
BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kualitatif

Pengambilan data dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan

(kuisoner) kepada 96 responden tentang karakteristik responden terdiri dari jenis

kelamin, usia, penghasilan dan pekerjaan. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh

deskripsi dari karakteristik responden, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

4.1.1 Berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%)
Pria 55 57,3%

Wanita 41 42,7%
Total 96 100%

Sumber: Data Primer, 2005

Dari tabel 4.1 diatasdapatdiketahui bahwa dari 96 responden yang diteliti,

sebanyak 55 orang responden (57,3%) berjenis kelamin pria, 41 orang responden

(42,7%o) berjenis kelamin wanita.

Dalam pengelompokkan responden berdasarkan hasil jenis kelamin pada

tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden yang menjadi

konsumen kartu prabayar simpati hoki adalali pria, hal ini disebabkan karena pria

lebih banyak membutuhkan produk kartu prabayar ini dan kaum pria biasanya

cendemng menyaksikan tayangan iklan untuk mencari infonnasi suatu produk.
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4.1.2 Berdasarkan tingkat usia

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Usia Jumlah Prosentase (%)
17-25 th 20 20,8%
26-30 th 26 27,1%
31-35 th 28 29,2%
>35 th 22 22,9%
Total 96 100%
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Sumber: Data Primer, 2005

Berdasarkan tingkat usia responden, dari 96 orang responden, usia

responden terbanyak adalah 31-35 tahun sebanyak 28 orang responden (29,2%).

Kemudian adalah usia 26-30 tahun sebanyak 26 oamg responden (27,1%).

Selanjutnya usia >35 tahun sebanyak 22 orang responden (22,9%) dan yang

terakliir usia 17-25 tahun sebanyak 20 orang responden (20,8%).

Dalam penelitian ini tingkat usia antara 31-35 tahun merupakan responden

terbesardalam menggunakan kartu prabayar simpati hoki. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa mayoritas yang menjadi konsiunen kartu prabayar simpati hoki

adalah usia 31-35 tahun, dalam usia ini seorang individu sudah dewasa, sehingga

konsumen sudah bisa mencennati iklan yang memproduksi produk-produk yang

benar-benar mempunyai kualitas baik. tidak hanya asal membeli saja dan tidak

begitu saja tergiur oleh iklan yang disampaikan.



4.1.3 Berdasarkan tingkat penghasilan

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Penghasilan perbulan Jumlah Prosentase (%)
< Rp. 500.000 20 20,8%

Rp. 500.001-Rp. 1.000.000 21 21,9%

Rp. 1.000.001 -Rp.3.000.000 38 39,6%
> Rp. 3.000.000 17 17,7%

Total 96 100%
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Sumber: Data Primer, 2005

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari segi penghasilan sebanyak

38 orang responden (39,6%) berpenghasilan antara Rp. T000.000-Rp.3.000.000.

Kemudian yang kedua sebanyak 21 orang responden (21,9%) berpenghasilan

antara Rp.500.001-Rp. 1.000.000. Setelah itu sebanyak 20 orang responden

(20,8%) mempunyai penghasilan kurang dari Rp. 500.000. Kemudian yang

mempunyai penghasilan lebih dari Rp, 3.000.000 sebanyak 17 orang responden

(17,7%).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan responden atau

konsumen di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Jawa Tengah tergolong pada

kelompok masyarakat berpenghasilan menegah ke atas.

4.1.4 Berdasarkan jenis pekerjaan

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan Jumlah Prosentase (%)
PNS 17 18%

TNI/Polri 11 11%

Wiraswasta 47 49% j
Lain-lain

Total

21

96

22%

100%

Sumber: Data Primer, 2005
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Berdasarkan tabel 4.4, hasilnya menunjukkan bahwa dari jenis pekerjaan

sebanyak 96 orang responden (49%) mayoritas adalah wiraswasta. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa yang menjadi konsumen kartu prabayar simpati

hoki adalali wiraswasta yang biasanya menggunakan liandphone untuk

memperlancar komunikasi dalam bisnisnya.

