persepsi seseorang bahwa orang 
lain yang baginya akan bertindak terhadap perilaku itu. Sikap merupakan salah satu 
faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi minat seseorang untuk melakukan 
tindakan pembelian. Selain sikap dapat mendasari minat beli konsumen, maka faktor 
norma subyektif (subjective norms) juga dapat mempengaruhi minat beli konsumen. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh dari sikap 
dan norma subyektif terhadap minat beli konsumen produk sepeda motor Yamaha 
“SCORPIO” di  Surabaya. 

Sampel yang digunakan dalam penelitan ini adalah 110 orang (responden) 
calon pembeli sepeda motor Yamaha “SCORPIO” di Surabaya. Sedangkan sumber 
data yang digunakan berasal dari jawaban kuisioner yang disebar pada 110 responden 
dan kuesioner tersebut terdiri dari 9 item pernyataan yang dibagi menjadi 3 bagian. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan structural equation modelling. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Hipotesis I yang menyatakan bahwa 
diduga Sikap berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen produk sepeda motor 
Yamaha “SCORPIO” di Surabaya, dapat diterima dan Hipotesis 2 yang menyatakan 
bahwa diduga Norma Subyektif berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen 
produk sepeda motor Yamaha “SCORPIO” di Surabaya, dapat diterima.. 

 
Keywords   : Sikap, Norma Subyektif dan Minat Beli Konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

                 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya 

kebutuhan alat transportasi membawa angin segar bagi perusahaan otomotif 

terutama dibidang sepeda motor, yang mana sangat dibutuhkan oleh banyak 

orang, selain harganya terjangkau dan juga mudah perawatannya. 

Konsumen akan memilih produk yang mengandung atribut – atribut 

yang diyakininya relevan dengan yang dibutuhkannya. Untuk itu produsen 

perlu mengetahui bagaiman konsumen menilai atribut – atribut dari produk 

yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan penilaian dari konsumen tersebut akan 

mempengaruhi niat beli konsumen..   

Menurut Sigit (2006 : 82) niat adalah salah satu faktor internal 

(Individu) yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk melakukan 

pembelian. Dalam proses pembelian, niat beli konsumen ini berkaitan erat 

dengan motif yang dimilikinya untuk memakai ataupun membeli produk 

tertentu. 

Agar konsumen memiliki persepsi dan perasaan terhadap produk yang 

dikeluarkan perusahaan, maka produk harus benar – benar memiliki 

keistimewaan dan keunggulan tersendiri yang bisa membedakan produknya 

dengan produk pesaing, misalnya dengan melakukan inovasi, desain, dengan 

memberikan kualitas yang bagus dan harga yang cukup bersaing, dengan 

begitu minat beli masyarakat akan tinggi  
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Minat seseorang untuk membeli suatu produk dipengaruhi oleh 

sikapnya terhadap perilaku atau tindakan pembelian dan norma subyektif, 

dimana persepsi seseorang bahwa orang lain yang baginya akan bertindak 

terhadap perilaku itu. (Schiffman dan Manuk (2000) dalam Sigit (2006 : 83) 

Menurut teori Reasoned Action dan Fishbein (1975) dalam Sigit 

(2006 : 82), menyatakan bahwa tindakan seseorang adalah realisasi dari 

keinginan atau niat seseorang untuk bertindak dan faktor yang mempengaruh 

minat adalah sikap pada tindakan dan norma subyektif yang menyangkut 

persepsi seseorang apakah orang lain yang dianggap penting akan 

mempengaruhi perilakunya.  

Menurut Umar (2003 : 435) Sikap adalah merupakan sebagai 

evaluasi, perasaan dan kecenderungan seseorang yang relatif terhadap suatu 

objek atau gagasan sebelum melakukan pembelian, Konsumen akan 

mempunyai kesetiaan terhadap produk apabila pihak perusahaan bisa 

memahami dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oleh 

sebab itu pihak perusahaan harus bisa menjaga kepercayaan dan kualitas dari 

produk yang dihasilkan serta harus bisa membidik pasar dan menentukan 

segmen pasarnya. 

