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BABVI
 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
 

6.1. Hasil Analisis Regresi 

Penelitian ini menggunakan Model Linier karena pendapatan dan fenomena 

flexy akan berpengaruh terhadap perubahan permintaan voucher mentari. 

Kenaikan pendapatan mempengaruhi kenaikan pennintaan voucher mentari, 

dan kenaikan fenomena flexy akan mempengaruhi penurunan pennintaan 

voucher mentari. Dirumuskan sebagai berikut: 

Y = /30 + /31Xj + /3zXz+ ei 

Keterangan : 

Y1 = Variabel dependen yaitu: pennintaan voucher mentari untuk SMS 

Y z = Variabel dependen yaitu: pennintaan voucher mentari untuk Telepon 

Xl = Pendapatan (gaji jika ada plus kiriman orang tua dalam rupiah/bln) 

X2 = Fenomena flexy Uangkauan, harga, dan kemudahan operasional) 

130 = Konstanta 

~1, ~~2 = Koetls1en regresi 

el = Variabel penggangu 

Hasil perhitungan regresi yang digunakan dengan bantuan Program Shazam 

Versi 7.0 diperoleh hasil estimasi sebagai berikut : 

Tabel 6.1. Hasil Estimasi Regresi 

Variabel Koefisien Standar Keselahan T-Statistik 
Konstanta 22,584 8,278 2,728 

XI 0,26989E-04 0,8840E-05 3,053 
Xz -0,99365 2,453 -0,4051 
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R-SQUARE = 0,0598 

DURBIN-WATSON STAT = 1,9340 

RESIDUAL SUM = -0,17764E-12 

RESIDUAL VARIANCE = 203,18 

SUM OF ABSOLUTE ERRORS = 1778,5 

RHO = 0,02772 

Dari penelitian di atas, model yang digunakan adalah regresi linier 

berganda maka parameter regresi merupakan koefisien dari variabel yang 

bersangkutan. Berdasarkan hasil estimasi data dalam bentuk persamaan 

regresi linier adalah sebagai berikut : 

Y = 22,584 + O,000026989X1 - O,99365X2 

1.	 R.SQUARE pada model sebesar 0,0598 yang menunjukkan bahwa 

secara variasi dari variable independent mampu menjelaskan variasi dari 

variabel dependen sebesar 0,0598 yang menunjukkan bahwa secara 

statistik sebesar 5,98% dan sisanya 94,02% dije1askan oleh variabe1

variabellain di 1uar model. 

2.	 Pendugaan terhadap ni1ai koefisien regresi XI yaitu Tingkat Pendapatan. 
'" 

Tanda Parameter koefisien regresi untuk Xl positif dengan nilai koefisien 

sebesar 0,000026989, artinya setiap penambahan pendapatan sebesar Rp 

1,00, maka akan menyebabkan peningkatan pengeluaran pembelian 

voucer Mentari untuk SMS di kalangan mahasiswa un sebesar 

0,000026989 rupiah. 

3.	 Pendugaan terhadap nilai koefisien regresi X2 yaitu fenomena flexy. 

Tanda parameter koefisien regresi X2 negatif dengan nilai koefisien 
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sebesar -0,99365, tetapi tidak signifikan secara statistik (lihat pengujian 

selanjutnya). 

6.1.1. Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

Penguj ian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

variabel dependennya secara individu, pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan t-statistik yang diperoleh darihasil regresi dengan t

tabelnya. Dengan menggunakan uji-t maka dipcrolch hasil sebagai berikut: 

1.	 Variabel Tingkat Pendapatan 

Dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh t-statistik sebesar 3,053 dan 

t-tabel 1.960 sehingga Ho ditolak (positif signifikan), artinya secara 

individu perubahan Tingkat Pendapatan berpengaruh secara nyata 

terhadap permintaan voucer mentari untuk SMS di kalangan 

Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Jadi hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

