
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Responden

Dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian ini, penyebaran

dilakukan dengan cara menunggu pelanggan di lokasi penelitian ataupun

mengikuti pekerja dari Petshop dalam mengantarkan barang, hewan, ataupun saat
memberikan pelayanan pesan antar ke lokasi pelanggan. Penyebaran kuesioner
dilakukan dari tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan 16 Februari 2013,

didapatkan 84 responden yang telah mengisi kuesioner secara lengkap. Kuesioner
yang dikembalikan sebanyak 84 eksemplar, dan kuesioner yang layak diteliti
sebanyak 84 eksemplar, jadi respon rate-nya sebanyak 100,0%. Kuesioner
terjawab lengkap dengan baik dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak
84 kuesioner. Setelah data terkumpul, kemudian data diedit (editing), diberi kode

(coding), dan ditabulasikan (tabulating). Untuk selanjutnya dianalisis dengan

bantuanprogram statistik komputer SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 84 responden,

maka dapat diklasifikan sebagai berikut:

1. Jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini

diklasifikasikan pada tabel 4.1.

Jenis Kelamin

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Laki-laki 29 34.5 34.5 34.5

Perempuan 55 65.5 65.5 100.0

Total 84 100.0 100.0

Tabel 4.1 Klasifikasi responden berdasarkan jeniskelamin
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Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa responden

dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki - laki sebanyak 29

responden atau 34,5% dan perempuan sebanyak 55 responden atau

65,5%.

2. Umur

Berdasarkan umur, maka responden dalam penelitian ini

diklasifikasikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Klasifikasi responden berdasarkan umur

Umur

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid <21 th 9 10.7 10.7 10.7

21-30 th 37 44.0 44.0 54.8

31-40 th 23 27.4 27.4 82.1

41-50 th 12 14.3 14.3 96.4

>50th 3 3.6 3.6 100.0

Total 84 100.0 100.0

Dari Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa responden dalam

penelitian ini adalah sebagian besar berusia 21-30 tahun sebanyak 37

responden atau 44,0% dan sebagian kecil berusia > 50 tahun sebanyak

3 responden atau 3,6%.

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan metode korelasi, menurut

Sugiyono (2008), suatu instrumen penelitian dinyatakan valid apabila

nilai raipha > 0,3. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh

mana alat pengukur benar - benar apa yang seharusnya diukur

(Santoso, 2005), apabila dinyatakan valid maka pertanyaan dari
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kuisioner tersebut dapat digunakan dalam penelitian. Adapun hasil uji

validitas dapat dijelaskan pada tabel 4.3 sampai dengan tabel 4.7.

Tabel 4.3 Tabel uji validitas display picture

Item - Total Statistics

Scale Mean If

Item Deleted

Scale Variance If

Item Deleted

Corrected Item

- Total

Correlation

Croanbach's

Alpha If Item
Deleted

Butirl

Butir2

8.2024

8.2024

.284

.284

.854

.872

Tabel 4.4 Tabel uji validitas broadcast message

Item - Total Statistics

Scale Mean If

Item Deleted

Scale Variance If

Item Deleted

Corrected Item

- Total

Correlation

Croanbach's

Alpha If Item
Deleted

Butir3

Butir4

8.4881

8.4881

.518

.518

.820

.858

Tabel 4.5 Tabel uji validitas private message

Item - Total Statistics

Scale Mean If

Item Deleted

Scale Variance If

Item Deleted

Corrected Item

- Total

Correlation

Croanbach's

Alpha If Item
Deleted

Butir5

Butir6

8.5476

8.5476

.443

.443

.695

.883

Tabel 4.6 Tabel uji validitas personal message

Item - Total Statistics

Scale Mean If

Item Deleted

Scale Variance If

Item Deleted

Corrected Item

- Total

Correlation

Croanbach's

Alpha If Item
Deleted

Butir7 4.1310 .115 1.000
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Dari hasil uji statistik pada tabel uji validitas display picture,

broadcast message, private message, personal message, hasil

Correlations diperoleh hasil ra,pha > 0,3. Sehingga pertanyaan yang

digunakan dalam penelitian ini dikatakan valid dengan setiap item

pertanyaan yang diuji memiliki nilai koefisien korelasi > 0,3. Hal ini

berarti item pertanyaan yang digunakan mampu memperoleh data yang

valid dan pertanyaan tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.7 Tabel uji validitas Kepuasan Pelanggan

Item - Total Statistics

Scale Corrected Croanbach's

Scale Mean If Item Variance If Item - Total
Alpha If Item

Deleted Item Deleted Correlation
Deleted

Butir8 41.6190 6.913 854

Butir9 41.6190 6.913 .748

Butirl 0 41.6190 6.913 .682

Butirl 1 41.6190 6.913 .672

Butirl 2 41.6190 6.913 .606

Butirl 3 41.6190 6.913 .856

Butirl 4 41.6190 6.913 .723

Butirl 5 41.6190 6.913 .785

Butirl 6 41.6190 6.913 .854

Butirl 7 41.6190 6.913 .897

Dari hasil uji statistik pada tabel uji validitas Kepuasan

Pelanggan, Correlations diperoleh hasil raipha > 0,3. Sehingga

pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan valid

dengan setiap item pertanyaan yang diuji memiliki nilai koefisien

korelasi > 0,3. Hal ini berarti item pertanyaan yang digunakan mampu

memperoleh data yang valid dan pertanyaan tersebut dapat digunakan

dalam penelitian ini.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik cronbach alpha,

menunit Sugiyono (2008), Suatu instrumen penelitian dinyatakan
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reliabel apabila nila raipha > 0,60. Uji reliabilitas yang dimaksudkan

untuk mengetahui adanya konsistensi alat-alat ukur dalam

penggunaannya, atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai

hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang

berbeda. Adapun hasil uji reabilitas dapat dijelaskan pada tabel 4.8

sampai dengan tabel 4.12.

Tabel 4.8 Tabel uji reliabilitas Display Picture

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.873 3

Dari hasil uji statistik pada Tabel uji realibilitas display picture,

Cronbach's Alpha diperoleh hasil koefisien alpha sebesar 0,873. H0

tidak ditolak jika Cronbach's Alpha > 0,60, sehingga variabel tersebut

dikatakan reliabel analisis data dengan Cronbach Alpha = 0,873 > 0,60

maka, Ho tidak ditolak.

Tabel 4.9 Tabel uji reliabilitas Broadcast Message

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.863

ibilitas broadcastDari hasil uji statistik pada Tabel uji real

message, Cronbach's Alpha diperoleh hasil koefisien alpha sebesar

0,863. Ho tidak ditolak jika Cronbach's Alpha > 0,60, sehingga variabel

tersebut dikatakan reliabel analisis data dengan Cronbach Alpha =

0,863 > 0,60 maka, H0 tidak ditolak.

Tabel 4.10 Tabel uji reliabilitas Private Message

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

.826

N of Items
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Dari hasil uji statistik pada Tabel uji realibilitas private message,

Cronbach's Alpha diperoleh hasil koefisien alpha sebesar 0,826. H0

tidak ditolak jika Cronbach's Alpha > 0,60, sehingga variabel tersebut

dikatakan reliabel analisis data dengan Cronbach Alpha = 0,826 > 0,60

maka, H0 tidak ditolak.

Tabel 4.11 Tabel uji reliabilitas Personal Message

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

1.000 2

Dari hasil uji statistik pada Tabel uji realibilitas personal

message, Cronbach's Alpha diperoleh hasil koefisien alpha sebesar

1,000. H0 tidak ditolak jika Cronbach's Alpha > 0,60, sehingga

variabel tersebut dikatakan reliabel analisis data dengan Cronbach

Alpha = 1,000 > 0,60 maka, H0 tidak ditolak.

Tabel 4.12 Tabel uji reliabilitas Kepuasan Pelanggan

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

.912

N of Items

10

Dari hasil uji statistik pada Tabel uji realibilitas Kepuasan

Pelanggan, Cronbach's Alpha diperoleh hasil koefisien alpha sebesar

0,912. Ho tidak ditolak jika Cronbach's Alpha > 0,60, sehingga

variabel tersebut dikatakan reliabel analisis data dengan Cronbach

Alpha = 0,912 > 0,60 maka, H0 tidak ditolak. Hal ini berarti bahwa

item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang

konsisten dalam arti jika pertanyaan tersebut diajukan lagi akan

diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban pertama.
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4.3.1 Analisis Deskripsi Variabel

1. Analisis Deskripsi Variabel Display Picture

Tabel 4.13 Penilaian responden terhadap Display Picture.

