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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Produk Kartu Seluler AXIS 

PT Natrindo Telepon Seluler selaku pemegang brand AXIS merupakan 

operator penyedia layanan seluler GSM dan 3G di Indonesia yang menawarkan 

layanan komunikasi yang inovatif dan ekonomis. AXIS mulai beroperasi di Jawa 

dan Sumatera, dan saat ini sedang gencar mengembangkan jaringan 2G dan 3G-

nya ke beberapa wilayah lain di Indonesia. 

AXIS didukung oleh dua operator terkemuka di Asia, yakni Saudi 

Telecom Company (STC), penyedia layanan telekomunikasi nasional yang 

berbasis di Arab Saudi dan Maxis Communications, penyedia layanan 

telekomunikasi terbesar di Malaysia. Kedua investor utama kami bertekad untuk 

menanamkan modal dan memberikan kontribusi penuh bagi pembangunan dan 

pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Didirikan pada tahun 1998, 

Saudi Telecom Company (STC) menyediakan layanan komunikasi lengkap seperti 

telepon tetap dan bergerak, internet, serta layanan data. Perusahaan ini beroperasi 

melalui empat anak usahanya (Alhatif, Aljawal, Saudi Data, and Saudinet) di 

mana perusahaan ini adalah satu-satunya penyedia layanan telepon tetap, data, dan 

internet di Arab Saudi. Maxis Communications adalah perusahaan penyedia 

telekomunikasi terbesar di Malaysia, yang memiliki investasi di industri 

telekomunikasi di India dan Indonesia. Maxis menyediakan layanan telepon 

seluler dan tetap, serta layanan gateway internasional. Per tanggal 31 Maret 2007, 
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jumlah total pelanggan telepon seluler Maxis di Malaysia mencapai 8,5 juta 

(menunjukkan pangsa pasar sebesar 41,5%). Maxis mencatat pendapatan 

sebanyak RM 6,96 milliar dan EBITDA sebesar RM 3,76 milliar pada tahun fiskal 

yang berakhir 31 December 2006. 

 

4.2 Jenis Kartu Operator AXIS 

                  

        AXIS Reguler               AXIS Salam 

 

                     

                                     AXIS Asix 
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4.3 Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan hasil penelitian dari 100 responden yang merupakan 

pengguna kartu seluler AXIS di Kota Malang, baik penduduk asli Kota Malang 

maupun pendatang yang saat ini berdomisili di Kota Malang. Dari kuesioner 

yang disebar, maka diperoleh gambaran umum mengenai identitas responden 

berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, jenis kartu AXIS yang digunakan, 

dan lama penggunaan kartu seluler AXIS masing-masing responden. 

4.3.1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Gambaran mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat dari tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.1 
Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Prentase (%) 
1 Laki-laki 36 36 
2 Perempuan 64 64 

Jumlah 100 100 
Sumber : data primer diolah, 2009 
 

 
Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat disimpulkan perempuan yang 

menggunakan kartu seluler AXIS lebih banyak daripada laki-laki, dengan 

perbandingan 36% untuk laki-laki dan 64% untuk perempuan. 

Responden laki-laki yang berjumlah 36 orang sebenarnya bukan jumlah 

yang sedikit. AXIS memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen laki-laki, lebih 

karena fitur dan fasilitas yang ditawarkan AXIS. Dari hasil observasi di lapangan 

fitur yang digemari konsumen AXIS laki-laki yaitu akses data yang cepat jika 

dibandingkan dengan jenis kartu seluler lain. Responden perempuan yang lebih 
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banyak dari laki-laki menunjukkan bahwa AXIS lebih memiliki daya tarik bagi 

kebanyakan perempuan. Dari hasil pengamatan perempuan lebih sering 

melakukan panggilan telpon dibandingkan dengan laki-laki. Kebutuhan 

komunikasi lebih banyak mendorong konsumen perempuan untuk menggunakan 

kartu seluler AXIS. 

4.3.2 Berdasarkan Usia 

Gambaran usia responden dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 
Gambaran Reponden Berdasarkan Usia 

 
No  Usia  Jumlah  Prosentase (%) 
1 <18 27 27 
2 18-24 56 56  
3 25-30 9 9 
4 31-35 6 6  
5 >35 2 2 

Sumber : data primer diolah, 2009 
 

 Dari data di atas, kita dapat melihat bahwa responden dalam penelitian ini 

yang berusia antara 18 tahun sampai dengan 24 tahun sebanyak 56 responden atau 

sebesar 56,0 % kemudian usia < 18 tahun sebanyak 27 responden atau sebesar 

27,0 %. Berikutnya usia responden antara 25 tahun sampai dengan 30 tahun 

sebanyak 9 responden atau sebesar 9,0 %. Responden yang berusia 31 tahun 

sampai dengan 35 tahun sebanyak 6 responden atau sebesar 6%, dan responden 

dengan usia > 35 tahun sebanyak 2 responden atau sebesar 2%. Kondisi semacam 

ini mengidentifikasikan bahwa responden sebagian besar berusia antara 18 tahun 

sampai dengan 24 tahun. 
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4.3.3. Berdasarkan Pekerjaan  

Jenis pekerjaan akan mencerminkan status ekonomi seseorang, oleh karena 

itu jenis pekerjaan merupakan faktor yang memiliki peranan dalam melihat 

kondisi ekonomi responden secara umum. Pekerjaan juga menunjukkan kelas 

sosial yang akan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Dari penelitian yang telah 

dilakukan, kita bisa mengetahui tentang jenis pekerjaan atau profesi responden. 

