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	KATA PENGANTAR
	1.4. Manfaat Penelitian
	Mekanisme dalam persepsi ini terdiri dari 3 unsur masing- masing sebagai berikut:
	1. SeleksiPerseptual
	Seleksi perseptual terjadi ketika konsumen menangkap dan memilih stimulus berdasarkan pada set psikososial yang mereka miliki. Psychological set yaitu pengetahuan berbeda yang ada di benak pelanggan.
	2. OrganisasiPersepsi
	Organisasi persepsi berarti bahwa konsumen mengumpulkanpengetahuandari berbagai sumber dalam konteks sistemik untuk menafsirkan dan bertindak berdasarkan pemahaman itu.

	BAB III
	METODOLOGI PENELITIAN
	3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
	Penelitian ini dilakukan di Tentena Kabupaten Poso karena konsumen dealer Honda  tidak hanya para masyarakat di kota Tentena, tetapi juga banyak konsumen yang datang dari kecamatan lain di sekitar Kecamatan Pamona Puselemba. Penelitian ini menganalisi...
	3.2 Metode Penelitian
	Penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan penelitian lapangan yaitu berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode ...
	3.3 Jenis,  Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
	3.3.1 Jenis dan Sumber Data
	Agar memudahkan penyusun terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
	1. DataPrimer
	Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama seperti wawancara atau pengisian kuisioner oleh responden. Data primer penelitian ini adalah kuesioner yang disi oleh responden.
	2. DataSekunder
	Data sekunder penelitian ini merupakan dokumen-dokumen yang mampu menunjang penelitian ini baik dalam bentuk jurnal, buku, internet dan hal lainnya.
	1. UjiValiditas
	Validitas untuk mengukur data yang didapat setelah penelitian merupakan data yang valid dengan alat ukur yang digunakan (kuisioner). Data akan dianggap valid apabila mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti. Uji validitas dalam pen...
	2. UjiReliabilitas
	Menurut Husein Umar (2008), uji reliabilitas digunakan untuk menetapkan apakah suatu pengukuran dapat menghasilkan hasil yang stabil bila dilakukan pengukuran ulang kepada subyek yang sama. Uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah Cronbach’s Alpha...
	3.5.2 Uji AsumsiKlasik
	1. UjiNormalitas
	Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan itu terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik itu adalah memiliki data yang normal. Penelitian oleh peneliti menggunakan taraf signifikansi 0.05 atau 5%. Data dapat dikatakan...
	2. UjiMultikolinearitas
	Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji variabel-variabel yang mana menyebabkan adanya multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam suatu data dapat melihat nilaitoleranceatauVIF.Semakinkecilnilaitolerancedan...
	3. UjiHeteroskedastisitas
	4. UjiAutokorelasi
	3.5.3 Analisis Regresi LinierBerganda
	3.5.4 Pengujian KelayakanModel
	1.Koefisien Determinasi(R2)
	2. Uji – t(Parsial)
	3.Uji – f (Simultan)
	4.2 Hasil Analisis Data
	4.2.1 Uji Validitas
	Instrumen dikatakan akurat jika pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner mampu menunjukkan sesuatu yang diukur. Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas komponen motivasi konsumen (X1), persepsi kualitas (X2), sikap konsumen (X3), dan keputusan pembel...

	4.2.3.1.UjiNormalitas
	Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data (Santosa dan Ashari, 2005). Dalam penelitian ini, menggunakan Uji Kolmogrov-smirnov dengan hasil adalah sebagai berikut:
	Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 pada (0,200 >0,05), maka dapat juga disimpulkan bahwa data analisis berdistribusi secara normal.
	4.2.3.2.UjiLinieritas
	“Fokus dari uji linieritas adalah untuk menentukan apakah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah linier atau tidak” (Ghozali, 2011: 166). Kriteria pengujian linieritas adalah apabila nilai signifikansi > 0,05 maka hubungan antara v...
	4.2.3.4.UjiHeteroskedastisitas
	Penelitian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan variance antara residu satu observasi dengan observasi lainnya dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas dan keberada...
	4.2.3.6. Uji t
	BAB V
	KESIMPULAN DAN SARAN
	5.2 Saran
	Adapun saran saran dari penelitian tersebut sebagai berikut:


