
BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Konsumen Mahasiswa di Yogyakarta Dalam Memilih

Komputer Rakitan

4.1.1 Gambaran Konsumen Mahasiswa Dalam Memilih Komputer Rakitan di

3 Kampus yang ada di Yogyakarta

Dari data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian dengan

menggunakan kuesioner, maka dapat diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.1

Frekuensi Konsumen Mahasiswa Dalam Memilih Komputer Rakitan
di 3 Kampus yang ada di Yogyakarta

Kampus Jumlah (%)

UII

UPN

UGM

50

25

25

50.0

25.0

25.0

Jumlah Total 100 100.0

Sumber: Data primer yang diolah (lampiran)

Pada tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden di

kampus UII berjumlah 50 orang atau 50,0% dari total 100 orang responden.

Sedangkanjumlah responden di kampus UPN berjumlah 25 orang atau 25,0%

dari total 100 orang responden. Dan jumlah responden di kampus UGM

berjumlah 25 orang atau 25,0% dari total 100 orang responden.
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4.1.2 Gambaran Karakteristik Penggolongan Responden

4.1.2.1 Gambaran Konsumen Mahasiswa di Yogyakarta Dalam Memilih

Komputer Rakitan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian dengan

menggunakan kuesioner, maka dapat diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.2

Frekuensi Konsumen Mahasiswa Dalam Memilih Komputer Rakitan
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah (%)

Laki-laki 67 67.0

Perempuan 33 33.0

Total 100 100.0
Sumber: Data primer yang diolah (lampiran)

Pada tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden laki-laki

berjumlah 67 orang atau 67,0% dari total 100 orang responden. Sedangkan

jumlah responden perempuan berjumlah 33 orang atau 33,0% dari total 100

orang responden.

4.1.2.2 Gambaran Konsumen Mahasiswa di Yogyakarta Dalam Memilih

Komputer Rakitan Berdasarkan Uang Saku/Penghasilan

Dari data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian dengan

menggunakan kuesioner, maka dapat diperoleh data sebagai berikut:



Tabel 4.3

Frekuensi Konsumen Mahasiswa Dalam Memilih Komputer Rakitan
Berdasarkan Uang Saku/Penghasilan

Uang Saku/Penghasilan Per Bulan Jumlah (%)

Kurang dari Rp 500.000 49 49.0

Rp 500.000-Rp 1.000.000 25 25.0

Lebih dari Rp 1.000.000 26 26.0

Total 100 100.0
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Sumber: Data primer yang diolah (lampiran)

Pada tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang

mempunyai uang saku/penghasilan per bulan kurang dari Rp 500.000

berjumlah 49 orang atau 49,0% dari total 100 orang responden. Sedangkan

jumlah responden yang mempunyai uang saku/penghasilan per bulan antara

Rp 500.000 - Rp 1.000.000 berjumlah 25 orang atau 25,0% dari total 100

orang responden. Dan jumlah responden yang mempunyai uang

saku/penghasilan per bulan lebih dari Rp 1.000.000 berjumlah 26 orang atau

26,0% dari total 100 orang responden.

4.2 Analisis Rata-Rata

Analisis rata-rata digunakan untuk mengetahui motivasi mahasiswa

secara keseluruhan sekaligus mengetahui variabel motivasi yang paling

dominan. Variabel-variabel motivasi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah harga, produk, promosi, pelayanan dan distribusi. Sedangkan jumlah

butir pertanyaan untuk tiap variabel motivasi adalah sebagai berikut: variabel
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motivasi harga memuat 1 butir pertanyaan, variabel motivasi produk memuat

3 butir pertanyaan, variabel motivasi promosi memuat 1 butir pertanyaan,

variabel motivasi pelayanan memuat 1 butir pertanyaan dan variabel motivasi

distribusi memuat 1 butir pertanyaan. Cara perhitungan skor dalam kuesioner

adalah dengan menggunakan skala Likert, yaitu: 5 untuk sangat setuju, 4

untuk setuju, 3 untuk ragu-ragu, 2 untuktidak setuju dan 1 untuk sangat tidak

setuju.