·,,·· · ~ 
Dae}ah 

pener'raan 

! 
1,960-1,960 

Gambar 6.1. Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho
 
Variabel Pendapatan Terhadap Permintaan Voucer Mentari
 

Untuk SMS
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2.	 Variabel fenomena Flexy 

Dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh t-statistik -0,4051 dan -ttabel 

sebesar -1.960 sehingga Ho diterima (negatif tidak signifikan) artinya 

fenomena flexy berpengaruh negatif tidak nyata terhadap pembelian 

voucer Mentari untuk SMS. ladi hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

Dael"ah 
~ 

penerraan 

,.,,, 
-1,960 1,960 

Gambar 6.2. Daerah Penerirnaan dan Penolakan Ho
 
Variabel Fenomena Flexy Terhadap Perrnintaan Voucer Mentari
 

Untuk SMS
 

6.2. Penyimpnngnn Asumsi Klasik 

Digunakan metode OLS (Oridinary Least Square) dengan mengguna

kan program Shazarn Versi 7.0 untuk mernperoleh penaksiran yang baik, 

model didasarkan pada asumsi penyederhanaan yang diasumsikan sebagai 

berikllt: 

1.	 Tidak ada Alltokorelasi dalam gangguan. 

2.	 Tidak ada Mllltikoliniearitas diantara variabel independen. 

3.	 Tidak ada Heteroskedastisitas. 
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6.2.1. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah adanya hubungan antar variabel bebas 

pada model regresi tertentu, yang mengakibatkan meningkatnya nilai 

varian dari residual, dan uji t yang tidak signikan. Untuk melihat ada 

tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari koefisien determinasi (R2) 

parsial dengan mcmbandingkan besamya nilai koefisien determinasi (R2
) 

dari regresi keseluruhan. Berdasarkan data yang diperoleh hasil 0,0598 

dan R2 parsial = 0,02772 karena R square regresi keseluruhan > R square 

regresi parsial rnaka tidak terdapat Multikolinieritas. 

6.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian Heteroskedastisitas ini dilakukan untuk melihat apakah 

variabel gangguan mernpunyai varian yang sarna untuk semua observasi. 

Untuk menditeksi adanya Heterokedastisitas digunakan Pengujian Glejser, 

Pengujian Hervey, Pengujian Arch, Pengujian B-P-G, PengujianYHAT. 

Pengujian ini yaitu dengan meregresikan variabel penjelas terhadap residu 

regresi model awal. Kriteria pengujiannya yaitu apabila Chi-SquarehitUIlB < 

Chi-Squaretabel maka tidak terdapat Heterokedastisitas tetapi jika Chi

Squarehitung > Chi-Squaretabel terdapat Heterokedastisitas. 
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Tabel6.2 
Hasil Uji Heterokkedastisitas 

No Pengujian Heterokedastisitas Chi-Square 
hitung 

<!> Df Chi-Square 
tabel 

Keterangan 

1. E**2ON YHAT 2,103 < I 3,841 Tidak kena Het 
2. E**2 ON YHAT**2: 2,504 > I 3,841 Tidak kena Het 
3. E**2 ON LOG (YHAT**2): 1,790 < I 3,841 Tidak kena Het 
4. E**2 ON X (B-P-G) TEST 

BASED ON R2 7,085 3 7,815 Tidak kena Het 
5. BASEDONSSR 146,285 3 7,815 Kena Het 
6. E**2 ON LAG eE**2) ARCH 82,681 I 3,841 Kena Het 
7. LOG (E**2) ON X (HARVEY) 6,089 3 7,815 Tidak kena Het 
8. ABS eEl ON x (GLEJSER) 53,581 3 7,815 Kena Het 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil uji Heteroskedastisitas di atas 

menunjukkan dari· 8 jenis pengujian ada 5 uji yang menghasilkan 

kesimpulan bahwa pada persamaan regresi awal tidak terkena ganggunan 

heterokedastisitas sehingga hasil regresi awal dapat digunakan untuk 

mengestimasi. 