Selain sikap dapat mendasari minat beli konsumen, faktor norma 

subyektif (subjective norms) juga dapat mempengaruhi minat beli konsumen. 

Menurut (Hartono, 2007) Norma subyektif adalah persepsi atau pandangan 

seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan 

mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang 

sedang dipertimbangkan 
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Menurut Sigit (2006) minat beli seseorang dipengaruhi oleh sikap dan 

norma subyektif, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahra 

(2008) yang membuktikan bahwa norma subyektif berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai sumber pustaka. 

Sebagai salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia bahkan 

dunia, perusahaan Yamaha memilki tanggung jawab untuk memuaskan para 

pelanggan dengan berbagai keunggulan, misalnya kualitas disain, warna, 

simbol dan ciri khas tertentu yang mampu mendongkrak penjualan dan juga 

menciptakan kesan tersendiri di benak pelanggan. Ciri dan sifat inilah yang 

menjadikan perusahaan otomotif ini memiliki keistimewaan dimata 

konsumen jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya dan pada akhirnya 

akan dapat mempengaruhi minat konsumen untuk membelinya.  

Dari data yang diperoleh dari bagian penjualan pada PT. Surya Timur 

Sakti Motor yang terletak di Jl. Basuki Rahmat no. 45 - 47 Surabaya, dapat 

dilihat pada tabel 1.1, sebagai berikut . 

Tabel 1.1. Data Penjualan Sepeda Motor Yamaha “SCORPIO” 
   PT. Surya Timur Sakti Motor Surabaya 

   Tahun 2009 

Tahun 2009 
Penjualan 

(Unit) 
Kenaikan / 
Penurunan 

Tingkat Pertumbuhan 
(%) 

Triwulan I 439     
Triwulan II 123 -316 -71,98 
Triwulan III 164 41 33,33 
Triwulan IV 151 -13 -7,93 

        Sumber : PT. Surya Timur Sakti Motor Surabaya, 2009 

Dari tabel 1.1 di atas menunjukan bahwa minat beli konsumen akan 

produk sepeda motor Yamaha ”SCORPIO” pada triwulan ke II tahun 2009 
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mengalami penurunan sebanyak 316 unit atau turun sebesar 71,98% dari 

hasil penjualan pada triwulan I, Untuk triwulan ke III kembali mengalami 

kenaikkan sebanyak 41 unit atau naik sebesar 33,33% dari hasil penjualan 

pada triwulan II, akan tetapi untuk triwulan ke IV kambali mengalami 

penurunan sebanyak 50 unit atau turun sebesar 30,49% dari hasil penjualan 

pada triwulan III. 

Dari fenomena tersebut menunjukan bahwa selama tahun 2009, 

penjualan untuk sepeda motor Yamaha “SCORPIO” di Surabaya, tidak sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, turunnya minat beli konsumen 

akan sepeda motor Yamaha ”SCORPIO”, ini kemungkinan disebabkan 

karena banyak sekali bermunculan merek sepeda motor dengan berbagai 

model, desain, memberikan kualitas yang bagus dan harga yang cukup 

bersaing.  

Atas dasar hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul : “Pengaruh Sikap dan Norma 

Subyektif Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sepeda Motor 

Yamaha SCORPIO di Surabaya”. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka perumusan 

masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu  

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap keputusan pembelian Produk 

Sepeda Motor Yamaha SCORPIO di Surabaya? 
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2. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Produk Sepeda Motor Yamaha SCORPIO di Surabaya? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, 

yaitu  

1. Untuk membuktikan pengaruh dari sikap terhadap keputusan pembelian 

produk sepeda motor Yamaha “SCORPIO” di  Surabaya. 

2. Untuk menganalisis pengaruh dari norma subyektif terhadap keputusan 

pembelian produk sepeda motor Yamaha “SCORPIO” di  Surabaya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, yaitu antara lain : 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam pengambilan 

keputusan untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan 

pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap minat beli konsumen. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai tambahan khasanah perpustakaan, 

bahan referensi dan bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut, yang 

berhubungan dengan masalah yang ada. 
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