Berikut ini disajikan data responden berdasarkan jenis pekerjaan. Berikut 

disajikan data hasil penelitian tentang pekerjaan responden : 

Tabel 4.3 
Gambaran Reponden Berdasarkan Pekerjaan 

 
No  Pekerjaan  Jumlah  Prosentase (%) 
1 Pelajar 26 26 
2 Mahasiswa 53 53  
3 Pegawai swasta/ negeri 12 12 
4 Wiraswasta 9 9 

Sumber : data primer diolah, 2009 
 
 
 Dari data tentang pekerjaan responden di atas, dapat kita lihat bahwa 

bahwa responden yang memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa sebanyak 53 orang 

atau sebesar 53,0 %, kemudian responden dengan pekerjaan sebagai pelajar 

memiliki prosentase sebesar 26% atau sebanyak 26 responden, untuk responden 

dengan pekerjaan pegawai swasta atau PNS sebanyak 12 responden atau sebesar 

12%, dan responden dengan pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 9 responden 

atau sebesar 9%.  Dari  tabel di atas diketahui mahasiswa memiliki prosentase 

paling besar jika dibandingkan dengan responden dengan pekerjaan lain yaitu 

sebesar 53%. 
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4.3.4. Berdasarkan jenis kartu AXIS yang digunakan 

Tabel 4.4 
Gambaran Reponden Berdasarkan jenis kartu AXIS yang digunakan 

 
No  Jenis kartu AXIS Jumlah  Prosentase (%) 
1 AXIS Reguler 28 28 
2 AXIS Salam 5 5  
3 AXIS Asix 67 67 

Sumber : data primer diolah, 2009 
 
 

Dari data di atas dapat diketahui pengguna AXIS dengan jenis kartu AXIS 

Asix sebanyak 67 responden atau sebesar 67%, untuk pengguna jenis kartu AXIS 

Reguler sebanyak 28 responden atau sebesar 28%, dan pengguna jenis kartu AXIS 

Salam sebanyak 5 responden atau sebesar 5%. Jenis kartu AXIS Asix 

mendominasi dengan prosentase sebesar 67%. Dihubungkan dengan jenis 

pekerjaan responden pada tabel sebelumnya, jenis pekerjaan yang paling banyak 

adalah mahasiswa. Kartu AXIS Asix merupakan produk baru yang dikeluarkan 

AXIS dengan target pasar yaitu pelajar dan mahasiswa, karena kartu jenis Asix 

mempunyai keunggulan dari segi tarif internet dan SMS yang lebih murah. 

 

4.3.5. Gambaran Responden Berdasarkan lama penggunaan kartu AXIS 
 

Tabel 4.5 
Gambaran Reponden Berdasarkan Lama penggunaan kartu AXIS 

  
No Lama penggunaan Jumlah  Prosentase  
1 < 3 bulan 34 34 
2 > 3-6 bulan 40 40 
3 > 6-12 bulan 16 16 
4 > 12 bulan 10 10 

Jumlah 100 100% 
Sumber:  data primer diolah, 2009 
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 Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa responden yang memakai 

kartu seluler AXIS dengan lama lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan adalah 

yang paling banyak dengan 40 responden atau sebesar 40%, untuk pengguna 

AXIS kurang dari 3 bulan sebanyak 34 responden atau sebesar 34%, pengguna 

AXIS dengan lama 6 sampai dengan 12 bulan sebanyak 16 responden atau sebesar 

12%, dan untuk pengguna AXIS dengan lama lebih dari 12 bulan adalah sebanyak 

10 responden atau sebesar 10%. Mengingat AXIS merupakan perusahaan baru 

dalam bidang telekomunikasi yang masuk ke wilayah jawa timur pada tahun 

2008, pengguna dengan lama pemakaian 3 sampai 6 bulan mendominasi untuk 

menggambarkan lama penggunaan kartu seluler AXIS. 

