
 

 

IV. PEMBAHASAN 

 

 

4.1   Uji Kevalidan dan Kereliabelan 

 

4.1.1 Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk mengukur apa yang 

diukur. Menurut Sugiono (2001:121). "hasil penelitian yang valid bila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek yang diteliti”. Pada penelitian ini uji kevalidan dilakukan melalui 

analisis koefisien korelasi, yaitu dengan mengkonsultasikan nilai r hitung yang 

diperoleh dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung > r tabel, maka kuesioner yang 

disebar ke responden dinilai valid. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas 

pada masing-masing variabel bebas yang bersifat mempengaruhi (independent) 

yaitu pengaruh motivasi konsumen dan variabel terikat yang bersifat dipengaruhi 

(dependent) yaitu keputusan pembelian pada setiap butir pertanyaan diperoleh 

hasil bahwa semua butir pertanyaan yang dianalisis sudah dinyatakan valid karena 

nilai r hitung > r tabel, dimana besarnya nilai r tabel diperoleh dengan ketentuan 

df = jumlah sampel atau 30, dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Angka r tabel 

yang didapat adalah sebesar 0,361. 
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4.1.2  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indek yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji kereliabelan dalam penelitian ini 

menggunakan rumus alpha (   menurut Suharsimi Arikunto. Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan menggunakan SPSS, didapat nilai reliabilitas pada masing-

masing variabel yaitu semua butir pertanyaan yang dianalisis sudah dinyatakan 

reliabel karena nilai r reliabilitas hitung yang terdapat pada kolom Cronbach’s 

Alpha if Item Deleted lebih kecil dari nilai pada kolom Cronbach’s Alpha yang 

masing-masing nilainya untuk variabel Pengaruh Motivasi Terhadap Perilaku 

Konsumen adalah X1 (Dorongan) sebesar 0,744, X2 (Pertunjuk) sebesar 0,864, 

X3 (Tanggapan) sebesar 0,723, X4 (Penguat) sebesar 0,769 dan Keputusan 

Pembelian adalah 0,752. 

4.2   Analisis Kualitatif 

Karakteristik responden yang di analisis dalam penelitian ini meliputi jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan, pendapatan dan status. Karakteristik responden 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

4.2.1 Identitas Responden 

4.2.1.1  Jenis Kelamin Responden 

 

Tabel 9. Tingkat Jenis Kelamin Responden Outsourcing PT. PLN (Persero)  

Sektor Tarahan dan Sektor Bandar Lampung, Tahun 2010 

Jenis Kelamin  Jumlah (orang) Persentase (%) 

Laki-laki 40 66,7 

Perempuan 20 33,3 

Total 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 
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Tabel 9. menunjukkan 66,7% responden merupakan laki-laki dan 33,3% 

perempuan. Lebih besarnya persentase responden laki-laki dikarenakan tenaga 

outsourcing di kedua Sektor tersebut didominasi dengan banyaknya cleaning 

service yang membersihkan di dearah mesin-mesin pembangkit dibandingkan 

dengan tenaga perempuan yang melakukan pekerjaan administrasi. 

4.2.1.2  Usia Responden 

 

Tabel 10. Usia Responden Outsourcing PT. PLN (Persero) Sektor Tarahan dan 

Sektor Bandar Lampung, Tahun 2010 

Kelompok Usia  Jumlah (orang) Persentase (%) 

20 - 30 tahun 24  40,0 

31 - 40 tahun 25 41,7 

> 40   tahun 11 18,3 

Total 60  100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 10. di atas  menunjukkan 40,0% responden berasal dari kelompok usia 

antara 20 – 30 tahun, 41,7% dari kelompok usia antara 31 - 40 tahun dan 18,3% 

dari kelompok usia lebih dari 40 tahun. Banyaknya kelompok usia 31-40 tahun 

yang bekerja dikedua Sektor tersebut disebabkan kelompok usia tersebut 

merupakan usia produktif dan masih memiliki semangat yang tinggi.  