4.2 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang bersifat hitungan yang

menetapkan rumus-mmus statistik untuk menguji kebenaran data, teori dan

hipotesis. Analisis yang dipakai adalali regresi linier berganda. Hasil perhitungan

regresi linier berganda yang diperoleh mempakan hasil perhitungan dengan

bantuan komputer SPSS For Windows Release 10.0.

4.2.1 Hasil perhitungan yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Koefisien Regresi Variabel Bebas

Variabel Independent Koefisien Regresi
XI = tata suara 0,260
X2 = model iklan 0,536
X3 = dialog iklan 0,466
X4 = tampilan gambar 0,405
X5 = tema iklan 0,474
X6 = slogan iklan 0,245

Konstanta -2,254
Sumber: Lampiran

Persamaan regresi yang diperoleh adalah :

Mmat (Y) = -2.254 + 0.260 XI + 0.536 X2 + 0.466 X3 + 0.405 X4 +

0.474 X5 + 0.245 X6
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Dari persamaan di atas dapat diartikan :

Dalam persamaan regresi diatas, diketahui konstantanya sebesar - 2,254

skor, artinya jika variabel kreativitas iklan (X) yang meliputi tata suara (XI),

model iklan (X2), dialog (X3), tampilan gambar (X4), tema iklan (X5) dan slogan

iklan (X6) tidak berubah atau sama dengan 0 (nol), maka minat beli konsumen

sebesar -2,254 skor.

4.2.1.1 Variabel Tata Suara (Xi)

Tata suara (XI) mempakan variabel yang mempengamhi minat beli

konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,260. Berarti bila XI

meningkat sebesar satu satuan maka Y akan meningkat sebesar 0,260 dengan

anggapan variabel yang lain konstan (tetap). Hal ini menunjukkan bahwa variabel

tata suara berpengamh positif terhadap minat beli konsumen .

4.2.1.2 Variabel Model iklan (X2)

Model Iklan (X2) mempakan variabel yang mempengaruhi minat beli

konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,536 satuan.. Berarti

bila X2 meningkat sebesar satu satuan maka Y akan meningkat sebesar 0,536

dengan anggapan variabel yang lain konstan (tetap). Hal ini menunjukkan bahwa

variabel tata suara berpengamh positif terhadap minat beli konsumen.

4.2.1.3 Variabel Dialog iklan (X3)

Dialog iklan (X3) mempakan variabel yang mempengamhi minatbeli

konsumen(Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,466. Berarti bila X3

meningkat sebesar satu satuan maka Y akan meningkat sebesar 0,466 dengan
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anggapan variabel yang lain konstan (tetap). Hal ini menunjukkan bahwa variabel

dialog iklan berpengamh positif terhadap minat beli konsumen.

4.2.1.4 Variabel Tampilan gambar (X4)

Tampilan gamabar (X4) mempakan variabel yang mempengaruhi minat

beli konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,305. Berarti

bila X4 meningkat sebesar satu satuan maka Y akan meningkat sebesar 0,305

dengan anggapan variabel yang lain konstan (tetap). Hal ini menunjukkan bahwa

variabel tampilan gambar berpengamh positif terhadap minat beli konsumen.

4.2.1.5 Variabel Tema iklan (X5)

Tema iklan (X5) merupakan variabel yang mempengaruhi minat beli

konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,474. Berarti bila X5

meningkat sebesar satu satuan maka Y akan meningkat sebesar 0,474 dengan

anggapan variabel yang lain konstan (tetap). Hal ini menunjukkan bahwa variabel

tema iklan berpengamh positif terhadap minat beli konsumen.

4.2.1.6 Variabel Slogan Iklan

Slogan iklan (X6) merupakan variabel yang mempengaruhi minat beli

konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,245 . Berarti bila

X6 meningkat sebesar satu satuan maka Y akan meningkat sebesar 0,245 dengan

anggapan variabel yang lain konstan (tetap). Hal ini menunjukkan bahwa variabel

slogan berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen.