Penentuan nilai rata-rata motivasi mahasiswa secara keseluruhan adalah

sebagai berikut:

Jumlah Total Motivasi

Jumlah Responden

Setelah kuesioner disebarkan kepada 100 orang responden, maka dapat

diketahui skor masing-masing butir pertanyaan dari jawaban 100 orang

responden tersebut. Kemudian masing-masing skor tiap butir pertanyaan

dikelompokkan lagi berdasarkan variabel motivasi untuk mengetahui skor

total tiap-tiap variabel motivasi. Untuk mengetahui nilai rata-rata motivasi

mahasiswa tersebut termasuk sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat

rendah, maka dapat dilihat pada pengelompokan batasan skala pengukuran

motivasi dengan menghitung intervalnya terlebih dahulu, yaitu skor tertinggi

dikurangi skor terendah dibagi dengan jumlah variabel motivasi:

^1 =0,8
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Berdasarkan penghitungan interval tersebut, maka dapat dibuat batasan

skala pengukuran motivasi. Motivasi dikatakan sangat rendah apabila nilai

rata-rata motivasi antara 1,00 - 1,79. Motivasi dikatakan rendah apabila nilai

rata-rata motivasi antara 1,80 - 2,59. Motivasi dikatakan sedang apabila nilai

rata-rata motivasi antara 2,60 - 3,39. Motivasi dikatakan tinggi apabila nilai

rata-rata motivasi antara 3,40 - 4,19. Dan motivasi dikatakan sangat tinggi

apabila nilai rata-rata motivasi antara 4,20 - 5,00.

Dari data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian dengan

menggunakan kuesioner, maka dapat diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.4

Rata-rata Motivasi Per Variabel

Berdasarkan Uang Saku/Penghasilan

Uang Saku/Penghasilan Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata

Per Bulan n Motivasi Motivasi Motivasi Motivasi Motivasi

Harga Produk Promosi Pelayanan Distribusi

Kurang dari Rp 500.000 49 4,27 3,68 3,41 3,59 3,88

Rp 500.000-Rp 1.000.000 25 4,40 3,76 3,56 3,72 4,12

Lebih dari Rp 1.000.000 26 3,31 3,80 3,12 3,88 2,92

Sumber: Data primer yang diolah (lampiran)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, maka dapat diketahui skala motivasi

konsumen mahasiswa di Yogyakarta berdasarkan uang saku/penghasilan

sebagai berikut:

a. Motivasi konsumen mahasiswa di Yogyakarta berdasarkan uang

saku/penghasilan per bulan kurang dari Rp 500.000
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Untuk variabel motivasi harga termasuk sangat tinggi karena memiliki

nilai rata-rata 4,27 yang terletak pada batasan pengukuran skala motivasi

sangat tinggi, yaitu 4,20 - 5,00, untuk variabel motivasi produk termasuk

tinggi karena memiliki nilai rata-rata 3,68 yang terletak pada batasan

pengukuran skala motivasi tinggi, yaitu 3,40 - 4,19, untuk variabel

motivasi promosi termasuk tinggi karena memiliki nilai rata-rata 3,41

yang terletak pada batasan pengukuran skala motivasi tinggi, yaitu 3,40 -

4,19, untuk variabel motivasi pelayanan termasuk tinggi karena memiliki

nilai rata-rata 3,59 yang terletak pada batasan pengukuran skala motivasi

tinggi, yaitu 3,40 - 4,19, untuk variabel motivasi distribusi termasuk

tinggi karena memiliki nilai rata-rata 3,88 yang terletak pada batasan

pengukuran skala motivasi tinggi, yaitu 3,40 - 4,19.

