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ANALISA DATA
 

4.1. Data Penelitian 

Data yang digunakan untuk menganalisis pennasalahan merupakan jenis 

data primer yang dilakukan dengan tekhnik penyebaran kuesioner kepada 

responden kartu As di kecamatan Mlati. Adapun data tersebut merupakan 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat seseorang unhlk membeli 

salah satu kartu seluluer khususnya Kartu As. Adapun isi dan kuesioner 

yang telah diedarkan dapat dilihat pada lampiran. 

4.2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1. Pengujian Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suahl instnunen. Suatu instnlmen yang valid 

memplUlyui validitas yang tinggi. Scbaliknya instnllnen yang kurang valid 

mempunyai validitas rendah. Sebuah instnllnen dikatakan valid apabila 

dapat mengtmgkap data variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendalmya 

suahl instnllnen menllnjnkkan sejauh mana data yang terkumplll tidak 

menyimpang dan keadaan atau kondisi obyek yang sebenamya. 

Analisis ini digtmakan unhlk mengetahui seberapa cennat suahl alat ukur 

atau instnunen dapat melakukan fungsi ukurannya. Uji vaJiditas dilakukan 

dengan metode korelasi produk momen, yaitu dengan cara mengkorelasikan 
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skor masing-masing item atan butir pertanyaan dengan skor item total tiap 

variabeI. 

Pengujian validitas atas item-item kuesioner penelitian ini dilakukan 

dengan bantuan software SPSS 10.0 dengan membandingkan antara 

probabilitas dengan taraf signifIkansi. Dari pemyataan tersebut r tabel 

diperoleh dari nilai tabel angka kritik, dengan degree offreedom (d}) = n - 2 

pada a. tertentu, dimana n menunjukan jmnlah sampeI. Pengujian validitas 

dan reliabilitas dalam pene1itian ini menggnnakan sampel 30 respond~n, 

dengan demikian nilai R tabel pada df = 30 -2 = 28 pada tingkat a. = 5% 

adalah 0.361. nilai probabiltas diperoleh dari nilai corrected item- total 

correlation jika probabilitas 1rhih besar dari pada signifIkansi, maka 

kuesioner tersebut dinyatakan valid. 

Hasil pengujian validitas atas item-item kuesioner penelitian dari tiga 

variabe1 independent dan satu variabel dependent tersaji pada tabel 4.1, 

yaitu : 

Tabel4.1 

-Variabel--.----.-ll!~~~-~jj~}~ff~-RTabel Keterangan 

! 1 0.4593 0.361 Valid 
Kemampnan Dialog (X,) 2 i 0.5454 ,0.361 Valid 

____~_+_II _ 3 i 0.4758 i 0.361 Valid 
IIi 0.7771 0.361 Validi 

Kemampuan Akting (X2) I 2 [0.6906 0.361 Valid 
, I 3 

I

i 0.5251 0.361 Valid 
1 0.3905 0.361 Valid 

Pemeran Iklan (X,) 2 ! 0.6130 0.36] ValidI
i 3 ! 0.4009 0.361 Valid 

1 i 0.3747 0.361 Valid 
Minat Beli (Y) I 2 I 0.4895 0.361 Valid 

____. l_}__I ..QA57L.L ..0.3<?J Valid 
Sumber : Data Primer, diolah 



59 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulakn bahwa selumh variabel adalah 

valid. Masing-masing item variabel memiliki nilai kolerasi (index validity) 

yang sedang, yaitu berkisar antara 0.3747 sampai dengan 0.7771. hal ini 

menunjukan bahwa instumen (kuesioner) dapat menglmgkapkan data dari 

varibel secara tepat, dengan kata lain kuesioner dapat menggambarkan 

kondisi objek yang sebenarnya. 

4.2.2. Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen menunjukan tingkat kehandalan il1strumen 

tersebut. Il1stnunel1 yang reliabel(andal) akan mel1ghasilkan data yang dapat 

dipercaya sehingga mampu mel1gungkapkan data yang sebel1arnya dari 

suatu objek. 