 

4.2.1.3  Tingkat Pendidikan Responden 

Tabel 11. Tingkat Pendidikan Responden Outsourcing PT. PLN (Persero) Sektor    

                Tarahan dan Sektor Bandar Lampung, Tahun 2010 

Pendidikan  Jumlah (orang) Persentase (%) 

SMA 37 61,7 

PT/Akademi 23 38,3 

Total 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 
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Tabel 11. di atas  menunjukkan 61,7% responden berasal dari kelompok 

pendidikan SMA, dan 38,3% dari kelompok pendidikan Perguruan tinggi atau 

akademi. Banyaknya tenaga cleaning service di Sektor Tarahan dan Sektor 

Bandar Lampung mempengaruhi tingkat pendidikan tenaga outsourcing yang 

lebih banyak memiliki latar belakang pendidikan SMA. 

4.2.1.4 Pendapatan Responden 

 

Tabel 12. Tingkat Pendapatan Responden Outsourcing PT. PLN (Persero) Sektor  

    Tarahan dan Sektor Bandar Lampung, Tahun 2010 

Tingkat Pendapatan Jumlah (orang) Persentase (%) 

Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000 25 41,7 

< Rp. 2.000.000  35 58,3 

Total 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 12. di atas  menunjukkan 41,7% responden mempunyai tingkat pendapatan 

Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000, dan 58,3% mempunyai tingkat 

pendapatan kurang dari Rp. 2.000.000. Banyaknya pendapatan yang kurang dari 

Rp. 2.000.000 dikarenakan sebagian besar tenaga outsourcing lebih banyak 

cleaning service yang mendapatkan upah lebih kecil dibandingkan tenaga 

administrasi. 

 

4.2.1.5  Status Responden 
 

 

Tabel 13. Status Responden Outsourcing PT. PLN (Persero) Sektor Tarahan dan 

Sektor Bandar Lampung, Tahun 2010 

Status Jumlah (orang) Persentase (%) 

Menikah 35 58,3 

Belum Menikah 25 41,7 

Total 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 
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Tabel 13. menunjukkan 58,3% responden statusnya adalah sudah menikah dan 

41,7% belum menikah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan tenaga kerja 

outsourcing cleaning service perusahaan cenderung mengambil tenaga kerja dari 

lingkungan sekitar Sektor Pembangkitan yang sudah menikah dan dinilai kurang 

mampu sehingga dapat membantu perekonomian penduduk sekitar Sektor 

Pembangkitan. 

 

4.2.2  Hasil Tabulasi Angket 

Analisis ini digunakan untuk menguraikan hasil jawaban yang diberikan 

responden berkenaan dengan daftar pertanyaan yang diajukan tentang pengaruh 

motivasi terhadap perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian produk kartu 

perdana XL Bebas pada tenaga outsourcing di PT PLN (Persero) Sektor 

Pembangkitan Tarahan dan PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Bandar 

Lampung. 

4.2.2.1  Variabel Dorongan 

 
 

Pengaruh motivasi konsumen terhadap produk mempunyai peranan penting dalam 

menentukan pilihan produk. Dalam memilih produk XL Bebas, konsumen 

memiliki dorongan terhadap keputusan pembelian produk seperti perkembangan 

teknologi, kemudahan dalam mendapatkan produk, kepercayaan terhadap merek, 

sampai karena mengikuti orang lain. 
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Tabel 14. Jawaban responden tentang alasan pembelian produk apakah 

dikarenakan mengikuti perkembangan teknologi 

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

1 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

17 

40 

2 

1 

0 

28,3 

66,7 

3,3 

1,7 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 14. di atas menunjukan dari segi perkembangan teknologi, 28,3% responden 

menyatakan sangat setuju, 66,7% menyatakan setuju, 3,3% menyatakan ragu-ragu 

atau netral, dan 1,7% menyatakan tidak setuju. Hasil ini menunjukan bahwa 

sebagian besar menyatakan setuju dengan persentase terbanyak, yaitu 66,7% atau 

sebanyak 40 orang. Berdasarkan pendapat responden tersebut, sebagian besar 

responden setuju bahwa alasan pembelian produk XL Bebas dikarenakan 

mengikuti perkembangan teknologi. 

