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ABSTRAK 

Teuku Ali Iskandar / 21120452 / 2017 / Analisis keunggulan komparatif dari produk 

Yamaha R25 dan Kawasaki Ninja 250FI yang ditinjau dari kualitas produk, kualitas layanan, 

dan persepsi harga. / Dr. Hanes Riady. 

Kebutuhan akan sepeda motor sebagai alat transportasi sangatlah tinggi. Sepeda motor 

juga tepat untuk segala kondisi jalan yang ada di Jakarta menjadikan sepeda motor sebagai 

sarana transportasi penting bagi konsumennya. 

Di masa seperti saat ini motor tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi tetapi juga 

sebagai cerminan kelas sosial masyarakat. Salah satunya adalah model sport yang dirancang 

sebagai kendaraan yang handal dan memiliki kenyamanan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peta keunggulan komparatif dari produk 

Yamaha R25 dan Kawasaki Ninja 250FI yang ditinjau dari kualitas produk, kualitas layanan, 

dan persepsi harga. 

Faktor yang digunakan dalam  penelitian ini adalah kualitas produk, kualitas layanan, dan 

persepsi harga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keunggulan komparatif dari produk 

Yamaha R25 dan Kawasaki Ninja 250FI yang ditinjau dari kualitas produk, kualitas layanan, 

dan persepsi harga. 

Objek penelitian ini adalah motor Yamaha R25 dan Kawasaki Ninja 250FI. Variabel 

independen meliputi kualitas produk, kualitas layanan, dan persepsi harga. Jumlah sampel 

yang digunakan oleh peneliti adalah sebanyak 100 responden yang pernah menggunakan / 

mengendarai atau memiliki Yamaha R25 dan Kawasaki Ninja 250FI.  

Metode penelitian  adalah analisis komparatif dari kedua produk yaitu Yamaha R25 dan 

Kawasaki Ninja 250FI dengan menggunakan  teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah teknik sampel non – probability sampling dengan metode judgment sampling dimana 



sampel diambil dengan sengaja berdasarkan karakteristik tertentu.  Teknik analisis data yang 

digunakan adalah uji t melalui program IBM SPSS Statistic 22.0 

Hasil penelitian menunjukan bagaimana peta keunggulan komparatif dari kedua produk 

yaitu Yamaha R25 dan Kawasaki Ninja 250FI, Kawasaki Ninja 250FI unggul  pada kualitas 

layanan dan persepsi harga dibandingkan kompetitornya Yamaha R25. Penelitian ini 

dikonfirmasi pada data penjualan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia  ( AISI ) pada 

bulan Januari – September 2016, sesuai dengan data penjualan Kawasaki Ninja 250FI lebih 

tinggi dibandingkan dengan Yamaha R25. 

 

ABSTRACT 

Teuku Ali Iskandar / 21120452 / Competitiveness of Yamaha R25 and Kawasaki Ninja 

250FI based on product quality factor, service quality, and price perception / Dr. Hanes 

Riady. 

Demand for a motorcycle as a transportation is high. Motorcycle is suitable for any road 

circumstances in Jakarta, that the reason why motorcycle chosen as the consuming private 

transportation 

Nowadays, motorcycle not only use as transportation but also as social class. One of it is 

sport bike which is design comfortable and have a good handling for a rider. 

The idea of this research is to know about how competitiveness of Yamaha R25 and 

Kawasaki Ninja 250FI based on product quality factor, service quality, and price perception. 

Several factors that used in this research are product quality, service quality, and price 

perception. The idea of this research is to understand comparative advantage from Yamaha 

R25 and Kawasaki Ninja 250FI look from product quality, service quality, and price 

perception. 

Object of this research are Yamaha R25 and Kawasaki Ninja 250FI. Independent variable 

including product quality, service quality, and price perception. Sample that writer take as 

100 respondents that was used / ride it / and have the motorcycle of Yamaha R25 and 

Kawasaki Ninja 250FI.  

For took a sample writer used a non probability sampling technique with judgment 

sampling. And for analyze the data writer used an Uji t technique with IBM SPSS 22.0 

program.  