Analisis ini dilakukan untuk mengukur apakah suatu alat atau instrumen 

menghasilakn data yang konsisten pada waktu yang berbeda. Instnunen 

menghasilkan data atau alat ukur yang mempunyai reliabilitas sedang akan 

menghsailkan data yang sama sehingga dapat menggambarkan kondisi objek 

yang sebenarnya. 

Dalam hal ini, reliabilitas instrumen diukur dengan crGnbach alpha yang 

mencenninkan konsistensi internal atau alat ukur (Hair, et, aI, 1998, 78) 

dengan nilai r label pada a. = 5% dan n = 30 dengan df = n - 2. Jika nilai r 

tabellebill besar dari cronbach 's alpha maka kuesioner tidak reliabel. 

f 
~~ 

I 
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Tabel4.2 
HasH U.II KeHabllitas 

Variabel R tabel cronbach 's alpha Keterangan 
Kemampuan Dialog 0.361 0.713 Reliabel 

Kemampuan 
Akting 

0.361 0.571 Reliabel 

Pemeran Iklan 0.361 0.589 Reliabel 
Minat Beli 0.361 0.724 Reliabel 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa untuk ketiga variabel 

mempunyai nilai cronbach 's alphalebih besar dari pada r tabel. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dapat 

dikatakan reliabel andal, hal ini dibuktikan dengan besaran nilai reliabilitas 

yang berkisar antara 0.571 sampai dengan 0.724. artinya kuesioner tersebut 

dapat diandalkan untuk mengungkapkan daa sebenarnya dari suatu objek. 

4.3 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif memuat tentang gambaran karakteristik 96 responden 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini karakteristik 

responden meliputi pendidikan, usia, dan pendapatan (uang saku perbulan). 

Karaktelistik l't:ndidikan dibedakan menjadi lima karcgori yaitu: 1 - SMP, 2 = 

SMU,3 = 03, 4 = SI, 5 = dan lain-lain. Karegori usia dibedakan menjadi lima 

kategori yaitu: 1 = 13-17, 2 = 18-22, 3 = 23-27, 4 = 28-32, 5 = 32 tahun 

keatas. Kategori pendapatan dibedakan manjadi empat kategori, yaitu : 1 = 

<Rp. 500.000,2 = Rp. 501.000-Rp.l.000.000, 3 =Rp.l.00l.000-Rp.l.500.000, 

4 =Rp. 1.500.000 keatas. Karakteristik tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis prosentase. 
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Berikut ini hasil jawaban responden berdasarkan karakteristik responden 

adalah sebagai berikut: 

Tabel4.3
 
Karakteristik Responden Menurut Pendidikan
 

Pendidikan Jumlah 
f----

F % 

SMP 7 7,3% 
SMA 48 50% 
D3 10 10,4% 
Sl 24 25% 

LAIN-LAIN 7 7,3% 
JUMLAH 96 100% 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 96 responden yang 

diambil mempunyai pendidikan SLTP sebanyak 7 responden (7,3 %), SLTA 

sebanyak 48 responden (50%), D3 sebanyak 10 responden (10,41%), S1 

sebanyak 27 responden (25%), lain-lain 7 responden (7,3%). Hal 1m 

memmjukkan bahwa responden yang dominan berasal dari pendidikan SLTA. 

Tabel4.4 
Karakteristik Responden Menurut Usia 

USIA (TH) 

13-17 
18-22 
23-27 
28-32 

32 tahtU1 keatas 

JUMLAH 
e-------------.. 

F-- -_.-
36 
10 
19 
12 
19 

% 
37,5% 
10,4% 
19,8% 
12,5% 
19.8% 

] 

96 100% 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dan 96 responden yang 

diambil usia 13-17 tahun sebanyak 36 responden (37,5%), usia 18-22 tahtm 

sebanyak 10 responden (10,4%), usia 23-27 tahun sebanyak 19 responden 

(19,8%), usia 28-32 tahun sebanyak 12 responden (12,5%), usia 32 tahun 
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2. Heteroskedastisitas 

Gambar 4.1
 
Diagram PeDear
 

Scatterplot
 

Dependent Variable: Minat Bell
 

"1	 !