b. Motivasi konsumen mahasiswa di Yogyakarta berdasarkan uang

saku/penghasilan per bulan antara Rp 500.000 - Rp 1.000.000

Untuk variabel motivasi harga termasuk sangat tinggi karena memiliki

nilai rata-rata 4,40 yang terletak pada batasan pengukuran skala motivasi

sangat tinggi, yaitu 4,20 - 5,00, untuk variabel motivasi produk termasuk

tinggi karena memiliki nilai rata-rata 3,76 yang terletak pada batasan

pengukuran skala motivasi tinggi, yaitu 3,40 - 4,19, untuk variabel

motivasi promosi termasuk tinggi karena memiliki nilai rata-rata 3,56

yang terletak pada batasan pengukuran skala motivasi tinggi, yaitu 3,40 -

4,19, untuk variabel motivasi pelayanan termasuk tinggi karena memiliki
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nilai rata-rata 3,72 yang terletak pada batasan pengukuran skala motivasi

tinggi, yaitu 3,40 - 4,19, untuk variabel motivasi distribusi termasuk

tinggi karena memiliki nilai rata-rata 4,12 yang terletak pada batasan

pengukuranskala motivasi tinggi, yaitu 3,40 - 4,19.

c. Motivasi konsumen mahasiswa di Yogyakarta berdasarkan uang

saku/penghasilan per bulan lebih dari Rp 1.000.000

Untuk variabel motivasi harga termasuk sedang karena memiliki nilai rata-

rata 3,31 yang terletak pada batasan pengukuran skala motivasi sedang,

yaitu 2,60 - 3,39, untuk variabel motivasi produk termasuk tinggi karena

memiliki nilai rata-rata 3,80 yang terletak pada batasan pengukuran skala

motivasi tinggi, yaitu 3,40 - 4,19, untuk variabel motivasi promosi

termasuk sedang karena memiliki nilai rata-rata 3,12 yang terletak pada

batasan pengukuran skala motivasi sedang, yaitu 2,60 - 3,39, untuk

variabel motivasi pelayanan termasuk tinggi karena memiliki nilai rata-

rata 3,88 yang terletak pada batasan pengukuran skala motivasi tinggi,

yaitu 3,40 - 4,19, untuk variabel motivasi distribusi termasuk sedang

karena memiliki nilai rata-rata 2,92 yang terletak pada batasan pengukuran

skala motivasi sedang, yaitu 2,60 - 3,39.

Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah rata-rata nilai per

variabel motivasi secara keseluruhan untuk mengetahui variabel motivasi

mahasiswa yang paling dominan dalam memilih komputer rakitan yang

diperlihatkan pada tabel 4.5.



Tabel 4.5

Jumlah Rata-rata Motivasi per Variabel
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Jumlah Rata-rata

Motivasi Harga

Jumlah Rata-rata

Motivasi Produk

Jumlah Rata-rata

Motivasi Promosi

Jumlah Rata-rata

Motivasi Pelayanan

Jumlah Rata-rata

Motivasi Distribusi

4,05 3,73 3,37 3,70
Sumber: Data primer yang diolah (lampiran)

3,69

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel

harga merupakan motivasi mahasiswa yang paling dominan dalam memilih

komputer rakitan, yang diketahui dari jumlah rata-ratanya yang paling tinggi,

yaitu sebesar 4,05 dibandingkan dengan variabel motivasi yang lain.

Jadi, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel harga

merupakan motivasi konsumen mahasiswa di Yogyakarta yang paling

dominan dalam memilih komputer rakitan adalah terbukti.

Hasil analisis dengan menggunakan one way anova dapat dilihat pada

tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6

Hasil Analisis Motivasi Konsumen Mahasiswa di Yogyakarta
Dalam Memilih Komputer Rakitan dengan One Way Anova

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of

Squares

88,441

572,319

660,760

df

2

97

99

Sumber: Data primer yang diolah (lampiran)

Pada tabel 4.6 di atas, maka dapat diketahui bahwa besarnya F hitung

adalah sebesar 7,495 dengan signifikansi 0,001. Dengan demikian motivasi

Mean Square

44,220

5,900
7,495

Siq.