Tabel 15. Jawaban responden tentang Kemudahan  dalam mendapatkan produk 

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

2 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

7 

47 

6 

0 

0 

11,7 

78,3 

10,0 

0 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 15. di atas menunjukan dari segi kemudahan dalam mendapatkan produk, 

11,7% responden menyatakan sangat setuju, 78,3% menyatakan setuju, dan 10,0% 

menyatakan ragu-ragu/netral. Berdasarkan pendapat responden tersebut, sebagian 

besar responden setuju bahwa membeli kartu XL Bebas dikarenakan mudah 

dalam mendapatkan produknya. 
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Tabel 16. Jawaban responden tentang Kepercayaan terhadap merek 

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

3 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

18 

35 

6 

1 

0 

30,0 

58,3 

10,0 

1,7 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 16. menunjukan dari segi kepercayaan terhadap merek, 30,0% responden 

menyatakan sangat setuju, 58,3% menyatakan setuju, 10,0% menyatakan ragu-

ragu atau netral, dan 1,7% menyatakan tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar menyatakan setuju dengan persentase terbanyak, yaitu 58,3% atau 

sebanyak 35 orang. Berdasarkan pendapat responden tersebut, sebagian besar 

responden setuju bahwa membeli kartu XL Bebas dikarenakan kepuasan dalam 

menggunakan produknya. 

Tabel 17. Jawaban responden tentang Membeli karena mengikuti orang lain 

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

4 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

17 

38 

4 

1 

0 

28,3 

63,3 

6,7 

1,7 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 17. di atas menunjukan dari segi membeli karena mengikuti orang lain, 

28,3% responden menyatakan sangat setuju, 63,3% menyatakan setuju, 6,7% 

menyatakan ragu-ragu atau netral, dan 1,7% menyatakan tidak setuju. Hasil ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan setuju dengan persentase 

terbanyak, yaitu 63,3% atau sebanyak 38 orang. Berdasarkan pendapat responden 
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tersebut, sebagian besar responden setuju bahwa Membeli kartu XL Bebas karena 

mengikuti orang lain. 

4.2.2.2  Variabel Petunjuk 

 
Sikap konsumen dalam menentukan produk dapat dilakukan dengan memberikan 

petunjuk produk seperti referensi dari iklan media cetak, referensi dari iklan 

media elektronik, penilaian terhadap fitur-fitur produk, serta kesesuaian informasi 

produk dengan keadaan sebenarnya. 

 

Tabel 18. Jawaban responden tentang referensi dari iklan media cetak 

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

5 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

23 

31 

5 

1 

0 

38,3 

51,7 

8,3 

1,7 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 18. di atas menunjukan dari segi referensi dari iklan media cetak, 38,3% 

responden menyatakan sangat setuju, 51,7% menyatakan setuju, 8,3% 

menyatakan tidak setuju, dan 1,7% tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar menyatakan setuju dengan persentase terbanyak, yaitu 51,7% atau 

sebanyak 31 orang. Berdasarkan pendapat responden tersebut, sebagian besar 

responden sangat setuju bahwa membeli kartu XL Bebas dikarenakan referensi 

dari media cetak. 
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Tabel 19. Jawaban responden tentang referensi dari iklan media elektronik 

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

6 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

11 

41 

7 

1 

0 

18,3 

68,3 

11,7 

1,7 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 19. menunjukan dari segi referensi dari iklan media elektronik, 18,3% 

responden menyatakan sangat setuju, 68,3% menyatakan setuju, 11,7% 

menyatakan ragu-ragu atau netral, dan 1,7% menyatakan tidak setuju. Hasil ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan setuju dengan persentase 

terbanyak, yaitu 68,3% atau sebanyak 41 orang. Berdasarkan pendapat responden 

tersebut, sebagian besar responden setuju bahwa membeli kartu XL Bebas 

dikarenakan referensi dari media elektronik. 

Tabel 20. Jawaban responden tentang penilaian terhadap fitur-fitur produk 

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

7 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

23 

25 

6 

6 

0 

38,3 

41,7 

10,0 

10,0 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 20. di atas menunjukan dari segi penilaian terhadap fitur-fitur produk, 

38,3% responden menyatakan sangat setuju, 41,7% menyatakan setuju, 10,0% 

menyatakan ragu-ragu atau netral, dan 10,0% menyatakan tidak setuju. Hasil ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan setuju dengan persentase 

terbanyak, yaitu 41,7% atau sebanyak 25 orang. Berdasarkan pendapat responden 
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tersebut, sebagian besar responden setuju bahwa membeli kartu XL Bebas 

dikarenakan fitur-fitur produk yang selalu mengikuti perkembangan teknologi. 