 

4.4 Distribusi Frekuensi 

4.4.1. Distribusi Frekuensi Variabel Performance (X1) 

 Dalam variabel performance terdapat dua item pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.6 
Distribusi Frekuensi 

Item-item yang Berkaitan dengan Variabel Performance (X1) 
 

Skor Jawaban 
1 2 3 4 5 Item 

f % f % f % f % F % 

Rata-
rata 

X1.1 5 5 15 15 18 18 45 45 17 17 3,54 
X1.2 8 8 13 13 22 22 32 32 25 25 3,53 

Rata-rata Variabel 3,535 
Sumber : data primer diolah, 2009 
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Dari tabel 4.6 diatas, arti angka (skor) 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah sebagai 

berikut: 

1  : Sangat Tidak Setuju 

2  : Tidak Setuju 

3  : Netral 

4  : Setuju 

5  : Sangat Setuju 

Berdasarkan pada tabel 4.6 diatas, menunjukkan bahwa variabel 

performance (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

penggunaan kartu seluler AXIS. Dalam variabel performance tersebut terdiri dari 

dua indikator yang secara berurutan mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

menggunakan kartu seluler AXIS, yaitu: Pengaruh jangkauan jaringan yang luas 

(X1.1), dan tingkat kejernihan suara dalam mendukung komunikasi (X1.2). Dari 

tabel 4.6 dapat diketahui bahwa keputusan konsumen dalam memilih kartu seluler 

AXIS dipengaruhi secara signifikan oleh kedua item dalam variabel performance. 

Besarnya pengaruh yang diberikan kedua item relatif sama yaitu sebesar 3,54 (X1) 

dan 3,53 (X2). Hal ini membuktikan bahwa konsumen sangat memperhatikan luas 

jangkauan jaringan dan tingkat kejernihan suara dalam menentukan jenis kartu 

seluler yang akan digunakan. 

4.4.2. Distribusi Frekuensi Variabel Feature (X2) 

Dalam variabel feature mutu terdapat tiga item pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Item-item 

Variabel Feature (X2) 

Skor Jawaban 
1 2 3 4 5 Item 

f % F % f % f % F % 

Rata-
rata 

X2.1 6 6 9 9 35 35 23 23 27 27 3,56 
X2.2 1 1 2 2 17 17 37 37 43 43 4,19 
X2.3 0 0 3 3 16 16 61 61 20 20 3,98 

Rata-rata Variabel 3,91 
Sumber: data primer diolah, 2009 

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa variabel feature 

(X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 

menggunakan kartu seluler AXIS. Dalam variabel feature tersebut terdiri dari tiga 

indikator yang secara berurutan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, 

yaitu: tingkat kecepatan SMS dan MMS (X2.2), fasilitas internet GPRS (X2.3), dan 

fitur video call (X2.1). Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa keputusan konsumen 

menggunakan kartu seluler AXIS lebih banyak dikarenakan tingkat kecepatan 

SMS dan MMS. Hal ini membuktikan bahwa fasilitas SMS dan MMS merupakan 

kebutuhan yang penting bagi konsumen sehingga kecepatan provider dalam 

mengirim pesan menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih menggunakan 

AXIS sebagai kartu operator seluler. Variabel lain yaitu fasilitas internet GPRS 

(X2.3) merupakan hal yang memberikan pengaruh konsumen dalam menggunakan 

kartu seluler AXIS. Keberadaan internet yang merupakan kebutuhan pokok 

dewasa ini menjadi salah satu alasan konsumen dalam menggunakan kartu 

operator seluler. Hal lain yang menjadi alasan konsumen dalam menggunakan 

kartu operator seluler AXIS adalah fitur video call (X2.1) yang dapat menampilan 

gambar dengan jelas. 
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4.4.3. Distribusi Frekuensi Variabel Conformance (X3) 

Dalam variabel conformance (X3) terdapat tiga item pernyataan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.8 
Distribusi Frekuensi Item-item 

Variabel Conformance (X3) 

Skor Jawaban 
1 2 3 4 5 Item 

f % f % f % f % F % 

Rata-
rata 

X3.1 2 2 4 4 11 11 69 69 14 14 3,89 
X3.2 0 0 3 3 5 5 59 59 33 33 4,22 
X3.3 1 1 4 4 13 13 47 47 35 35 4,11 

Rata-rata Variabel 4,07 
Sumber: data primer diolah, 2009 

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas, menunjukkan bahwa variabel 

conformance (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

konsumen dalam menggunakan kartu seluler AXIS. Dalam variabel conformance 

terdiri dari tiga indikator yang secara berurutan mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam menggunakan kartu seluler AXIS, yaitu: harga kartu perdana 

yang terjangkau (X3.2), ketersediaan voucer isi ulang yang mudah didapa(X3.3), 

dan tarif yang ditawarkan lebih murah (X3.1). Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa 

keputusan konsumen dalam menggunakan kartu seluler AXIS lebih banyak 

dikarenakan harga kartu perdana yang terjangkau. Dengan harga kartu perdana 

yang lebih murah, konsumen yang belum menggunakan kartu seluler AXIS akan 

lebih berani mencoba menggunakannya. Konsumen yang semula bukan pengguna 

AXIS akan membandingkan produk AXIS dengan produk kompetitor yang 

selama ini digunakan. Apabila AXIS mampu memberikan sesuatu yang lebih, 

bukan tidak mungkin akan terjadi perpidahan merek dari provider ”x” menuju 
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AXIS. Hal lain yang menjadi pertimbangan konsumen dalam menggunakan AXIS 