4.2.2 Koefisien detenninasi

Untuk mengukur sumbangan dari variabel bebas yang diteliti terhadap

variabel terikat dapat diketahui dari besamya koefisien determinan ganda (R
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Square) pada lampiran. Dari hasil pengolahan diketahui baliwa koefisien korelasi

(R) diperoleh sebesar 0,841 yang dapat dikatakan berkorelasi sangat tinggi.

Sedangkan Koefisien Detenninasi (R-square) sebesar 0,707, dan dapat dikatakan

baliwa 70,7% variabel kreativitas iklan yang terdiri dari tata suara (XI), model

iklan (X2),dialog (X3), tampilan gambar (X4), tema iklan (X5) dan slogan (X6)

berpengamh terhadap minat beli konsiunen, sedangkan sisanya sebesar 29,3%

merupakan pengaruh dari faktor yang lain yang tidak dimasukkan dalam variabel

penelitian.

4.2.3 Pembuktian Hipotesis

4.2.3.1 UjiF

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh dari variabel

independen secara serempak terhadap variabel dependen yaitu dengan

membandingkan nilai F-hitung dengan nilai atau angka yang terdapat dalam F

tabel dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% (a = 5%) dengan

jumlah n = 96.

Hipotesa :

Ho : Tidak ada pengaruh antara XI, X2, X3. X4, X5 dan X6 terhadap minat beli

konsumen.

Ha: Ada pengamh antara XI, X2, X3, X4, X5 dan X6 terhadap minat beli

konsumen.

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika F hitung > dari F tabel, atau p < 0,05, Ho ditolak dan Ha diterima.

Jika F hitung < dari F tabel, atau p > 0,05, Ho diterima dan Ha ditolak.



Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6

Hasil Uji Signifikan Model Regresi Linier Berganda

df F-Hitung F-Tabel

89 35,849 2,202
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Dari hasil pengujian regresi linier berganda dengan bantuan SPSS for

Windows Release 10.0 yang terdapat pada lampiran diperoleh hasil F-hitung =

35,849 ini dibandingkan dengan pengujian F-tabel = 2,202 (Sugiyono, 1999:

191), yaitu:

dfpembilang =k

df penyebut = (n-k-1)

dfpembilang = 6

df penyebut =(96-6-1)

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa F-hitung = 35,849 > F-tabel= 2,20.

Dan p-value = 0,000 < 0,05 (5%).

2,202

Daerah Ho

ditolak

35,849

Gambar 4.1

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Uji F
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Sehingga dapat ditarik kesimpulan baliwa Ho ditolak dan Ha diterima,

karena 35,849 > F-tabel= 2,202, dan p-value = 0,000 < 0,05 (5%) Dapat dikatakan

bahwa ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara Tata Suara (XI),

Model (X2), Dialog (X3), Tampilan Gambar (X4), Tema (X5) dan Slogan (X6)

terhadap minat beli konsumen (Y).

4.2.3.2 Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen yaitu dengan membandingkan nilai t-

hitung dengan nilai atau angka yang terdapat dalam t-tabel dengan menggunakan

tingkat keyakinan sebesar 95% (a = 5%).

1) Hipotesa : untuk variabel tata suara (XI)

Ho : Tidak ada pengaruh positif tata suara (XI) terhadap minat beli konsumen

(Y).

Ha : Ada pengamh positif tata suara (XI) terhadap minat beli konsumen (Y).

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika / hitung < dari t tabel, Ho diterima dan Ha ditolak.

Jika / hitung > dari / tabel, Ho ditolak dan Ha diterima.

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa t-hitung = 2,572 > t-tabel=

1,662. Dan p-value = 0,000 < 0,05 (5%).