Tabel 21. Jawaban responden tentang kesesuaian informasi produk dengan 

keadaan sebenarnya 

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

8 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

14 

42 

3 

1 

0 

23,3 

70,0 

5,0 

1,7 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 21. di atas menunjukan dari segi kesesuaian informasi produk dengan 

keadaan sebenarnya, 23,3% responden menyatakan sangat setuju, 70,0% 

menyatakan setuju, 5,0% menyatakan ragu-ragu atau netral, dan 1,7% menyatakan 

tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan setuju 

dengan persentase terbanyak, yaitu 70,0% atau sebanyak 42 orang. Berdasarkan 

pendapat responden tersebut, sebagian besar responden setuju bahwa membeli 

kartu XL Bebas dikarenakan kesesuaian informasi dengan keadaan sebenarnya. 

 

4.2.2.3  Variabel Tanggapan 

 

 

Tanggapan konsumen terhadap produk yang dibelinya merupakan salah satu titik 

balik yang dapat memberikan motivasi terhadap konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian produk kembali. Tanggapan tersebut dapat dilakukan 

dengan setelah mendapatkan informasi apakah tertarik membeli, perbandingan 

harga dengan produk lain, rencana untuk mencoba produk lain, komunikasi akan 

lebih baik jika menggunakan produk tersebut. 
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Tabel 22. Jawaban responden tentang Setelah mendapatkan informasi apakah 

tertarik membeli  

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

9 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

27 

28 

5 

0 

0 

45,0 

46,7 

8,3 

0 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 22. di atas menunjukan dari segi setelah mendapatkan informasi apakah 

tertarik membeli, 45,0% responden menyatakan sangat setuju, 46,7% menyatakan 

setuju, dan 8,3% menyatakan ragu-ragu atau netral. Hasil ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar menyatakan setuju dengan persentase terbanyak, yaitu 46,7% atau 

sebanyak 28 orang. Berdasarkan pendapat responden tersebut, sebagian besar 

responden setuju bahwa membeli kartu XL Bebas setelah mendapatkan informasi 

yang membuat mereka tertarik untuk membeli. 

Tabel 23. Jawaban responden tentang perbandingan harga dengan produk lain 

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

10 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

25 

31 

3 

1 

0 

41,7 

51,7 

5,0 

1,7 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 23. di atas menunjukan dari perbandingan harga dengan produk lain, 41,7% 

responden menyatakan sangat setuju, 51,7% menyatakan setuju, 5,0% 

menyatakan ragu-ragu atau netral, dan 1,7% menyatakan tidak setuju.  

Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan setuju dengan 

persentase terbanyak, yaitu 51,7% atau sebanyak 31 orang. Berdasarkan pendapat 
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responden tersebut, sebagian besar responden setuju bahwa membeli kartu XL 

Bebas karena harga/tarif yang diberikan cukup bersaing dengan produk lain. 

Tabel 24. Jawaban responden tentang rencana untuk mencoba produk lain 

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

11 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

19 

38 

3 

0 

0 

31,7 

63,3 

5,0 

0 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 24. di atas menunjukan dari segi rencana untuk mencoba produk lain, 

31,7% responden menyatakan sangat setuju, 63,3% menyatakan setuju, dan 5,0% 

menyatakan ragu-ragu/netral. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

menyatakan setuju dengan persentase terbanyak, yaitu 63,3% atau sebanyak 38 

orang. Berdasarkan pendapat responden tersebut, sebagian besar responden setuju 

bahwa tidak akan mencoba produk lain karena kualitas kartu XL Bebas yang baik 

dengan harga terjangkau. 

Tabel 25. Jawaban responden tentang komunikasi akan lebih baik jika 

menggunakan produk tersebut  

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

12 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

20 

36 

4 

0 

0 

33,3 

60,0 

6,7 

0 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 25. menunjukan dari segi komunikasi akan lebih baik jika menggunakan 

produk tersebut, 33,3% responden menyatakan sangat setuju, 60,0% menyatakan 

setuju, dan 6,7% menyatakan ragu-ragu atau netral. Hasil ini menunjukkan bahwa 
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sebagian besar menyatakan setuju dengan persentase terbanyak, yaitu 60,0% atau 

sebanyak 36 orang. Berdasarkan pendapat responden tersebut, sebagian besar 

responden setuju bahwa membeli kartu XL Bebas karena suara yang bersih dan 

jarang terjadinya gangguan sehingga komunikasi akan lebih baik. 