adalah ketersediaan voucer isi ulang yang mudah di dapat di setiap outlet pulsa 

(X3.3). Dengan tersedianya voucer isi ulang AXIS di setiap outlet pulsa akan 

memudahan konsumen dalam melakukan pengisian pulsa, baik secara fisik 

maupun elektrik. Variabel lain yaitu tarif yang ditawarkan AXIS lebih murah 

(X3.1). Semakin meningkatnya persaingan bisnis di dunia telekomunikasi dewasa 

ini menuntut perusahaan yang ikut bersaing di dalamnya untuk memberikan 

pelayanan yang baik kepada konsumen, salah satunya dengan memberikan tarif 

yang murah. Konsumen akan menjadikan faktor tarif sebagai salah satu 

pertimbangan dalam memilih kartu operator seluler. Dari data di atas diketahui 

tarif yang ditawarkan AXIS memberikan pengaruh sebesar 3,89%, yang artinya 

tarif memberikan pengaruh  yang signifikan terhadap pemilihan operator seluler. 

4.4.4. Distribusi Frekuensi Variabel Reliability (X4) 

Dalam variabel reliability produk terdapat dua item pernyataan kepada 

responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Item-item 

Variabel Reliability (X4) 

Skor Jawaban 

1 2 3 4 5 Item 

f % f % f % f % F % 

Rata-
rata 

X4.1 6 6 15 15 43 43 21 21 15 15 3,24 
X4.2 

11 11 12 12 38 38 22 22 17 17 3,22 
Rata-rata Variabel 

3,23 
Sumber: data primer diolah, 2009 
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Berdasarkan data dalam tabel 4.9, menunjukkan bahwa variabel reliability 

(X4) mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 3,23 terhadap keputusan 

konsumen dalam menggunakan seluler AXIS. Dalam variabel reliability terdiri 

dari dua indikator yang secara berurutan mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam menggunakan kartu seluler AXIS, yaitu: pemenuhan kebutuhan yang 

memuaskan (X4.1), dan pemenuhan kebutuhan komunikasi yang sesuai harapan 

(X4.2). Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa keputusan konsumen dalam 

menggunakan kartu seluler AXIS lebih banyak dikarenakan AXIS telah 

memenuhi kebutuhan komunikasi yang memuaskan (X4.1) yaitu sebesar 3,24%. 

Untuk (X4.2) yaitu pemenuhan kebutuhan komunikasi yang sesuai harapan 

mempunyai pengaruh sebesar 3,22%. 

4.4.5. Distribusi Frekuensi Variabel Durability (X5) 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi Item-item 

Variabel Durability (X5) 

Skor Jawaban 

1 2 3 4 5 Item 

f % f % f % F % F % 

Rata-
rata 

X5.1 2 2 5 5 18 18 29 29 46 46 4,12 
X5.2 

8 8 10 10 19 19 43 43 20 20 3,57 
Rata-rata Variabel 

3,84 
Sumber: data primer diolah, 2009 

Berdasarkan data dalam tabel 4.10, menunjukkan bahwa variabel 

durability (X5) mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 3,84% terhadap 

keputusan konsumen dalam menggunakan kartu seluler AXIS. Dalam variabel 

durability terdiri dari dua indikator yang secara berurutan mempengaruhi 
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keputusan konsumen dalam menggunakan kartu seluler AXIS, yaitu: masa aktif 

dan tenggang AXIS yang lebih lama dibandingkan provider lain (X5.1), dan daya 

tahan kartu AXIS yang baik (X5.2). Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa 

keputusan konsumen dalam menggunakan kartu seluler AXIS lebih banyak 

dikarenakan AXIS mempunyai masa aktif dan tenggang yang lebih lama 

dibandingkan provider lain. Dengan masa aktif dan tenggang yang lebih lama 

akan memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan kartu seluler 

AXIS. Untuk (X5.2) yaitu daya tahan kartu AXIS yang baik memberikan pengaruh 

sebesar 3,57%. 

4.4.6. Distribusi Frekuensi Variabel Serviceability (X6) 

Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi Item-item 

Variabel Serviceability (X6) 

Skor Jawaban 

1 2 3 4 5 Item 

f % f % f % F % F % 

Rata-
rata 

X6.1 3 3 5 5 64 64 20 20 8 8 3,25 
X6.2 

1 1 4 4 14 14 62 62 19 19 3,94 
Rata-rata Variabel 

3,60 
Sumber: data primer diolah, 2009 

Berdasarkan data dalam tabel 4.11, menunjukkan bahwa variabel 

serviceability (X6) mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 3,60% terhadap 

keputusan konsumen dalam menggunakan kartu seluler AXIS. Dalam variabel 

serviceability terdiri dari dua indikator yang secara berurutan mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam menggunakan kartu seluler AXIS, yaitu: pelayanan 

yang baik oleh customer service (X6.1), dan bonus-bonus yang diberikan sangat 
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menarik (X6.2). Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa keputusan konsumen dalam 

menggunakan kartu seluler AXIS lebih banyak dikarenakan AXIS memberikan 

bonus-bonus yang menarik kepada konsumen (X6.2), seperti bonus pulsa tiap 

melakukan isi ulang, bonus telpon ke semua nomor AXIS, bonus internetan 1Mb 

tiap hari, dan bonus yang lainnya. Dengan bonus yang ditawarkan AXIS ini 

memberikan pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 3,94. 