,001
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konsumen mahasiswa di Yogyakarta dalam memilih komputer rakitan

signifikan pada derajat 5% atau 1%.

4.3 Analisis Perbedaan Motivasi Konsumen Mahasiswa di Yogyakarta

Dalam Memilih Komputer Rakitan Berdasarkan Uang Saku/Penghasilan

Dari data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian dengan

menggunakan kuesioner, maka selanjutnya data tersebut diolah dengan

menggunakan program SPSS 11.5for Widows, dengan hasil sebagai berikut:

4.3.1 Analisis Perbedaan Motivasi Konsumen Mahasiswa di Yogyakarta

Dalam Memilih Komputer Rakitan Berdasarkan Uang Saku/Penghasilan

Per Bulan Kurang dari Rp 500.000

Tabel 4.7

Hasil Analisis Motivasi Konsumen Mahasiswadi Yogyakarta Dalam Memilih
Komputer Rakitan Berdasarkan Uang Saku/Penghasilan Per Bulan

Kurang dari Rp 500.000 dengan One Way Anova

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of

Squares

20,952

161,609

182,561

df

4

240

244

Mean Square

5,238
,673

7,779

Sumber: Data primer yang diolah (lampiran)

Pada tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya F hitung adalah

sebesar 7,779 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian motivasi

konsumen mahasiswa di Yogyakarta dalam memilih komputer rakitan

berdasarkan uang saku/penghasilan per bulan kurang dari Rp 500.000

signifikan pada derajat 5% atau 1%.

Sig.

,000
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Untuk menguji hipotesis adalah dengan cara membandingkan taraf

signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5% atau 0,05 dengan signifikansi

dari F hitung. Ketentuan yang digunakan adalah apabila signifikansi dari F

hitung lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima

(berarti ada perbedaan motivasi konsumen mahasiswa di Yogyakarta dalam

memilih komputer rakitan berdasarkan uang saku/penghasilan). Sebaliknya

apabila signifikansi dari F hitung lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan

Ha ditolak (berarti tidak ada perbedaan motivasi konsumen mahasiswa di

Yogyakarta dalam memilih komputer rakitan berdasarkan uang

saku/penghasilan).

Dari pernyataan di atas, maka dapat dilihat bahwa signifikansi F hitung

lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 yang berarti bahwa ada perbedaan

motivasi konsumen mahasiswa di Yogyakarta dalam memilih komputer

rakitan berdasarkan uang saku/penghasilan per bulan kurang dari Rp 500.000.
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4.3.2 Analisis Perbedaan Motivasi Konsumen Mahasiswa di Yogyakarta

Dalam Memilih Komputer Rakitan Berdasarkan Uang Saku/Penghasilan

Per Bulan Antara Rp 500.000 - Rp 1.000.000

Tabel 4.8

Hasil Analisis Motivasi Konsumen Mahasiswa di Yogyakarta Dalam Memilih
Komputer Rakitan Berdasarkan Uang Saku/Penghasilan Per Bulan

Antara Rp 500.000- Rp 1.000.000 dengan One Way Anova

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of

Squares
11,632

68,420

80,052

df

4

120

124

Mean Square

2,908
,570

5,100

Sig.

,001

Sumber: Data primer yang diolah (lampiran)

Pada tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya F hitung adalah

sebesar 5,100 dengan signifikansi 0,001. Dengan demikian motivasi

konsumen mahasiswa di Yogyakarta dalam memilih komputer rakitan

berdasarkan uang saku/penghasilan per bulan antara Rp 500.000 -

Rp 1.000.000 signifikan pada derajat 5% atau 1%.