Display Picture
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Setuju

Sangat Setuju

Total

72

12

84

85.7

14.3

100.0

85.7

14.3

100.0

85.7

100.0

Berdasarkan tabel 4.13 dari 84 responden yang diambil sebagai

sampel, diketahui kebanyakan responden (85,7%) menilai indikator

variabel display picture, Baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan

setuju pemanfaatan blackberry messenger melalui display picture

memberikan manfaat bagi pelanggan dalam mengetahui promosi yang

diberikan oleh pihak petshop seperti promosi penjualan dan pembelian

hewan peliharaan dalam bentuk gambaran sehingga pelanggan dengan

mudah mengetahui hewan peliharaan apa yang ingin dipromosikan

oleh pihak petshop.

2. Analisis Deskripsi Variabel Broadcast Message

Tabel 4.14 Penilaian responden terhadap Broadcast Message

Broadcast Message

Valid Cumulative

Frequency Percent Percent Percent

Valid Setuju 54 64.3 64.3 64.3

Sangat Setuju 30 35.7 35.7 100.0

Total 84 100.0 100.0
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Berdasarkan tabel 4.14 dari 84 responden yang diambil sebagai

sampel, diketahui kebanyakan responden (64,3%) menilai indikator

variabel broadcast message, Baik. Hal ini menunjukkan bahwa

pelanggan setuju pemanfaatan blackberry messenger melalui

broadcast message memberikan manfaat bagi pelanggan dalam

mengetahui informasi pelayanan penitipan hewan seperti kenyamanan

tempat dan perawatan kesehatan hewan peliharaan yang dititipkan.

Selain itu broadcast message juga bermanfaat bagi pelanggan dalam

berbagi pengetahuan yang berhubungan dengan hewan peliharaan baik

menyangkut kebutuhan hewan peliharaan maupun perawatan

kesehatan hewan peliharaan.

3. Analisis Deskripsi Variabel Private Message

Tabel 4.15 Penilaian responden terhadap private message

Private Message

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Setuju 46 54.8 54.8 54.8

Sangat Setuju 38 45.2 45.2 100.0

Total 84 100.0 100.0

Berdasarkan tabel 4.15 dari 84 responden yang diambil

sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden (54,8%) menilai

indikator variabel private message, Baik. Dari hasil analisis

menunjukkan bahwa pelanggan setuju pemanfaatan blackberry

messenger melalui private message memberikan manfaat bagi

pelanggan dalam melakukan hubungan secara personal kepada pihak

petshop seperti melakukan pemesanan produk, jasa, maupun pelayanan

dengan menghubungi pihak petshop secara langsung melalui private

message. Selain itu private message juga memberikan manfaat kepada

pelanggan dalam melakukan konsultasi mengenai hewan peliharaan

nya secara langsung dengan dokter hewan yang ada di petshop.
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Tabel 4.16 Penilaian responden terhadap personal message
Personal Message
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Valid Cumulative

Frequency Percent Percent Percent

Valid Setuju 62 73.8 73.8 73.8

Sangat Setuju 22 26.2 26.2 100.0

Total 84 100.0 100.0

Berdasarkan tabel 4.16 dari 84 responden yang diambil

sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden (73,8%) menilai

indikator variabel personal message, Baik. Dari hasil analisis

menunjukkan bahwa pelanggan setuju pemanfaatan blackberry

messenger melalui personal message memberikan manfaat bagi

pelanggan dalam mengetahui informasi atau penjelasan dari gambaran

tentang produk yang dipasarkan oleh pihak petshop.

5. Analisis Deskripsi Variabel Kepuasan Pelanggan

Tabel 4.17 Penilaian responden terhadap kepuasan pelanggan

Kepuasan Pelanggan

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Setuju 46 54.8 54.8 54.8

Sangat Setuju 38 45.2 45.2 100.0

Total 84 100.0 100.0

Berdasarkan Tabel 4.17 dari 84 responden yang diambil

sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden (54,8%) menilai

indikator variabel kepuasan pelanggan, Baik. Hal ini menunjukkan

bahwa pelanggan De'chruse Petcenter Batam puas terhadap manfaat

Blackberry Messenger dalam memberikan pelayanan oleh pihak
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petshop seperti layanan penjualan dan pembelian hewan peliharaan,

konsultasi dengan Dokter hewan, layanan jasa antar jemput hewan

peliharaan, jasa antar jemput salon hewan, jasa penitipan hewan

peliharaan, layanan jasa pengiriman hewan, jasa pengiriman hewan,

dan pembelian periengkapan dan peralatan hewan.