4.2.2.4  Variabel Penguat 

 

Penguatan merupakan penguatan bagi konsumen dalam memuaskan 

kebutuhannya seperti keunggulan layanan yang diberikan sangat banyak, seperti 

paket sms, paket internet, dan paket telepon, produk kartu XL Bebas benar-benar 

bermanfaat, kualitas produk yang sudah sesuai, dan citra produk di mata 

masyarakat. 

Tabel 26. Jawaban responden tentang keunggulan layanan yang diberikan sangat    

banyak, seperti paket sms, paket internet, dan paket telepon 

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

13 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

16 

41 

3 

0 

0 

26,7 

68,3 

5,0 

0 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 26. di atas menunjukan dari segi keunggulan layanan yang diberikan sangat 

banyak, seperti paket sms, paket internet, dan paket telepon, 26,7% responden 

menyatakan sangat setuju, 68,3% menyatakan setuju, dan 5,0% menyatakan ragu-

ragu atau netral. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan setuju 

dengan persentase terbanyak, yaitu 68,3% atau sebanyak 41 orang. Berdasarkan 

pendapat responden tersebut, sebagian besar responden setuju bahwa membeli 

kartu XL Bebas karena keunggulan layanan yang diberikan sangat bervariasi. 
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Tabel 27. Jawaban responden tentang produk kartu XL Bebas benar-benar 

bermanfaat  

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

14 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

11 

45 

1 

3 

0 

18,3 

75,0 

1,7 

5,0 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 27. di atas menunjukan dari segi produk kartu XL Bebas benar-benar 

bermanfaat, 18,3% responden menyatakan sangat setuju, 75,0% menyatakan 

setuju, 1,7% menyatakan ragu-ragu atau netral, dan 5,0% menyatakan tidak 

setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan setuju dengan 

persentase terbanyak, yaitu 75,0% atau sebanyak 45 orang. Berdasarkan pendapat 

responden tersebut, sebagian besar responden sangat setuju bahwa membeli kartu 

XL Bebas karena produknya benar-benar bermanfaat. 

Tabel 28. Jawaban responden tentang kualitas produk yang sudah sesuai 

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

15 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

35 

24 

1 

0 

0 

58,3 

40,0 

1,7 

0 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 28. menunjukan dari segi kualitas produk yang sudah sesuai, 58,3% 

responden menyatakan sangat setuju, 40,0% menyatakan setuju, dan 1,7% 

menyatakan ragu-ragu atau netral. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

menyatakan sangat setuju dengan persentase terbanyak, yaitu 58,3% atau 

sebanyak 35 orang. Berdasarkan pendapat responden tersebut, sebagian besar 
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responden setuju bahwa membeli kartu XL Bebas karena kepercayaan terhadap 

merek tersebut. 

Tabel 29. Jawaban responden tentang citra produk di mata masyarakat 

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

16 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

14 

40 

4 

2 

0 

23,3 

66,7 

6,7 

3,3 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 29. di atas menunjukan dari segi citra produk di mata masyarakat, 23,3% 

responden menyatakan sangat setuju, 66,7% menyatakan setuju, 6,7% 

menyatakan ragu-ragu atau netral, dan 3,3% menyatakan tidak setuju. Hasil ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan setuju dengan persentase 

terbanyak, yaitu 66,7% atau sebanyak 40 orang. Berdasarkan pendapat responden 

tersebut, sebagian besar responden setuju bahwa membeli kartu XL Bebas karena 

citra produknya yang baik. 

