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ABSTRAKSI  
 
Penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasaan 

Konsumen Pada Produk Skutermatik Honda Vario di Surabaya” ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dari kualitas produk yang terdiri dari performance, features, 

conformance, reliability, durability, aesthetic dan harga terhadap kepuasaan konsumen pada 

produk skutermatik Honda Vario di Surabaya, serta untuk mengetahui semua variable yang 

digunakan dalam penelitian ini yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepuasan 

konsumen Honda Vario di Surabaya. Penelitian ini menggunakan skutermatik Honda Vario 

dengan tipe variasi velg ban velg racing. Pendekatan ang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 

uji t untuk mengetahui masing-masing variable bebas terhadap variable tergantung dan uji F 

untuk mengetahui pengaruh variable bebas secara bersama-sama terhadap variable 

tergantung. Untuk uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji multikolinieritas dan uki 

homoskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan baik 

secara individu maupun secara bersama-sama dari ketujuh variable bebas terhadap variable 

dependen. Dari hasil perhitungan secara statistik diperoleh formula Y = -2,049 + 0,012X1 + 

0,262 X2 + 0,010X3 + 0,001X4 + 0,347 X5 + 0,180 X6 + 0,279X7. Nilai uji t untuk X5 dan 

X7 secara persial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasaan konsumen 

sekutermatik Honda Vario, sedang untuk variable X1, X2, X3, X4, X6 tidak signifikan 

karena nilai t hitung lebih kecil dari nilai t table dengan signifikan 5%. Untuk nilai uji F 

menunujukkan nilai 13,222 yang jauh lebih besar dari nilai F table, berarti 6 dimensi kualitas 

mutu dan harga secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen pada produk skutermatik Honda Vario.   
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Koefisien determinasi (R²) yang dihasilkan model regresi ini sebesar 0,501 atau dapat 

diartikan sumbangan pengaruh ketujuh variable bebas terhadap variable dependen sebesar 

50,1% dan sisanya sebesar 49,9% dijelaskan factor lain diluar model regresi. Untuk uji 

asumsi multikolinearitas dan homoskedastisitas yang digunakan bebas dari asumsi klasik.  
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