Daerah Ho ditolak

1,662 2,572

Gambar 4,2

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho untuk Variabel Tata Suara
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, karena

diperoleli t-hitung sebesar 2,572 yang berarti t-hitung lebili besar dari t-tabel, nilai

tersebut membuktikan bahwa variabel tata suara (XI) mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap minat beli (Y).

2) Hipotesa : untuk variabel model iklan (X2)

Ho : Tidak ada pengaruh positif model iklan (X2) terhadap minat beli konsumen

(Y).

Ha : Ada pengaruh positifmodel iklan (X2) terhadap minat beli konsumen (Y).

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika / hitung < dari / label, Ho diterima dan Ha ditolak.

Jika / hitung > dari / tabel, Ho ditolak dan Ha diterima.

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa t-hitung = 3,041 > t-tabel= 1,662.

Dan p-value = 0,000 < 0,05 (5%).
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Daerah Ho ditolak

+ 1,662 +3,041

Gambar 4.3

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho untuk Variabel Model Iklan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, karena

diperoleh t-hitung sebesar 3,041 yang berarti t-hitung lebili besar dari t-tabel, nilai

tersebut membuktikan bahwa variabel model iklan (X2) mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap minat beli (Y).

3) Hipotesa : untuk variabel dialog iklan (X3)

Ho : Tidak ada pengaruh positif ndialog iklan (X3) terhadap minat beli konsumen

(Y).

Ha : Ada pengamh positif dialog iklan (X3) terhadap minat beli konsumen (Y).

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika / hitung < dari t label, Ho diterima dan Ha ditolak.

Jika / hitung > dari / tabel, Ho ditolak dan Ha diterima.

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa t-hitung = 2,012 > t-tabel= 1,662.

Dan p-value = 0,000 < 0,05 (5%).



Daerah Ho ditolak

+ 1,662 2,012

Gambar 4.4

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho untuk Variabel Dialog
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, karena

diperoleh t-hitung sebesar 2,012 yang berarti t-hitung lebih besar dari t-tabel, nilai

tersebut membuktikan bahwa variabel model iklan (X2) mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap minat beli (Y).

4) Hipotesa : untuk variabel tampilan gambar (X4)

Ho : Tidak ada pengaruh positif tampilan gambar (X4) terhadap minat beli

konsumen (Y).

Ha : Ada pengaruh positif tampilan gambar (X4) terhadap minat beli konsumen

(Y).

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika / hitung < dari / tabel, Ho diterima dan Ha ditolak.

Jika / hitung > dari / tabel, Ho ditolak dan Ha diterima.

Dari hasil pengujian diperoleh baliwa t-hitung = 2,933 > t-tabel= 1,662.

Dan p-value = 0,000 < 0,05 (5%).
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Daerah Ho ditolak

+ 1,662 2,933

Gambar 4.5

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho untuk Variabel Tampilan Gambar

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, karena

diperoleh t-hitung sebesar 2,933 yang berarti t-hitung lebih besar dari t-tabel, nilai

tersebut membuktikan bahwa variabel model iklan (X2) mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap minat beli (Y).

5) Hipotesa : untuk variabel tema iklan (X5)

Ho : Tidak ada pengaruh positif tema iklan (X5) terhadap minat beli konsumen

(Y).

Ha : Ada pengaruh positif tema iklan (X5) terhadap minat beli konsumen (Y).

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika / hitung < dari / tabel, Ho diterima dan Ha ditolak.

Jika / hitung > dari / tabel, Ho ditolak dan Ha diterima.

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa t-hitung = 3,327 > t-tabel= 1,662.

Dan p-value = 0,000 < 0,05 (5%).



Daerah Ho ditolak

+ 1,662 + 3,327

Gambar 4.6

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho untuk Variabel Tema Iklan
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, karena

diperoleh t-hitung sebesar 3,327 yang berarti t-hitung lebih besar dari t-tabel, nilai

tersebut membuktikan bahwa variabel model iklan (X2) mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap minat beli (Y).