 

4.2.2.5 Variabel Keputusan Pembelian 

 

 

Keputusan pembelian adalah suatu alasan tentang bagaimana konsumen 

menentukan pilihan terhadap pembelian suatu produk yang sesuai dengan 

kebutuhan, keinginan, serta harapannya, sehingga dapat menimbulkan kepuasan 

atau ketidakpuasan terhadap produk tersebut seperti, membeli kartu XL Bebas 

karena pengaruh keluarga dan teman, membeli kartu XL Bebas Karena tidak puas 

dengan merek lain, membeli kartu XL Bebas karena kualitas produk, dan membeli 

kartu XL Bebas karena citra produk itu sendiri. 
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Tabel 30. Jawaban responden tentang membeli kartu XL Bebas karena pengaruh 

keluarga dan teman  

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

1 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

23 

37 

0 

0 

0 

38,3 

61,7 

0 

0 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

 

Tabel 30. di atas menunjukkan pembeli kartu XL Bebas karena pengaruh keluarga 

dan teman, 38,3% responden menyatakan sangat setuju, dan 61,7% menyatakan 

setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan setuju dengan 

persentase terbanyak, yaitu 53,3% atau sebanyak 24 orang. Berdasarkan pendapat 

responden tersebut, sebagian besar responden setuju bahwa membeli kartu XL 

Bebas karena pengaruh keluarga dan teman. 

Tabel 31. Jawaban responden tentang membeli kartu XL Bebas Karena tidak puas 

dengan merek lain  

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

2 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

25 

32 

3 

0 

0 

41,7 

53,3 

5,0 

0 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 31. di atas menunjukan pembeli kartu XL Bebas Karena tidak puas dengan 

merek lain, 41,7% responden menyatakan sangat setuju, 53,3% menyatakan 

setuju, dan 5,0% menyatakan ragu-ragu atau netral. Hasil ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar menyatakan setuju dengan persentase terbanyak, yaitu 53,3% atau 

sebanyak 32 orang. Berdasarkan pendapat responden tersebut, sebagian besar 
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responden setuju bahwa membeli kartu XL Bebas Karena tidak puas dengan 

merek lain. 

Tabel 32. Jawaban responden tentang membeli kartu XL Bebas karena kualitas 

produk 

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

3 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

26 

32 

2 

0 

0 

43,3 

53,3 

3,3 

0 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 32. di atas menunjukan pembeli kartu XL Bebas karena kualitas produk, 

43,3% responden menyatakan sangat setuju, 53,3% menyatakan setuju, dan 3,3% 

menyatakan ragu-ragu atau netral. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

menyatakan setuju dengan persentase terbanyak, yaitu 53,3% atau sebanyak 32 

orang. Berdasarkan pendapat responden tersebut, sebagian besar responden setuju 

bahwa membeli kartu XL Bebas karena kualitas produk. 

Tabel 33. Jawaban responden tentang membeli kartu XL Bebas karena citra 

produk itu sendiri  

No   Alternatif Jawaban Frekuensi Presentase (%) 

4 a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

21 

39 

0 

0 

0 

35,0 

65,0 

0 

0 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Output SPSS Lampiran 8, 2010. 

Tabel 33. di atas menunjukan pembeli kartu XL Bebas karena citra produk itu 

sendiri, 35,0% responden menyatakan sangat setuju, dan 65,0% menyatakan 

setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan setuju dengan 

persentase terbanyak, yaitu 65,0% atau sebanyak 39 orang. Berdasarkan pendapat 
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responden tersebut, sebagian besar responden setuju bahwa membeli kartu XL 

Bebas karena citra produk itu sendiri. 

4.3  Uji Asumsi Klasik (Regresi) 

4.3.1  Uji Autokorelasi 

Nilai Tabel DW pada n=60 dan k=4 adalah: 

dL = 1,444 

dU  = 1,727 

 

Karena nilai d=1,727 berada pada daerah dU<d<4-dU maka tidak terdapat 

autokorelasi pada model regresi. 

4.3.2  Uji Multikolinearitas 

Dari hasil uji dapat diketahui nilai variance inflation factor (VIF) keempat 

variabel, yaitu dorongan sebesar 1,152, petunjuk sebesar 1,320, tanggapan sebesar 

1,603, dan penguat sebesar 1,590 lebih kecil dari 5, sehingga bisa diduga bahwa 

antar variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas. 

4.3.3  Uji Heterokedastisitas 

Berdasarkan grafik scatterplots dalam lampiran 7 terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak dan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y 

serta tidak adanya pola yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai. 