The result of this research show how the competitiveness of Yamaha R25 and Kawasaki 

Ninja 250FI based on product quality factor, service quality, and price perception. Kawasaki 

is better than Yamaha R25 based on service quality, and price perception. This research 

confirmed by the sales data of Association Industry of Motorcycle from January – September 

2016. Match with sales data Kawasaki Ninja 250FI higher than Yamaha R25. 

 



PENDAHULUAN 

Masyarakat memerlukan alat transportasi berupa sepeda motor. karena dengan 

memiliki dan menggunakan sepeda motor dapat mendukung kebutuhan aktifitas 

masyarakat. Sepeda motor lebih mudah dan praktis dibanding dengan alat transportasi 

lainnya untuk mendukung segala aktifitas masyarakat.  

Oleh karena itu kebutuhan akan sepeda motor sebagai alat transportasi sangatlah 

tinggi. Sepeda motor juga tepat untuk segala kondisi jalan yang ada di jakarta menjadikan 

sepeda motor sebagai sarana transportasi penting bagi konsumennya.  

Di masa seperti saat ini sepeda motor tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi 

tetapi juga sebagai cerminan kelas sosial masyarakat. Salah satunya adalah model sport 

yang dirancang sebagai kendaraan yang handal dan memiliki kenyamanan. 

Kualitas didambakan serta dituntut konsumen. Pihak yang bertanggung jawab 

menciptakan kualitas adalah produsen bersama jajaran operasional mereka. Antara pola 

pemasaran produk dan pelayanan dengan kualitas prima haruslah terjalin kerja sama serta 

komunikasi terbuka. 

Baru - baru ini, perusahaan menjadi semakin sadar akan kebutuhan pasar tentang 

definisi dari kualitas. Untuk memahami kebutuhan pasar tentang kualitas, produsen harus 

mempelajari bagaimana konsumen mengharapkan dan mengevaluasi kualitas. 

Ketidakjelasan dan definisi yang abstrak tentang kualitas seperti  “goodness or shininess 

or weight” dan pengukuran kualitas yang undimensional tidak sesuai dengan pandangan 

konsumen tentang definisi kualitas.  

Kualitas produk sebagai sebuah variabel menghubungkan tindakan para produsen 

terhadap respon konsumen yang telah diaplikasikan untuk berbagai keputusan pemasaran 

meliputi product – price mix, competitive positioning. 

Telah banyak diketahui bahwa produsen menggunakan variabel harga sebagai 

tanda dari kualitas dan beberapa pelanggan percaya bahwa harga yang tinggi merupakan 

indikator kualitas yang baik. 

Persaingan jelas terjadi diantara produsen – produsen yang bergerak dalam bidang 

otomotif seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Hal ini dibuktikan 

dengan berbagai macam jenis, klasifikasi harga. Inovasi yang dilakukan produsen mulai 

dari peningkatan tenaga mesin, teknologi mesin yang digunakan terus dilakukan untuk 

menampilkan keunggulan dari masing -  masing produsen. 

Pilihan yang sangat bervariasi membuat setiap produk memiliki penawaran dan 

keunggulan yang berbeda – beda agar konsumen dapat melihat kelebihan dan kekurangan  

dari setiap produk yang ditawarkan, dan memilih yang terbaik untuk kebutuhan mereka. 

 Dengan demikian maka calon pembeli dituntut lebih kritis dalam mengambil 

keputusan untuk membeli produk. Banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan 

seperti penampilan fisik, kenyamanan, keamanan, kemudahan suku cadang, dan 

sebagainya. 



METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, yng menjdi objek penelitian ini adalah kualitas produk, kualitas 

layanan bengkel produsen, dan persepsi akan harga yang dimiliki masing – masing 

produk yaitu Yamaha R25 dan Kawasaki Ninja 250FI. Sedangkan subjek 

penelitiannya adalah responden yang menjadi pengendara motor tersebut dengan 

menganalisis aspek kualitas produk, kualitas layanan motor masing – masing. 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan : 

1. Pada analisis variabel kualitas produk, Yamaha R25 mendapat skor 367 dan 

Kawasaki Ninj 250FI mendapat skor 371 yang sama – sama pada rentang 

tinggi. 

2. Pada analisis variabel kualitas layanan, Yamaha R25 mendapat skor 357 dan 

Kawasaki Ninj 250FI mendapat skor 376 yang sama – sama pada rentang 

baik. 