4.3.2 Analisis kuantitatif

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini

dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik dalam analisis regresi

linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan program komputer SPSS. Ringkasan hasil pengolahan

data dengan menggunakan SPSS tersebut adalah seperti pada tabel

4.18.

Tabel 4.18 Hasil regresi linear berganda

Coefficients3

Standardized

Model

Unstandardized Coefficients Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 12.790 2.991 4.277 .000

Display Picture .183 .473 .037 .386 .700

Broadcast Message 1.223 .366 .335 3.339 .001

Private Message 1.799 .423 .456 4.254 .000

Personal Message .380 .798 .049 .476 .636

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program

statistik komputer SPSS diperoleh hasil persamaan Regresi Linear

berganda sebagai berikut:

Y= 12,790 + 0,183X, + 1,223X2 + 1,799X3 + 0,380X4
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Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut:

1) Konstanta (bo)

Artinya apabila variabel display picture (Xi), broadcast

message (X2), private message (X3) dan personal message

(X4) sama dengan nol, maka kepuasan pelanggan (Y) sama

dengan nol (tidak ada perubahan) sebesar 12,790.

2) Koefisien regresi displaypicture (X1) = 0,183

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika displaypicture

meningkat (X|), maka manfaat kepuasan pelanggan akan

meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain

konstan.

3) Koefisien regresi broadcast message (X2) = 1,223

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika broadcast

message meningkat (X2), maka manfaat kepuasan pelanggan

akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain

konstan.

4) Koefisien regresi private message (X3) = 1,799

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika private

message meningkat (X3), maka manfaat kepuasan pelanggan

akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain

konstan.

5) Koefisien regresi personal message (X4) = 0,380

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika personal

message meningkat (X4), maka manfaat kepuasan pelanggan

akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain

konstan

2. Ujit

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh

satu variabel independen (display picture, broadcast message, private

message, personal message) secara individual dalam menerangkan
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variabel dependen (kepuasan pelanggan). Hasil uji t pada penelitian ini

dapat dilihat pada tabel 4.18.

a. Variabel Display Picture (X|)

Ho •' thitung < t,abd -* secara parsial display picture tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Ha : thitung > ttabei : secara parsial display picture berpengaruh

signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel Xj

(display picture) diperoleh tingkat signifikansi = 0,700. Tingkat

signifikansi lebih besar dari batas signifikansi 0,1, atau nilai 0,700 >

0,1, maka ha ditolak dan h0 diterima. Variabel X] mempunyai thitung

yakni 0,386 dengan ttabei = 1,664. Jadi thitung < ttabei dapat disimpulkan

bahwa variabel Xi tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Jadi dapat

disimpulkan display picture tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan pelanggan.

b. Variabel Broadcast Message (X2)

Ho : thimng < ttabei '• secara parsial broadcast message tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Ha : thitung > ttabei • secara parsial broadcast message

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X2

(broadcast message) diperoleh tingkat signifikansi = 0,001. Tingkat

signifikansi lebih kecil dari batas signifikansi 0,1, atau nilai 0,001 <

0,1, maka ha diterima dan ho ditolak. Variabel X2 mempunyai thitung

yakni 3,339 dengan ttabei = 1,664. Jadi thitung > ttabei dapat disimpulkan

bahwa variabel X2 memiliki kontribusi terhadap Y. Jadi dapat
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disimpulkan broadcast message berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan pelanggan.

c. Variabel Private Message (X3)

Ho -' thitung < t,abei : secara parsial private message tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Ha : thitung > ttabei *secara parsial private message berpengaruh

signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X3

(private message) diperoleh tingkat signifikansi = 0,000. Tingkat

signifikansi lebih kecil dari batas signifikansi 0,1, atau nilai 0,000 <

0,1, maka ha diterima dan h0 ditolak. Variabel X3 mempunyai thitung

yakni 4,254 dengan ttabei = 1,664. Jadi thitung > Wi dapat disimpulkan

bahwa variabel X3 memiliki kontribusi terhadap Y. Jadi dapat

disimpulkan private message berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan pelanggan.

d. Variabel Personal Message (X4)

Ho : thitung < ttabei • secara parsial personal message tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Ha : thitung > ttabei • secara parsial personal message

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X4

(personal message) diperoleh tingkat signifikansi = 0,636. Tingkat

signifikansi lebih besar dari batas signifikansi 0,1, atau nilai 0,636 >

0,1, maka ha ditolak dan ho diterima. Variabel X4 mempunyai thitung

yakni 0,476 dengan ttabei = 1,664. Jadi tuning < ttabei dapat disimpulkan

bahwa variabel X4 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Jadi dapat
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disimpulkan personal message tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan pelanggan.