4.4.7. Distribusi Frekuensi Variabel Perceived Quality (X7) 

Tabel 4.12 
Distribusi Frekuensi Item-item 
Variabel Perceived Quality (X7) 

Skor Jawaban 

1 2 3 4 5 Item 

f % f % f % f % F % 

Rata-
rata 

X7.1 6 6 12 12 42 42 31 31 9 9 3,25 
X7.2 

4 4 15 15 31 31 28 28 22 22 3,49 
Rata-rata Variabel 

3,37 
Sumber: data primer diolah, 2009 

Berdasarkan data dalam tabel 4.12, menunjukkan bahwa variabel 

perceived quality (X7) mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 3,37% 

terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan kartu seluler AXIS. Dalam 

variabel perceived quality (X7) terdiri dari dua indikator yang secara berurutan 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan kartu seluler AXIS, 

yaitu: persepsi konsumen bahwa AXIS adalah GSM yang baik (X7.1), dan kesan 

murah, jujur, dan simpel ketika menggunakan AXIS (X7.2). Dari tabel 4.10 dapat 

diketahui bahwa keputusan konsumen dalam menggunakan kartu seluler AXIS 

dipengaruhi persepsi konsumen bahwa AXIS adalah GSM yang baik (X7.1) adalah 
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sebesar 3,25%, dan 3,49% adalah pengaruh yang diberikan oleh (X7.2) yaitu kesan 

murah, jujur, dan simpel ketika menggunakan AXIS. 

4.4.8. Distribusi Frekuensi Variabel Aesthethic (X8) 

Tabel 4.13 
Distribusi Frekuensi Item-item 

Variabel Aesthethic (X8) 

Skor Jawaban 

1 2 3 4 5 Item 

f % f % f % f % F % 

Rata-
rata 

X8.1 0 0 2 2 22 22 47 47 29 29 4,03 
Rata-rata Variabel 

4,03 
Sumber: data primer diolah, 2009 

Dari tabel 4.13 diatas, arti angka (skor) 1, 2, 3, 4,5 adalah sebagai berikut : 

1  : Sangat Tidak Setuju 

2  : Tidak Setuju 

3  : Netral 

4  : Setuju 

5  : Sangat Setuju 

Berdasarkan data dalam tabel 4.13, menunjukkan bahwa variabel 

aesthethic (X8) mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 4,03% terhadap 

keputusan konsumen dalam menggunakan kartu seluler AXIS. Dalam variabel 

aesthethic (X8) hanya terdiri dari satu indikator yaitu desain atau penampilan fisik 

kartu perdana AXIS yang menarik (X8.1). 
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4.4.9. Distribusi Frekuensi Variabel Brand Switching (Y) 

Dalam variabel brand switching terdapat satu item pernyataan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.14 
Distribusi Frekuensi Variabel Brand Switching (Y) 

Skor Jawaban 

1 2 3 4 5 Item 

f % f % f % f % F % 

Rata-
rata 

Y  7 7 16 16 20 20 41 41 16 16 3,43 
Rata-rata Variabel 

3,43 
Sumber: Data primer diolah, 2009 

Arti angka (skor) 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah sebagai berikut : 

1  : Sangat Tidak Setuju 

2  : Tidak Setuju 

3  : Netral 

4  : Setuju 

5  : Sangat Setuju 

Berdasarkan hasil tabulasi data dalam tabel 4.14, menunjukkan bahwa 

konsumen yang telah melakukan perpindahan merek (brand switching) menuju 

operator seluler AXIS sebesar 16 responden menyatakan sangat setuju untuk tidak 

menggunakan kartu seluler selain AXIS. Sebesar 41 responden menyatakan setuju 

untuk tidak menggunakan kartu seluler selain AXIS. Sebanyak 20 responden 

menjawab netral, 16 responden menjawab tidak setuju untuk tidak menggunakan 

kartu seluler selain AXIS, dan sebanyak 7 responden menjawab sangat tidak 

setuju untuk tidak menggunakan kartu seluler selain AXIS. 
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4.5 Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.5.1. Hasil Uji Validitas 

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. 

Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid (sah) jika pertanyaan pada instrumen 

tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh peneliti 

(Singgih Santoso, 2006:126). Dengan kata lain instrumen dapat mengukur sesuai 

dengan yang diharapkan peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi alat 

pengukur adalah kuesioner yang diberikan kepada pengguna kartu seluler AXIS di 

Kota Malang. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut secara 

tepat. 