6.2.3. Uji Autokorelasi 

Uji Atokorelasi adalah hubungan antara residual pada satu 

pengamatan dengan pengamatan lain. Konsekuensi adalah biasnya varian 

dengun niJui yang 1ebih ked1 duri nilui sebenumyu, sehingga nilui R2 dun 

F-Statistik yang dihasilkan cenderung sangat berlebihan. Cara rrumdeteksi 

adanya Autokorelasi dengan membandingkan nilai Durbin Watson 

statistik hitung dengan Durbin Watson statistik 

a-du dan 4-dl 

du = 1,72 

dl = 1.63 

4-du = 4 - 1,72 = 2,28 

4-dl = 4 - 1,63 = 2,37 
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Gambar6.3
 
Uji Darbin Watson
 

A B c 

1 
D E 

o	 dl du (l,9340) 4-du 4-dl 4 
(1,63) (1,72) (2,28) (2,37) 

A = Tolak H~, berarti ada AutokoreIasi positif 

B = Daerah keragu-raguan 

C = Menerima Ho atau Ho* atau kedua-duanya 

D= Daerah keragu-raguan 

E = Tolak Ho, berarti ada Autokorelasi negatif 

Ho = Tidak ada Autokorelasi positif 

Ho* = tidak ada Autokorelasi Negatif 

Berdasarkan perhitungan komputer diperoleh hasil bahwa nilai DW adalah 

1,9340 pada k=2 dan a=5%, maka du < DW < 4-du, dimana du ~ 1,72 dan 

dl = 1,63, jadi tidak terdapat autokorelasi. 

6.3. Pembahasan 

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa pengaruh tingkat 

pendapatan dan fenomena flexy terhadap pembelian voucer Mentari untuk 

SMS sebagai herikut : 
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1.	 Pendapatan mahasiswa berpengaruh positif signifikan terhadap 

pembelian voucer Mentari untuk SMS, hal ini disebabkan semakin 

bertambahnya pendapatan seorang mahasiswa maka akan semakin 

meningkat pula pembelian voucer Mentari untuk SMS. Ini disebabkan 

karena seorang rnahasiswa akan meningkatkan kegiatan SMS-nya untuk 

berhubungan dengan rekan-rekannya apabila pendapatan yang diperoleh 

melalui kerja sampingan maupun kiriman orang tua meningkat setiap 

bulannya. 

2.	 Fenomena flexy berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

penggunaan voucer Mentari untuk SMS, hal ini disebabkan karena 

semakin baik dan meningkatnya fenornena Flexy maka kalangan 

mahasiswa Universitas Islam Indonesia belum tentu akan mengurangi 

pembelian voucer Mentari untuk keperluan SMS. Sebaliknya penurunan 

fenornena Flexy belum tentu akan meningkatkan pernbelian voucer 

Mentari untuk SMS di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia. 

Hal itu disebabkan karena SMS rnerupakan alat komunikasi yang murah 

biayanya, sehingga perubahan fenornena Flexy tidak mampu 

rnernpengaruhi perubahan permintaan voucer Mentari untuk SMS secara 

signifikan. Misalnya ada seseorang yang merniliki dua voucer, yang satu 

khusus untuk SMS dan yang satu telpon. Fenomena Flexy yang 

dikhususkan untuk SMS belurn rnarnpu menurunkan permintaan voucer 

Mentari secara signifikan. Karena kalangan rnahasiswa rnasih enggan 

beralih, dengan meninggalkan Voucer Mentari dan pindah ke Flexy. Di' 
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samping itu mahasiswa tidak suka ganti-ganti pes.awat hand phone karena 

fenomena flexy yang menuntut keharusan ganti pesawat hand phone. 

Kemampuan Flexy terbatas hanya untuk satu wilayah tertentu, sehingga 

tidak bisa digunakan untuk inter lokal. Flexy. tidak flexibel apabila 

dibawa pindah ke luar daerah yang berbeda kode wiIayahnya. Jaringan 

Mentari lebihbagus jika dibandingkan dengan Flexy. 