::1
 
81 ,I 
·i I 
41	 ---l 
2 .01	 I:) 2j .,3.~·5 

Regression Standardized Predicted Value 

• Salah	 satu metode untuk menguji ada tidaknya masalah 

heteroskedastisitas suatu model regresi adalah dengan membuat plot 

dari data dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi. Dan sumbu 

Y adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah studentized. 

Jika hasH plot data menunjukan suatu sebaran yang berpola atau 

terdapat pola tertentu, seperti titik (point-point) yang berpola atau 

terdapat pola tertentu yang teratur (bergeJembung, melebar, kemudian 

menyempil) lIlaka lerjHdi heleloskedaSlisitas Sehalikllya jika pInt da1a 

t.idak menunjukan suatu poJa yang jelas, sert:a tit.ik-titik menyebar diatas 

dan dihawah ane;ka 0 rad~ sumhu Y makn dnpat dikatakan bahwa tidak 

terjadi masalah hete.r0<;k:ed~,ti<;it~<:; r13ri £::\rnh:1r 0i~.t3S te.rlih~.t b~.hwa 

d;::l.ta bt:rd~<;:tr~b'.l<;:j :;l('?k, b~n:H1j tid?k: ?'da m?s<t.!?h ht::teroskedastisitas 

sehim!Q'a model re.qre,,! 1,i.ni?( h~rVl'lnt"l,,) 1,,:,\1 rl?,o?l: r!iql.'':'\\'lk\'lXl 0""hm 
"-'''-' "-' . "-' J '-" .. 

analisis ini. 
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3. ITji Kenormalan Data 

Penggunaaan analisis regresi linear berganda hams memenuhi asumsi 

dasar, yaitu error daTi sampel hams berdistribusi normal. Dari grafik uji 

nonnalitas menunjukkan bahwa error daTi sampel yang di gunakan 

berdistribusi normal sehingga model regresi linear berganda dapat 

digunakan dalam analisis ini. 

Gambar 4.2 
Normal P-P Plot Regresi 

Normal pop Plot of Regression Standardized Residual 

Dependent Variable: Minat Beli 

': 1 1 
~ .. 1 I 
~2S 
~ Co) 

~j .....,., 

Ij 
~ 0.00'1-·:·/:' 

om ~ ~ 75 100 

Observed Cum Prob 

Dari grafik normal p-p plor o('regression sfand()rdi~ed residual diatas 

dapat disimpulkan: 

• Dari 1'-1' Plot data menyebar diseke1iling garis dan pola data 

cenderung linier antara Y dan X maka bisa dikatakan bahwa distribusi 
,". 

data adaJah norma.!. 

4. Autokorelasi 

Untuk meng"etahui ada tidaknva Autokorelasi dalam model reQTesi, ~ 

linear berganda dapat dilihat dengan njIai Durbin -Watson yaitu: 
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Tabel4.7 
Vji Asumsi Autokorelasi 

Model SummarY' 

Model R R Sauare 
Adjusted 
R Sauare 

Std. Error of 
the Estimate 

DUrbin-W 
atson 

1 .356a .127 .098 1.5467 1.965 

a.	 Predictors: (Constant), Pemeran iklan, Kemampuan Dialog, 
Kemampuan Akting 

b. Dependent Variable: Minat Beli 

•	 Dad output diatas dapat dilihatbahwa nilai Durbin-Watsonnya yaitu 

sebesar 1.965 yang nilai Durbin-Watson berada diantara -2 dan +2. 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah Autokorelasi 

dalam model regresi sehingga. model rcgres.t hni.p.f l;I~fg~:mtia itd. dap~.t 

digunakandalam analisis ini. 

4.4.2. Vji Regresi Ganda 

Regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh variabel 

indepcnden secara hersamll-sama (dalam hal mi terdiri atas kenlampuan 

dialog, kemampuan akting, pemeran iklan) terhadap variabel dependen 

(minat beE). 

