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ABSTRAK 
 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Padang Membeli Sepeda Motor Matic Produksi Honda 

 
Oleh : WANDI SYAH PUTRA/2012 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Pengaruh harga Sepeda motor matic 

Produksi Honda terhadap permintaan Sepeda motor matic Produksi Honda (2) Pengaruh 
harga sepeda motor transmisi bergigi terhadap permintaan Sepeda motor matic Produksi 
Honda (3) Pengaruh pendapatan konsumen terhadap permintaan Sepeda motor matic 
Produksi Honda (4) Pengaruh selera mahasiswa terhadap permintaan Sepeda motor matic 
Produksi Honda (5) Pengaruh harga Sepeda motor matic Produksi Honda, sepeda motor 
transmisi bergigi, pendapatan, dan selera mahasiswa terhadap permintaan Sepeda motor 
matic Produksi Honda di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  dan asosiatif. Jenis data dalam 
penelitian ini adalah data primer dari 82 sampel mahasiswa pengguna  Sepeda motor matic 
Produksi Honda dengan teknik pengumpulan data angket menggunakan teknik accidental 
random sampling. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuisioner yang disebarkan 
kepada responden, sedangkan data sekunder yaitu data yang terkait dengan obyek penelitian 
yang disajikan oleh pihak lain. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif 
dan analisis regresi logistic (Regression Logistic). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara parsial harga Sepeda motor matic 
Produksi Honda tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan Sepeda motor matic 
Produksi Honda  di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  (sig = 0,167)  dengan 
tingkat  pengaruh  sebesar 0,121 (2) Secara parsial harga sepeda motor transmisi bergigi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap permintaan Sepeda motor matic Produksi Honda di Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Padang (sig = 0,288) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,104 (3) 
Secara parsial pendapatan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan 
Sepeda motor matic Produksi Honda di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (sig = 
0,019) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,500 (4) Secara parsial selera konsumen tidak 
berpengaruh signifikan terhadap permintaan Sepeda motor matic Produksi Honda di Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Padang (sig = 0.903) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,007 (5) 
Harga Sepeda motor matic Produksi Honda, harga sepeda motor matic transmisi bergigi, 
pendapatan, dan selera mahasiswa secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap 
permintaan Sepeda motor matic Produksi Honda di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Padang (sig = 0,011). 

 
 
 
 
 
 
 