3. Pada analisis variabel persepsi harga, Yamaha R25 mendapat skor 383 dan 

Kawasaki Ninj 250FI mendapat skor 396 yang sama – sama pada rentang 

mahal. 

4. Dari hasil  uji t, menunjukan indikator penampilan petugas terdapat perbedaan 

dengan nilai sig 0.002 < 0.05, dan Kawasaki Ninja 250FI unggul 0.350 dari 

Yamaha R25 

5. Dari hasil  uji t, menunjukan indikator kehandalan petugas terdapat perbedaan 

dengan nilai sig 0.046 < 0.05, dan Kawasaki Ninja 250FI unggul 0.210 dari 

Yamaha R25 

6. Dari hasil  uji t, menunjukan indikator kesopanan petugas terdapat perbedaan 

dengan nilai sig 0.018 < 0.05, dan Kawasaki NIinja 250FI unggul 0.190 dari 

Yamaha R25 

7. Dari hasil  uji t, menunjukan indikator pemahaman petugas terdapat 

perbedaan dengan nilai sig 0.015 < 0.05, dan Kawasaki Ninja 250FI unggul 

0.200 dari Yamaha R25 

8. Dari hasil  uji t, menunjukan indikator citra sesuai dengan harga terdapat 

perbedaan dengan nilai sig 0.018 < 0.05, dan Kawasaki Ninja 250FI unggul 

0.270 dari Yamaha R25  

Hasil penelitian menunjukan Kawasaki Ninja 250FI unggul pada Kualitas layanan 

dan Persepsi harga dibandingkan kompetitornya Yamaha R25. Hasil penelitian ini 

dikonfirmasi pada data penjualan sesuai pada tabel  4.9 & 4.10, sesuai dengan data 

penjualan pada bulan Januari – September 2016, Kawasaki Ninja 250FI lebih tnggi 

dibandingkan dengan penjualan Yamaha R25. 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat 

menyimpulkan : 

1. Yamaha R25 dan Kawasaki Ninja 250FI memiliki kualitas produk yang sama 

sama bagus dengan rentang responden pada posisi tinggi. Kedua produk 

sangat ketat dalam hal kualitas produk, sehingga tidak ada perbedaan 

signifikan dalam hal kualitas produk. 

2. Ada perbedaan signifikan dalam hal kualitas layanan antara Yamaha R25 dan 

Kawasaki Ninja 250FI. Dan Kawasaki Ninja 250FI memiliki beberapa 

keunggulan pada kualitas layanan, seperti pada penampilan petugas, 

kehandalan petugas, sikap petugas, dan pemahaman petugas akan konsumen. 

3. Ada perbedaan signifikan dalam hal persepsi harga Yamaha R25 dan 

Kawasaki Ninja 250FI. Kawasaki Ninja 250FI unggul dalam persepsi harga 

pada citra sesuai dengan harga. 

4. Dari data penjualan motor pada bulan januari – September 2016 dapat dilihat 

Kawasaki Ninja 250FI mengungguli Yamaha R25 

5. Variabel kualitas layanan produk Kawasaki unggul dari Yamaha  

6. Variabel persepsi harga Kawasaki unggu dari Yamaha  

 

 

 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab IV yang telah 

dilakukan penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis kemukakan sebagai 

berikut : 

1. Yamaha hendaknya melakukan inovasi pada produknya dengan melakukan 

facelift dan juga menggandeng apprel seperti akrapovic, brembo dan 

perusahaan manufaktur lainnya untuk mendukung kualitas produk Yamaha 

R25.  

2. Yamaha hendaknya meningkatkan kualitas layanan untuk produk R25, dengan 

melatih para petugas, agar semakin baik kualitas layanannya kepada 

konsumen.  

3. Yamaha hendaknya meningkatkan nilai produk, agar sesuai dengan persepsi 

konsumen, dengan menaikkan harga produk. 

4. Kawasaki hendaknya tetap mempertahankan kualitas produk dan kualitas 

layanannya, dengan melakukan controlling para petugas, controlling standar 

layanan, me-monitoring perkembangan produk pesaing, dan memberikan 

kuesioner kepada konsumen agar mendapatkan feedback.  
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