Hasil regresi dapat disajikan sebagai berikut : 

y= 4.l29 + O.02291XJ+O,0l236X2+O,369X3 

•	 Dari persamaan diatas dapat diketahui hahwa ni lai kon~tanta. sebe~r 4,192 

menyatakan bahwa jika tidak ada variabel kemampuan dialog, 

kemampuan. ak.ting, dan penarnpilan pemeran iklan, Inaka lllinat beli 

konsumen yaitu sebesar 4,192 
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•	 Nilai koefisien regresi berganda variabel kemampuan dialog (XI) sebesar 

0,02291 dan mempunyai pengaruh positifterhadap minat beli (Y). Artinya 

apabila diasumsikan variabel kemampuan dialog (XI) bertambah 1 satuan 

maka minat beli akan naik sebesar 0,02291 dengan asumsi variabel 

independen yang lain tetap. 

•	 Nilai koefisien regresi berganda variabel kemampuan akting (X2) sebesar 

0,01236 dan mempunyai pengaruh positifterhadap minat beli (Y). Artinya 

apabila diasumsikan variabel kemampuan akting (X2) bertambah 1 satuan 

maka minat beli akan naik sebesar 0,01236 dengan asumsi variabel 

independen yang lain tetap. 

•	 Nilai koefisien regresi berganda variabel pemeran iklan (X3) sebesar 0,369 

dan mempunyai pengaruh positif terhadap minat beli (Y). Artinya apabila 

diasumsikan variabel penampilan pemeran iklan (X3) bertambah 1 satuan 

maka minat beli akan naik sebesar 0,369 dengan asumsi variabel 

independen yang lain letap. 

4.4.3. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang 

diajukan adalah: 

Ho = Tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

HI = ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
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Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (probabilitas) 

yang dihasilkan dari analisis regresi berganda. 

- Jika nilai sig < 0,05 (karena a yang digunakan adalah 5%) maka Ho 

ditolak dan H) diterima artimya variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

- Jika nilai sig > 0,05 maka Ho diterima dan HI ditolak artinya variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Tabel4.8
 
Pembabasan Bagian Anova
 

ANOVAb
 

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square I F Sig. 
1 Regression 

Re!';idual 

Total 

31.914 

220.076 
251.990 

3 

92 
95 

10.638 I 
2.392\ 

4.447 .006a 

a. Predictors: (Constant), Pemeran Iklan, Kemampuan Dialog, Kemampuan Akting 

b. Dependent Variable: Minat Beli 

Keputusan: 

Dari tabel Anova diatas dengan melihat Fllill.lJlt' adalah sl:bcsnr "1,..147 

dengan tingkat sigmfikansi 0,006, karella probabllitas (0,006) jauh It:bih kecil 

dari 0,05 maka Ho ditolak dan HI diterima artinya ada pengaruh variabel 

independen secara simultan (bersama-sama) terhadap minat beli 
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4.4.4. Koefisien Determinasi 

Tabel4.9 
Pembahasan Bagian Koefisien Determinasi 

Model SummarY' 

I Adjusted Std. Error of ! Durbin-W 
Model R I R Square R Square the Estimate \ atson 
1 .3563 1 .127 .098 1.5467 I 1.965 

a. Predictors: (Constant). Pemeran Iklan, Kemampllan Dialog, 
Kemampuan Akting 

b. Dependent Variable: Minat Beli 

Analisis: 

•	 Proses perhitungan keseluruhan variabe1 yang diujikan terhadap 

keeratan pengaruhnya (secara keseluruhan) dari R2 yaitu sebesar 

0,127 atau dapat diartikan bahwa 12,7% taktor-faktor yang dapat 

memprediksikan variabel minat beli konsumen clapat dijawab oleh 

variabel-variabel penelitian. Sedangkan sisanya 87,3% dijelaskan 

oleh variabellain diluar variabel penelitian. 

• Standar error of estimate ada1ah sebesar 1,54665 yang berarti 

adanya pcnyimpangan data atau tingkat kesalahan data sebesar 

angka tersebut. 

•	 R sebesar 0,356 berarti 35,6% variabel-variabel independen saling 

berhubungan dalam memprediksi variabel minat beh konsumen. 

4.4.5. Uji t 

Pengujian In) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (minat 

beli konsumen). Hipotesis yang diajukan adalah: 
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Ho= Tidak ada pengaruh variabel independen secara parsiai terhadap 

variabel dependen. 