6.4.	 Basil Analisis Pengaruh Pendapatan dan Fenomena Flexy terhadap 

Permintaan Voucer Mentari untuk Telepon 

Hasil perhitungan regresi diperoleh hasil estimasi sebagai berikut : 

Tabel 6.3. Hasil Estimasi Regresi 

Variabel Koefisien Standar Keselahan T-Statistik 
Konstanta 4,5856 11,90 0,3855 

Xl 0,97756E-04 0,1270E-04 7,696 
X2 1,5007 3,524 0,4258 

R-SQUARE =0,2906 

DURI3TN-WATSON STAT = 1,8884 " 

RESIDUAL SUM = -0,10658E-12 

RESIDUAL VARlANCE = 419,48 

SUM OF ABSOLUTE ERRORS = 2467,6 

RHO = 0,05367 

Dari penelitian di atas, model yang digunakan adalah regresi linier 

berganda maka parameter regresi merupakan koefisien dari variabel yang 
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bersangkutan. Berdasarkan hasil estimasi data dalam bentuk persamaan 

regresi linier adalah sebagai berikut :
 

Y = 4,5856 + O,000097756X1 + 1,5007X2
 

1.	 RSQUARE pada model sebesar 0,2906 yang menunjukkan bahwa 

secara variasi dari variable independent mampu menje1askan variasi dari 

variabcl dependen sebesar 0,2906 yang menunj ukkan bahwa secara 

statistik sebesar 29,06% dan sisanya 70,94% dijelaskan oleh variabel

variabellain di luar model. 

2.	 Pendugaan terhadap nilai koefisien regresi Xl yaitu Tingkat Pendapatan. 

Tanda Parameter koefisien regresi untuk XI positif dengan nilai koefisien 

sebesar 0,000097756, artinya setiap penambahan pendapatan sebesar 

Rp.l,OO, maka akan menyebabkan peningkatan pengeluaran pembelian 

voucer Mentari untuk Telepon di kalangan mahasiswa un sebesar 

·0,000097756 rupiah. 

3.	 Pendugaan terhadap nilai koefisien regresi X2 yaitu fenomena flexy. 

Tanda parameter koefisien regresi X2 positif dengan nilai ....koefisien 

sebesar 1,5007, tetapi secara statistik tidak signifikan (lihat pengujian 

selanjutnya). 

6.4.1. Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

variabel dependennya secara individu, pengujian ini dilakukan dengan 
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membandingkan t-statistik yang diperoleh darihasil regresi dengan t

tabelnya. Dengan menggunakan uji-t maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

1.	 Variabel Tingkat Pendapatan 

Dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh t-statistik sebesar 7,696 dan 

t-tabel 1,960 sehingga Ho ditolak (positif signifikan), artinya secara 

individu perubahan Tingkat Pendapatan berpengaruh secara nyata 

terhadap permintaan voucer mentari untuk telepon di kalangan 

Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Jadi hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

···,········ Daet-ah
 
Penerq-naan
 

i 
····
 

-1,960	 1,960 

Gambar 6.4. Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho 
Variabel Pendapatan Terhadap Permintaan Voucer Mentari 

Untuk: Telepon ' 

2.	 Variabel fenomena Flexy 

Dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh t statistik 0,4258 dan ttabel 

sebesar 1.960 sehingga Ho diterima (positif tidak signifikan) artinya 

fenomena flexy berpengaruh positif tidak nyata terhadap pembelian 

voucer Mentari untuk: telepon. Jadi hipotesis yang digunakan dalam 

peneJitian ini adalah : 



54 

·,,, 
·,· 

Dae~ah 
Pener~aan 

i,,·, 

~~ 

-1,960 1,960 

Gambar 6.5. Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho
 
Variabel Fenomena Flexy Terhadap Permintaan Voucer Mentari
 

Untuk Telepon
 

6.5. Penyimpangan Asumsi Klasik 

Digunakan metode OLS (Oridinary Least Square) dengan mengguna

kan program Shazam Versi 7.0 diperoleh hasil sebagai berikut: 

6.5.1. Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan data yang diperoleh hasil 0,2906 dan R2 parsial

0,073. Karena R 

= 

square regresi keseluruhan > R square regresi parsial 

maka tidak terdapat Multikolinieritas. 