 

 



69 
 

4.4   Analisis Kuantitatif 

4.4.1 Analisis Perhitungan Regresi Linier Berganda 

 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel bebas yang terdiri dari dorongan (X1), petunjuk (X2), tanggapan (X3), dan 

penguat (X4), terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian produk XL 

Bebas pada tenaga Outsourcing di PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan 

Tarahan dan PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil perhitungan komputerisasi dengan menggunakan program 

SPSS, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y   = 1,222 + 0,211 X1 + 0,202 X2 + 0,153 X3 + 0,401 X4  

R
2  

= 0,742 

F hitung = 39,608 

Keterangan : Y      =   Keputusan Pembelian 

  X1 =   Dorongan 

  X2 =   Petunjuk 

  X3 =   Tanggapan 

  X4 =   Penguat 

  Se =   Standar Error 

  R
2
 =  Koefisien Determinasi  
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Nilai t-hitung untuk masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut: 

t1 = 3,060 

t2 = 3,579 

t3 = 2,053 

t4 = 5,383  

4.5  Uji Hipotesis Statistik 

4.5.1 Pengukuran Variabel Bebas secara menyeluruh 

Uji hipotesis secara menyeluruh digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan uji F 

(Uji Fisher) pada tingkat kepercayaan 95% atau dengan nilai σ = 5% serta 

menggunakan derajat kebebasan df (degree freedom). 

(df) = N – K – 1 = 60 – 4 – 1 = 55 diperoleh nilai F Tabel (0,05 ; 55 ; 4) = 2,540 

Hipotesis: 

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = 0 (Variabel X tidak ada pengaruh terhadap variabel Y) 

Ha : b1 = b2 = b3 = b4 ≠ 0 (Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y) 

Asumsi Ho ditolak bila f hitung > f tabel 

 

Dengan kriteria: 

f hitung > f tabel = Ho ditolak dan Ha diterima 

f hitung < f tabel = Ho diterima dan Ha ditolak 
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f tabel = 2,540 

f hitung  = 39,608 

Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan nilai Fhitung sebesar 39,608 pada 

tingkat kepercayaan 95% dan Ftabel sebesar 2,540. Karena f hitung > f tabel, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, sehingga secara statistik terdapat pengaruh yang nyata 

antara dorongan (X1), petunjuk (X2), tanggapan (X3), dan penguat (X4) terhadap 

keputusan pembelian (Y). 

Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap keputusan pembelian ditunjukkan 

oleh nilai koefisien determinasi (R
2
) yaitu sebesar 0,742. Hal ini berarti secara 

statistik sumbangan variabel bebas yang terdiri dari dorongan, petunjuk, 

tanggapan, dan penguat secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

terikat yaitu keputusan pembelian sebesar 74,2% sedangkan sisanya 25,8% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

Dengan demikian pengaruh motivasi atas keputusan pembelian kartu perdana XL 

Bebas berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian yang terdiri dari 

dorongan, petunjuk, tanggapan, dan penguat pada tenaga Outsourcing di PT PLN 

(Persero) Sektor Pembangkitan Tarahan dan PT PLN (Persero) Sektor 

Pembangkitan Bandar Lampung. 

 

4.5.2 Uji Hipotesis Secara Parsial 

Uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh secara 

signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. 

Pengujian pengaruh variabel bebas yang terdiri dari dorongan (X1) , petunjuk 
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(X2), tanggapan (X3), dan penguat (X4) terhadap variabel terikat yaitu keputusan 

pembelian (Y) secara parsial (sendiri-sendiri) menggunakan uji t pada selang 

kepercayaan 95% atau taraf nyata 5% (0,05÷2, karena hipotesis 2 arah sehingga α 

0,025) dan derajat bebas (n-k-1) = 60-4-1= 55.     