Untuk menguji tingkat validitas dapat menggunakan rumus product moment 

coefficient of correlation (Anto Dajan, 2000:376) sebagai berikut: 

r = 

[ ] [ ]2y2yn2x2xn

y)xxy)(n(

∑−∑∑ ∑−

∑ ∑ ∑  

Dimana: 

 r  = korelasi nilai 

 n  = jumlah responden 

 x  = skor pernyataan ke-n 

 y  = skor total 

Hasil pengujian instrumen penelitian (kuesioner) yang digunakan peneliti, 

dilihat dari segi validitasnya terhadap populasi 100 responden diperoleh hasil 

yang valid, dimana nilai korelasinya lebih besar dari 0,3 (Masrun dalam Sugiono, 
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2003) atau r hitung > r tabel dengan rumus df=n-k untuk memperoleh nilai r tabel, 

n adalah jumlah populasi atau sampel, sedangkan k merupakan butir pertanyaan, 

pada tingkat signifikan 0,05 (Bhuono, 2005:72). 

Alat ukur yang digunakan dalam pengujian validitas suatu kuesioner adalah 

angka hasil korelasi antara skor pertanyaan dan skor keseluruhan pertanyaan 

responden terhadap informasi dalam kuesioner. Hasil korelasi tersebut didapat 

dengan dua alternatif cara, yaitu: 

1. Alternatif pertama pengujian validitas dengan SPSS 15 adalah menggunakan 

angka r hasil korelasi pearson yang dihasilkan melalui sub menu correlate 

pada pilihan bivariate. Alternatif ini menghasilkan angka korelasi pearson 

antara skor item dan total item yang masih kasar karena belum terkoreksi. 

2. Alternatif kedua menggunakan nilai r hasil corrected item total correlation 

melalui sub menu Scale pada pilihan Reliability Analysis. R hasil ini akan 

dibandingkan dengan r tabel, apabila r hasil lebih besar dari r tabel, maka 

instrumen pertanyaan dinyatakan valid. 

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer 

melalui program SPSS 15 for Windows dengan menggunakan alternatif kedua 

untuk menghasilkan angka korelasi pearson antara skor item dan total item yang 

lebih halus dan teliti. Alpha yang digunakan dalam perhitungan penelitian ini 

adalah sebesar 0,05 sehingga apabila dilihat dari tabel harga kritik dari r product 

moment dengan jumlah sampel (n) sebesar 100 orang, maka diperoleh r tabel 

sebesar 0,321. 

 



 
 
                                                                                                           68 
 

Tabel 4.15 
Hasil Uji Validitas Instrumen 

 
Variabel Item R Keterangan 

Performance (X1) X1.1 0,859 Valid 

 X1.2 0,889 Valid 

Feature(X2) X2.1 0,755 Valid 

 X2.2 0,624 Valid 

 X2.3 0,469 Valid 

Conformance (X3) X3.1 0,588 Valid 

 X3.2 0,610 Valid 

 X3.3 0,662 Valid 

Reliability (X4) X4.1 0,861 Valid 

 X4.2 0,889 Valid 

Durability (X5) X5.1 0,579 Valid 

 X5.2 0,704 Valid 

Serviceability (X6) X6.1 0,725 Valid 

 X6.2 0,695 Valid 

Perceived quality (X7) X7.1 0,938 Valid 

 X7.2 0,952 Valid 

Aesthethic (X8) X8 1,000 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2009 
 
 Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa semua variabel penelitian yang 

terdiri dari variabel independen yaitu performance (X1), feature(X2), conformance 

(X3), reliability (X4), durability (X5), serviceability (X6), perceived quality (X7), 

aesthethic (X8), dinyatakan valid karena r hitung melebihi r tabel. 
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4.5.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan tingkat keandalan suatu alat ukur. Suatu alat ukur 

dikatakan andal apabila dapat memberikan hasil yang sama pada pengukuran 

berulang kali. Alat ukur yang reliabel adalah alat ukur yang konsisten. Teknik 

yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah dengan menggunakan rumus 

Alpha Cronbach. Jika Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 maka item tersebut 

dinyatakan reliabel, sedangkan jika Alpha Cronbach lebih kecil dari 0,6 maka 

item tersebut dinyatakan tidak reliabel (Sekaran, 2004:192). 

Uji reliabilitas data menggunakan pendekatan Alpha dengan rumus 

sebagai berikut (Arikunto, 2002:171) : 
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dimana : 

11r           = Reliabilitas instrumen 

k       =  Banyak butir pertanyaan 

∑ 2
bσ  = Jumlah varians butir 

2
tσ       =    Varians total 

Untuk mengetahui reliabilitas atau tidaknya instrumen pengambil data dari 

suatu penelitian dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien reliabilitas 

(coefficient reliability). Nilai koefisien reliabilitas berkisar antara 0 sampai 1. 

apabila nilai koefisien tersebut mendekati 1, maka instrumen tersebut semakin 

reliabel. Ukuran yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan tersebut reliabel, 
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apabila nilai Alpha Cronbach di atas 0,6. tingkat reliabilitas berdasarkan nilai 

alpha dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.16 
Tingkat Reliabilitas berdasarkan Nilai Alpha 

 
Alpha Tingkat Reliabilitas 

0,00 s.d. 0,20 Kurang Reliabel 

> 0,20 s.d. 0,40 Agak Reliabel 

> 0,40 s.d. 0,60 Cukup Reliabel 

> 0,60 s.d. 0,80 Reliabel 

> 0,80 s.d. 1,00 Sangat Reliabel 

 