H1=	 Ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabei 

dependen. 

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (probabilitas) 

yang dihasilkan dalam analisis regresi ganda. 

- Jika nilai sig > 0,05 (karena a yang digunakan adalah 5%) maka Ho 

diterima dan HI ditolak artinya secara parsial variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

- Jika nilai sig < 0,05 (karena a yang digunakan adalah 5%) maka Ho 

ditolak dan HI diterima artinya se(.;ara parsial variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Tabe14.10 
iJji t 

Variabei i t i Si!,'Tlifikan Keterangan Keputusan i 
1	 '_ _ i Hitung i j 
! Kemampuan DialoQ I 0.208 I 0.836 Ho diteril11a Tidllk Signifikan Ii - ~ , I '- i 
i Kemal11puan Akting I 0.1 13 I 0.910 Ho diterima Tidak Signifikan i 

LYemeran ..!..kl~__TI681 i 0.009 Ho ditolak Signifikan I 
Sumher : data primer, diolah 

Parameter Kemampuan Dialog (XI} 

Berdasarkan hasiJ analisis data SPSS versi 10,0, maka diperoieh nilai 

thilung = 0,208 sedangkan niJai sig = 0,836, karena niJai sig > 0,05 maka Ho 

diterima dan HI ditolak artinya variabel kemampuan dialog tidak 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 
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Parameter Kemampuan Akting (X~} 

Berdasarkan hasil analisis data SPSS versi 10,0, maka diperoleh nilai 

thitung = 0, ll3 sedangkan nilai sig = 0,910, karena nilai sig > 0,05 maka Ho 

diterima dan HI ditolak artinya variabel kemampuan akting tidak 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 

Parameter Pemeran IkJan (X31 

Berdasarkan hasil analisis data SPSS versi 10,0, maka diperoleh nilai 

thitung = 2,681 sedangkan nilai sig = 0,009, karena nilai sig < 0,05 rnaka Ho 

ditolak dan HI diterima artinya variabel pemeran iklan berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen. 

Dari hasil ~ii t dapat disimpulkan bahwa variabel pemeran iklan 

mempunyai pengaruh yang paling dominan diantara variabel yang lain. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai thitung: nya yaitu 2,681 (sig= 0,009) bandingkan 

dengan variabel lainnya. 

4.4.6. Vji Parsial 

Digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan diantara satu variabel 

bebas dengan variabel tergantung dimana variabel bebas lainnya dianggap 

konstan/tetap. 

Pengujian parsial dilakukan dengan melihat nilai sig pada hasil analisis 

korelasi. Jika sig > 0,05 maka variabel independen rnemiliki korelasi 

terhadap variabel dependen. Jika sig < 0,05 maka variabel independen 

tidak mempunyai korelasi tcrhadap variabcl dependen 

'1_ 
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Tabe14.11
 
Vji Parsial
 

Variabel r Parsial , Signifikan 
0,136 ,-Kemampuan Dialog (XI) 0,094 

_Q)~9 0,010!1..K~!l1a.J11PuanAkting Q\2LHJ .. 1._. __..- -----<--_.__._--_. .1 

Uji korelasi parsial dilakukan pada variabe1 bebas yang secara 

signifikan berpengaruh terhadap minat beli konswnen . Korelasi dilakukan 

antara variabei kemampuan diaiog (Xl) dengan minat beli konsumen 

dimana valiabd lain kunslau, auiata vafiabel k~tfLattlpuan akttng (loG) 

dengan minal beli konsumen dimana variabe1lain konstan. 

Berdasarkan tabel diatas dapal Jiketahui bahwa korclasi antara Xl 

dengan Y sebesar 0.136 dan sig 0,094 dan koreiasi antara X2 denagn Y 

sebesar 0,239 dall sig 0,010. Kalena keuua variabellersebut lebih besar dan 

0,05 maka dapal disimpulkan bahwa kttika variabel yang lain konstan 

korelasi antara Xl dan X 2 dengan variabei Y adalah tidak erat. 

..~-_. 