Pernyataan hipotesis: 

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = 0 (Variabel X tidak ada pengaruh terhadap variabel Y) 

Ha : b1 = b2 = b3 = b4 ≠ 0 (Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y) 

Kriteria pengujian: 

t hitung > t tabel,  - t hitung < - t tabel = Ho ditolak dan Ha diterima 

t hitung < t tabel , - t hitung > - t tabel= Ho diterima dan Ha ditolak 

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t pada α 0,025 

menunjukkan bahwa: 

 t hitung (t1) 3,060 > t tabel 2,004 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

 t hitung (t2) 3,579 > t tabel 2,004 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

 t hitung (t3) 2,053 > t tabel 2,004 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

 t hitung (t4) 5,383 > t tabel 2,004 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 
 
 

4.5.2.1 Pengujian Pengaruh Variabel Dorongan 

Hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ho : b1 = 0 (Tidak terdapat pengaruh variabel dorongan terhadap keputusan 

pembelian) 

Ha : b1 ≠ 0 (Terdapat pengaruh variabel dorongan terhadap keputusan pembelian) 
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t hitung =  3,060 

t tabel    =  2,004 

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa t hitung (3,060) > t tabel (2,004) maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian secara statistik variabel dorongan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Koefisien regresi untuk variabel 

dorongan (X1) sebesar 0,211 yang menunjukkan bahwa variabel dorongan 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. Kenaikan 

variabel dorongan sebesar 1 satuan akan meningkatkan keputusan pembelian 

sebesar 0,211 satuan. 

 

4.5.2.2 Pengujian Pengaruh Variabel Petunjuk 

Hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ho : b2 = 0 (Tidak terdapat pengaruh variabel petunjuk terhadap keputusan 

pembelian) 

Ha : b2 ≠ 0 (Terdapat pengaruh variabel petunjuk terhadap keputusan pembelian) 

t hitung =  3,579 

t tabel    =  2,004 

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa t hitung (3,579) > t tabel (2,004) maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian secara statistik variabel petunjuk 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Koefisien regresi untuk variabel 

petunjuk (X2) sebesar 0,202 yang menunjukkan bahwa variabel petunjuk 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. Kenaikan 
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variabel petunjuk sebesar 1 satuan akan meningkatkan keputusan pembelian  

sebesar 0,202 satuan. 

4.5.2.3 Pengujian Pengaruh Variabel Tanggapan 

Hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ho : b3 = 0 (Tidak terdapat pengaruh variabel tanggapan terhadap keputusan 

pembelian) 

Ha : b3 ≠ 0 (Terdapat pengaruh variabel tanggapan terhadap keputusan 

pembelian) 

t hitung =  2,053 

t tabel    =  2,004 

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa t hitung (2,053) > t tabel (2,004) maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian secara statistik variabel tanggapan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Koefisien regresi untuk variabel 

tanggapan (X3) sebesar 0,153 yang menunjukkan bahwa variabel tanggapan 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. Kenaikan 

variabel tanggapan sebesar 1 satuan akan meningkatkan keputusan pembelian  

sebesar 0,153 satuan. 

4.5.2.4 Pengujian Pengaruh Variabel Penguat 

Hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ho : b4 = 0 (Tidak terdapat pengaruh variabel penguat terhadap keputusan 

pembelian) 
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Ha : b4 ≠ 0 (Terdapat pengaruh variabel penguat terhadap keputusan pembelian) 

t hitung =  5,383 

t tabel    =  2,004 

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa t hitung (5,383) > t tabel (2,004) maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian secara statistik variabel penguat 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Koefisien regresi untuk variabel 

penguat (X4) sebesar 0,401 yang menunjukkan bahwa variabel penguat 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. Kenaikan 

variabel penguat sebesar 1 satuan akan meningkatkan keputusan pembelian  

sebesar 0,401 satuan. 

Jadi dari hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan uji-t dapat dilihat dari 

keseluruhan variabel memiliki pengaruh terhadap variabel keputusan pembelian. 

Namun dari beberapa variabel tersebut memiliki pengaruh yang besar maupun 

pengaruh yang kecil. Variabel tanggapan memiliki pengaruh paling kecil terhadap 

variabel keputusan pembelian, hal ini dikarenakan keterbatasan BTS dan 

gangguan teknis terkadang masih dirasakan oleh konsumen. Sementara variabel 

penguat terhadap variabel keputusan pembelian yang memiliki pengaruh paling 

besar, hal ini dikarenakan banyaknya promosi yang dilakukan oleh                     

PT Exelcomindo Tbk dan citra kartu XL Bebas yang baik di dunia 

telekomunikasi.  