Dari pernyataan di atas, maka dapat dilihat bahwa signifikansi F hitung

lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,001 yang berarti bahwa ada perbedaan

motivasi konsumen mahasiswa di Yogyakarta dalam memilih komputer

rakitan berdasarkan uang saku/penghasilan per bulan antara Rp 500.000 -

Rp 1.000.000.
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4.3.3 Analisis Perbedaan Motivasi Konsumen Mahasiswa di Yogyakarta

Dalam Memilih Komputer Rakitan Berdasarkan Uang Saku/Penghasilan

Per Bulan Lebih dari Rp 1.000.000

Tabel 4.9

Hasil Analisis Motivasi Konsumen Mahasiswa di Yogyakarta Dalam Memilih
Komputer Rakitan Berdasarkan UangSaku/Penghasilan Per Bulan

Lebih dari Rp 1.000.000 dengan One Way Anova

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of

Squares

18,424

90,162

108,586

df

4

125

129

Mean Square

4,606

,721
6,386

Sig.

,000

Sumber: Data primer yang diolah (lampiran)

Pada tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya F hitung adalah

sebesar 6,386 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian motivasi

konsumen mahasiswa di Yogyakarta dalam memilih komputer rakitan

berdasarkan uang saku/penghasilan per bulan lebih dari Rp 1.000.000

signifikan pada derajat 5% atau 1%.

Dari pernyataan di atas, maka dapat dilihat bahwa signifikansi F hitung

lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 yang berarti bahwa ada perbedaan

motivasi konsumen mahasiswa di Yogyakarta dalam memilih komputer

rakitan berdasarkan uang saku/penghasilan per bulan lebih dari Rp 1.000.000.
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4.3.4 Analisis Perbedaan Motivasi Konsumen Mahasiswa di Yogyakarta

Dalam Memilih Komputer Rakitan Berdasarkan Uang Saku/Penghasilan

dengan Two Way Anova

Tabel 4.10

Hasil Analisis Motivasi Konsumen Mahasiswa di Yogyakarta Dalam Memilih
Komputer Rakitan Berdasarkan Uang Saku/Penghasilan

dengan Two IVay Anova
Type III Sum

Source of Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 29158,000° 6 4859,667 38,661 ,000
Intercept 232877,400 1 232877,400 1852,644 ,000

PHSLAN 28302,400 2 14151,200 112,579 ,000
INDKATOR 855,600 4 213,900 1,702 ,242
Error 1005,600 8 125,700

Total 263041,000 15

Corrected Total 30163,600 14

Sumber: Data primer yang diolah (lampiran)

Pada tabel 4.10 di atas, dapat diketahui bahwa untuk PHSLAN atau

motivasi konsumen mahasiswa dalam memilih komputer rakitan berdasarkan

uang saku/penghasilan, besarnya F hitung adalah sebesar 112,579 dengan

signifikansi 0,000. Dengan demikian motivasi konsumen mahasiswa di

Yogyakarta dalam memilih komputer rakitan berdasarkan uang

saku/penghasilan signifikan pada derajat 5% atau 1% atau ada perbedaan

motivasi konsumen mahasiswa di Yogyakarta dalam memilih komputer

rakitan berdasarkan uang saku/penghasilan. Hal ini disebabkan karena

signifikansi F hitung lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 (Ho ditolak dan

Ha diterima). Untuk INDKATOR atau motivasi konsumen mahasiswa dalam

memilih komputer rakitan menurut variabel motivasi, besarnya F hitung
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adalah sebesar 1,702 dengan signifikansi 0,242. Dengan demikian motivasi

konsumen mahasiswa di Yogyakarta dalam memilih komputer rakitan

menurut variabel motivasi tidak signifikan pada derajat 5% atau 1% atau tidak

ada perbedaan motivasi konsumen mahasiswa di Yogyakarta dalam memilih

komputer rakitan menurut variabel motivasi. Hal ini disebabkan karena

signifikansi Fhitung lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,242 (Ho diterima

dan Ha ditolak).

Dari hasil perhitungan analisis one way anova dan two way anova di

atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan motivasi konsumen

mahasiswa di Yogyakarta dalam memilih komputer rakitan berdasarkan uang

saku/penghasilan.

Jadi, hipotesis kedua dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ada

perbedaan motivasi konsumen mahasiswa di Yogyakarta dalam memilih

komputer rakitan berdasarkan uang saku/penghasilan adalah terbukti.


