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AIlSTRAKS( 

Kebutuhan akan samna tmnsportasi yang ekonomis dan efisien dirasakan makin 
Illcnillgkat belukangan ini. Sepeda molor adalah salah salu alternatif sarana 
transportasi yang yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan tersebut.Hal ini 
dikarcnakan karena selain praktis, harga dan biaya pcrawatan sepeda motor rdatil' 
lebih l11urah daripada mobil 

Keadaan ini menciptakan suatu pe\uung pasar yang sangat potensial llntuk 
dimasuki. Beberapa perusahaan industri oto1l1otif yang memproduksi sepeda motor 
ikut tergerak untuk saling berlomba dalam menawarkan sepeda motor yang dapat 
melllenuhi serta mcmuaskan konsumen. 

Salah satu produsen yang produknya dipasarkan di Indonesia adalah 
YAMAHA. Ocngan mcnawarkan produknya bcmama Crypton yang diklaim oleh 
perusahaan sebagai sepeda motor dcngan konsumsi bahan bakar yang paling irit di 
kc1usnya, ikut bersaing dengan produscn lain untuk memperebulkan pasar. 

Oalam memasarkan Crypton, pihak YAMAHA peril! mengctahui 
kcscsuaian harapan dan perscpsi konsurncll lerhadap atribut produk sepeda molor 
Crypton. Hal ini penting, karena dari sini pcrusahaan akan dapat mengevaluasi 
strategi pemasaran yang dijalankan dan selanjutnya perusahaan dapat mengambil 
tindakan yang tepat dalam percncanaan dan pelaksunaun stratcgi pemasaran 
sclanjutnya. 

Oleh karcna itu pcnulis melakukan penelitian ini yang dimaksudkan untuk 
memberi masukan kepada perusahaan tentang kesesuaian harapan dan persepsi 
konsllmen terhadap YAMAHA Crypton dengan hipotesis ada kesesllaian antara 
harapan dan persepsi konsllmen terhadap atribllt produk sepeda motor YAMAHA 
crypton. Penelitian ini dilakukan <Ii kota Nganjuk dengan menyebar kuesioner yang 
berisi pertanyaan tentang identitas konsllmen, harapan dan persepsi, dan prioritas 
atribllt. Metode pengambilan sampling menggunakan purpm'ive sampling terhadap 
poplilasi yang diketahui scbelumnya yaitu pemakai YAMAHA Crypton. 

Dari skor jawaban responden kemudian dihandingkan dengan 
menggunakan les ranking bcrtanda Wilcoxon lIntuk data berpasangandengan bantuan 
program SPSS ( Statistical Program For social Science ). 

Setelah dilakukan pengujian, dapat diambil kesimpulan bahwa secara 
umum hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa secara umum paling tidak harapan 
telah sesuai dengan persepsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara UlTIlim paling 
tidak kepuasan konsumen dapat tercapai. Meskipun pada atribut desain kepuas~n 
konsumen belum tercapai, tetapi pada atribut lain kepuasan konsumen telah tercapal. 
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