6.5.2. Uji Autokorelasi 

Hasil uji Atokorelasi disajikan pada gambar berikut ini: 

Gambar6.6. 
Uji Darbin Watson 

A
 IB
I
 C

1 
ID
 I
 E
 

I
I
I
I

0 dl du (1,8884) 4-9U 4-dl 4 

(1,63) (1,71) (2,28) (2,37) 
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Berdasarkan perhitungan komputer diperoleh hasil bahwa nilai DW adalah 

1,8884 pada k=2 dan a=5%, maka du < DW < 4-du, dimana du = 1,72 dan 

dl = 1,63, jadi tidak terdapat autokorelasi. 

6.6. Pembahasan 

Basil analisis di atas menunjukkan bahwa pengaruh tingkat 

pendapatan dan fenomena flexy terhadap pembelian voueer Mentari untuk 

telepon ~.ebagai berikut : 

1.	 Pendapatan mahasiswa berpengaruh positif signifikan terhadap 

pembelian voueer Mentari untuk telepon, hal ini disebabkan semakin 

bertambahnya pendapatan seorang mahasiswa maka akan semakin 

meningkat pula pembelian voueer Mentari untuk telepon. Ini disebabkan 

karena seorang mahasiswa akan meningkatkan kegiatan te1epon untuk 

berhubungan dengan rekan-rekannya apabila pendapatan yang diperoleh 

melalui kerja sampingan maupun kiriman orang tua meningkat setiap 

bulannya. 

2.	 Fenomena flexy berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembelian 

voueer Mentari untuk telepon, hal ini disebabkan karena sernakin baik 

dan meningkatnya fenomena Flexy maka kalangan mahasiswa 

Universitas Islam Indonesia belum tentu akan meningkatkan pembelian 

voueer Mentari untuk keperluan telepon. Sebaliknya penurunan 

fenomena Flexy belum tentu akan menurunkan pembelian voueer 

Mentari untuk telepon di kalangan mahasiswa Universitas Islam' 
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Indonesia. Hal itu disebabkan karena telepon merupakan alat komunikasi 

yang tarifnya hampir standar, sehingga perubahan fenomena Flexy tidak 

mampu mempengaruhi perubahan pennintaan voucer Mentari untuk 

telepon. Misalnya ada seseorang yang memiliki dua voucer, yang satu 

khusus untuk SMS dan yang satu telpon. Fenomena Flexy yang 

digunakan untuk telpon belum tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pennintaan voucer Mentari, karena kalangan mahasiswa masih 
." 

enggan beralih sepenuhnya dengan meninggalkan Voucer Mentari dan 

pindah ke Flexy. Mahasiswa juga enggan ganti-ganti pesawat hand phone 

karena fenomena flexy yang menuntut keharusan ganti pesawat hand 

phone. Kemampuan Flexy terbatas hanya untuk satu wilayah tertentu, 

sehingga tidak bisa digunakan untuk inter lokal. Flexy tidak' flexibel 

apabila dibawa pindah ke luar daerah yang berbeda kode wi1ayahnya. 

Walaupun tarif telephon Flexy lebih murah, namun tarif SMS bersaing 

dengan Kartu Mentari. Daya tangkap jaringan Mentari lebih bagus jika 

dibandingkan dengan Flexy. 

6.7. Kelemahan PeneJitian 

Pendapatan di dalam penehtian ini tidak menggambarkan pendapat-an 

bersih mahasiswa, sehingga pendapatan kotor dan bersih tercampur aduk di 

dalam data analisis. Hal ini disebabkan karena peneliti tidak menegaskan 

kepada para pengisi kuesioner untuk mengISl pendapatan bersih atau 

pendapatan kotor mereka. 