Dari hasil uji t terdapat dua variabel yang mempunyai pengaruh

signifikan dan dua variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan.

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut yakni sebagai

berikut:

1) Variabel display picture (Xj) tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap kepuasan pelanggan (Y) dengan nilai t hitung = 0,386

dengan tingkat signifikansi 0,700.

2) Variabel broadcast message (X2) berpengaruh secara signifikan

terhadap kepuasan pelanggan (Y) dengan nilai t hitung = 3,339

dengan tingkat signifikansi 0,001.

3) Variabel private message (X3) berpengaruh secara signifikan

terhadap kepuasan pelanggan (Y) dengan nilai t hitung = 4,254

dengan tingkat signifikansi 0,000.

4) Variabel personal message (X4) tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) dengan nilai t hitung

= 0,476 dengan tingkat signifikansi 0,636.

3. Uji F

Hasil perhitungan parameter model regresi secara bersama -

sama diperoleh pada tabel 4.19 berikut ini:



45

Tabel 4.19 Hasil analisis regresi secara bersama - sama (Uji F)

ANOVA"

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 353.878 4 88.470 31.778 000a

Residual 219.931 79 2.784

Total 573.810 83

a. Predictors: (Constant), Personal Message, Broadcast Message, Display Picture, Private

Message

b. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Uji F digunakan untuk menguji ada tidak nya pengaruh variabel-

variabel independen terhadap variabel - variabel dependen secara

simultan (bersama - sama). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.19.

Dikaitkan dengan hipotesis yang diajukan, yaitu:

a. Ho : f hitung < f tabel berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari

seluruh variabel bebas secara bersama - sama terhadap variabel

terikat.

b. Ha : f hitung > f tabel berarti ada pengaruh yang signifikan dari seluruh

variabel bebas secara bersama - sama terhadap variabel terikat.

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama

terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F.

Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai Fining = 31,778 > Ftabei =

2,017 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,1. Hal ini berarti bahwa

secara bersama-sama display picture, broadcast message, private

message dan personal message mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap kepuasan pelanggan.

4.3 Pembahasan

Dari hasil regresi linear berganda dan uji t menunjukkan bahwa terdapat

dua koefisien regresi yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan

pelanggan yaitu broadcast message danprivate message, sedangkan dua koefisien



46

regresi yang lain display picture dan personal message tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap kepuasan pelanggan, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis

data yang merupakan jawaban dari hipotesis yang telah diajukan yaitu:

1. Dari hasil analisis regresi linear berganda dan uji t display picture

memiliki tingkat signifikansi = 0,700 > batas signifikansi = 0,1 dan

thitung = 0,386 < ttabei = 1,664 maka Ho diterima, artinya tidak terdapat

pengaruh yang signifikan antara display picture dengan kepuasan

pelanggan.

2. Dari hasil analisis regresi linear berganda dan uji t broadcast message

memiliki tingkat signifikansi = 0,001 < batas signifikansi = 0,1 dan

thitung = 3,339 > ttabei - 1,664 maka Ho ditolak, artinya terdapat

pengaruh yang signifikan antara broadcast message dengan kepuasan

pelanggan.

3. Dari hasil analisis regresi linear berganda dan uji t private message

memiliki tingkat signifikansi = 0,000 < batas signifikansi = 0,1 dan

thitung = 4,254 > ttabei = 1,664 maka Ho ditolak, artinya terdapat

pengaruh yang signifikan antara private message dengan kepuasan

pelanggan.

4. Dari hasil analisis regresi linear berganda dan uji t personal message

memiliki tingkat signifikansi = 0,636 > batas signifikansi = 0,1 dan

thitung = 0,476 < ttabei = 1,664 maka Ho diterima, artinya tidak terdapat

pengaruh yang signifikan antara personal message dengan kepuasan

pelanggan.

Sementara itu, dari hasil uji F memperlihatkan bahwa pengaruh secara

bersamaan dari seluruh variabel independen (display picture, broadcast message,

private message dan personal message) terhadap kepuasan pelanggan

menunjukkan hasil yang signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dari besarnya nilai F

sebesar 31,778 dengan tingkat signifikansi 0,000 (kurang dari 0,1).