6) Hipotesa : untuk variabel slogan iklan (X6)

Ho : Tidak ada pengaruh positif slogan iklan (X6) terhadap minat beli konsumen

(Y).

Ha : Ada pengaruh positif slogan iklan (X6) terhadap minat beli konsumen (Y).

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika / hitung < dari / tabel, Ho diterima dan Ha ditolak.

Jika / hitung > dari / tabel, Ho ditolak dan Ha diterima.

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa t-hitung = 2,189 > t-tabel=

1,662. Dan p-value = 0,000 < 0,05 (5%).



Daerah Ho ditolak

+ 1,662 +2,189

Gambar 4.7

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho untuk Variabel Slogan
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Sehingga dapat disimpulkan baliwa Ho ditolak dan Ha diterima, karena

diperoleh t-hitung sebesar 2,189 yangberarti t-hitung lebih besar dari t-tabel, nilai

tersebut membuktikan bahwa variabel model iklan (X2) mempunyai pengamh

yang signifikan terhadap minat beli (Y).

Untuk hasil dari uji t secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah

mi:

Tabel 4.7

Hasil Uji t

Variabel t-tabel t-hitung '
Tata suara (XI) 1,662 2,572

Model Iklan (X2) 1,662 3,041

Dialog (X3) 1,662 2,012

Tampilan Gambar (X4) 1,662 2,933

Tema Iklan (X5) 1,662 3,327

Slogan Iklan (X6) 1,662 2,189

Sumber: Lampiran

Hasil uji regresi memperlihafkan bahwa variabel bebas yaitu tata suara

(XI), model iklan (X2), dialog (X3), tampilan gambar (X4), tema iklan (X5) dan

slogan (X6)mempunyai pengamh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu
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minat beli konsumen. Untuk uji satu sisi 96 responden maka diperoleh t-tabel

sebesar 1,662.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel kreativitas iklan

mempiuiyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsiunen (Y) dengan

tingkatkesalahan < 5%, karena t-hitung lebili besardari t-tabel (1,662).

4.2.3.3 Uji Beta

Untuk mengetahui variabel bebas yang paling dominan berpengaruh

terhadap variabel terikat dapat dilihat dari koefisien beta ((3). Uji hipotesa

dilakukan dengan melihat koefisien beta yang paling besar. Variabel bebas paling

besar mempakan variabel yang paling dominan mempengamhi variabel terikat.

Selanjutnya untuk mengetahui besamya pengaruh variabel bebas secara

parsial terhadap variabel terikat dapat dilihat dari koefisien beta (P). Dari uraian

tersebut diatas dapat diperoleh dari hasil yang mempunyai pengaruh yang paling

dominan terhadap minat beli konsumen (Y), seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.8

Hasil Uji Beta

Variabel Koefisien Beta (P)
Tata suara (XI) 0,173

Model Iklan (X2) 0,347

Dialog (X3) 0,233
Tampilan Gambar (X4) 0,181

Tema Iklan (X5) 0,211

Slogan Iklan (X6) 0,133
Sumber: Lampiran

Dari koefisien beta (P) variabel bebas yang telah diuraikan diatas yang

mempunyai pengamh terhadap variabel terikat adalah variabel yang mempunyai

koefisien beta terbesar. Pada tabel diatas menunjukan bahwa variabel model iklan
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(X2) mempunyai koefisien beta (P) paling besar yaitu 0,347, artinya minat beli

konsumen akan kartu prabayar simpati hoki dipenganihi oleh kreativitas iklan,

dimana variabel yang paling dominan mempengamhi adalah variabel model iklan

sebesar 0,347. Sehingga dapat ditarik kesimpulan hipotesis kedua yang

menyatakan variabel kreativitas iklan yaitu dialog merupakan faktor yang paling

dominan pengamhnya terhadap minat beli konsumen tidak terbukti atau hipotesis

ditolak.