 Uji yang digunakan adalah dengan Cronbach Alpha. Bila alpha diatas 0,6 

maka dinyatakan reliabel, apabila sebaliknya maka dinyatakan tidak reliabel. 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel tersaji pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.17 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

 
Variabel Alpha Keterangan 

Performance (X1) 0,879 Reliabel 

feature(X2), 0,715 Reliabel 

Conformance (X3), 0,710 Reliabel 

reliability (X4) 0,880 Reliabel 

Durability (X5) 0,673 Reliabel 

Serviceability (X6) 0,753 Reliabel 

Perceived quality (X7) 0,814 Reliabel 

Aesthethic (X8) 1,000 Reliabel 

Sumber: data primer diolah, 2009 
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 Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa semua variabel penelitian yang 

terdiri dari variabel independen yaitu performance (X1), feature(X2), conformance 

(X3), reliability (X4), durability (X5), serviceability (X6), perceived quality (X7), 

aesthethic (X8), dinyatakan reliabel sebab masing – masing variabel memiliki 

koefisien keandalan reliabilitas lebih dari 0,6. 

 

4.6 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.6.1. Hasil Uji Non-Multikolinieritas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti 

diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari regresi. Tujuannya 

untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

multikolonieritas. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dalam 

penelitian ini dengan menggunakan tolerance and variance inflation factor (VIF) 

(Singgih Santoso,2001:206). 

Bila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas dan 

begitu juga sebaliknya apabila VIF lebih besar dari 10 maka akan terjadi 

multikolineritas. Hasil perhitungan dari spss for windows 15 dapat dilihat di tabel 

di bawah ini. 
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 Tabel 4.18 
Hasil Uji Multikoliniearitas 

 
Variable bebas Tolerance  VIF Keterangan  

Performance (X1) 0,826 1,211 Non Multikolinearitas 

Feature(X2), 0,754 1,327 Non Multikolinearitas 

Conformance (X3), 0,861 1,161 Non Multikolinearitas 

Reliability (X4) 0.733 1,364 Non Multikolinearitas 

Durability (X5) 0,775 1,290 Non Multikolinearitas 

Serviceability (X6) 0,842 1,188 Non Multikolinearitas 

Perceived quality (X7) 0,592 1,688 Non Multikolinearitas 

Aesthethic (X8) 0,689 1,451 Non Multikolinearitas 

Sumber : data primer diolah, 2009 

Perhitungan yang  terdapat pada tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa 

seluruh variabel non multikolinieritas, dimana seluruh nilai VIF di sekitar angka 1 

dan nilai tolerance mendekati 1. 

 

4.6.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa 

gangguan (disturbance) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, 

yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Tujuannya adalah untuk 

menguji apakah dalam sebuah model regresi, tejadi ketidaksamaan varians dari 

residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokodastisitas. 

Tetapi jika varians berbeda disebut heterodastisitas. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heterokodastisitas. 
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Salah satu cara mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilihat dari scatterplot 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y 

yang diprediksi, dan sumbu Y adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya). Jika 

ada pola tertentu seperti titik yang menyebar membentuk pola teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas. 

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar secara acak diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil perhitungan 

dari spss for windows 13 dapat dilihat dari gambar di bawah ini. 

Gambar 4.1 
Scatterpolt Uji Heteroskedastisitas 

  
Sumber : data primer diolah, 2009 

 

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa tidak ada pola tertentu seperti titik 

yang menyebar membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit)  dan dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, 

serta titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas dan data tersebut mengalami 

homokedasitisitas. 
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4.6.3. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual dari 

persamaan regresi menyebar normal atau tidak. Uji normalitas dengan 

memperhatikan diagram pencar P-P plot atau dengan histogram yang membentuk 

kurva normal. Jika pada diagram P-P plot tersebut nilai residual (error) menyebar 

normal, maka berarti peluang mendapatkan nilai residual sekitar nol adalah lebih 

besar daripada nilai peluang yang jauh dari angka nol. 

Hasil uji memberikan keputusan bahwa data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas (Imam Ghozali, 2006:112). 

Gambar 4.2 
Diagram P-P plot Pada Uji Normalitas 

 
 

Sumber : data Primer (diolah), 2009 
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4.7 Analisis Data 

4.7.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Dalam pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier, 

dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan dan pengaruh antara 

variabel independen yaitu performance (X1), feature(X2), conformance (X3), reliability 

(X4), durability (X5), serviceability (X6), perceived quality (X7), aesthethic (X8) dengan 

variabel dependen yaitu peralihan merek atau brand switching (Y). 

 Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji F dan Ftabel besarnya 

dengan degree of freedom (df1= k – 1, df2= n – k, k jumlah variabel, n jumlah 

pertanyaan) df1= 9 – 1= 8, df2= 100 – 5= 82 . Apabila F hitung > Ftabel, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Namun, jika 

Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh 

yang signifikan. 
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Tabel 4.19 
Hasil Analisis Regresi 

Variabel Koefisien 
Regresi 

 

Koefisien 
Regresi 

Beta 

t hitung Sig. t 

     0,122    

Performance (X1) 0,230 0,407 4,591 0,000 

Feature (X2), 0,008 0,013 0,144 0,886 

Conformance (X3), 0,006 0,007 0,085 0,933 

Reliability (X4) 0,001 0,002 0,025 0,980 

Durability (X5) 0,043 0,053 0,575 0,566 

Serviceability (X6) 0,101 0,098 1,111 0,269 

Perceived quality (X7) 0,195 0,337 3,219 0,002 

Aesthethics (X8) 0,400 0,268 2,766 0,007 

Konstanta = 0,122 

R   = 0,640 

R Square  = 0,409 

F hitung  = 7,886 

F tabel  = 2,042 

Sig. F   = 0,000 

α   = 0,05 

Sumber : data primer diolah, 2009 

 

Keterangan :  -    Jumlah data (observasi) = 100 

- Variabel Terikat (Y) 

- Signifikan pada level 5% 

- Nilai ttabel  = 1,984 
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     Dari tabel diatas diperoleh Model persamaan regresi yang belum standar, yaitu: 

        Y = 0,122 + 0,230 X1 + 0,008 X2 + 0,006 X3 + 0,001 X4 + 0,043 X5 +  

                0,101 X6 +   0,195 X7 + 0,400 X8 + e 

 

Model persamaan regresi ini masih belum standar dan membutuhkan 

tambahan konstanta sebesar 0,122 untuk menjadi persamaan regresi yang standar 

yang baku dalam suatu penelitian. 

Model persamaan regresi yang standar berdasarkan hasil analisis tabel 

4.19 di atas adalah : 

      Y =  0,407 X1 + 0,013 X2 + 0,007 X3 + 0,002 X4 + 0,053 X5 + 0,098 X6 + 

               0,337 X7+ 0,268 X8 

     Tampak pada persamaan di atas menunjukkan angka yang signifikan pada 

semua variabel. Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah : 

1. b1 = 0,407 

Nilai parameter atau koefisien regresi b1 ini menunjukkan bahwa 

variabel performance (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap brand switching konsumen AXIS. Karakteristik utama dari 

produk yang meliputi jangkauan jaringan yang luas dan tingkat 

kejernihan suara merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan 

oleh pengguna telepon seluler. Sehingga peningkatan variabel 

performance juga akan meningkatkan brand switching konsumen 

beralih menggunakan kartu seluler AXIS dengan asumsi variabel yang 

lain tetap. (X2,X3,X4, X5,X6,X7, X8). 
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2. b2 = 0,013 

Nilai parameter atau koefisien regresi b2 ini menunjukkan bahwa 

variabel feature (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

brand switching konsumen untuk beralih menggunakan kartu seluler 

AXIS. Variabel feature merupakan bagian-bagian tambahan sebagai 

pelengkap dari fungsi utama dari produk, yang meliputi fitur video 

call, MMS, dan fasilitas internet GPRS. Meskipun hasil penelitian 

menunjukan bahwa variabel feature tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku brand switching konsumen, namun korelasi yang 

dihasilkan bertanda positif. Jadi variabel feature harus tetap mendapat 

perhatian dan selalu ditingkatkan. 

3. b3 = 0,007 

Nilai parameter atau koefisien regresi b3 ini menunjukkan bahwa 

variabel conformance (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku brand switching konsumen untuk beralih menggunakan kartu 

seluler AXIS. Variabel conformance (X3) diartikan juga kenyataan 

yaitu merupakan ukuran atas kesesuaian produk dengan spesifikasinya, 

misalnya memilih jenis kartu AXIS. Meskipun hasil penelitian 

menunjukan bahwa variabel feature tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku brand switching konsumen, namun korelasi yang 

dihasilkan bertanda positif. Jadi variabel feature harus tetap mendapat 

perhatian dan selalu ditingkatkan. 
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4. b4 = 0, 002 

Nilai parameter atau koefisien regresi b4 ini menunjukkan bahwa 

variabel reliability (X4,) tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

brand switching konsumen untuk beralih menggunakan kartu seluler 

AXIS. Meskipun hasil penelitian menunjukan bahwa variabel 

reliability tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku brand 

switching konsumen untuk beralih menggunakan kartu seluler AXIS, 

namun korelasi yang dihasilkan bertanda positif. Jadi variabel 

reliability  harus tetap mendapat perhatian dan selalu ditingkatkan. 

5. b5 = 0,053 

Nilai parameter atau koefisien regresi b5 ini menunjukkan bahwa 

variabel durability (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

brand switching konsumen untuk beralih menggunakan kartu seluler 

AXIS. Meskipun hasil penelitian menunjukan bahwa variabel 

durability tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku brand 

switching konsumen untuk beralih menggunakan kartu seluler AXIS, 

namun korelasi yang dihasilkan bertanda positif. Jadi variabel 

durability  harus tetap mendapat perhatian dan selalu ditingkatkan. 

6. b6=0,098 

Nilai parameter atau koefisien regresi b6 ini menunjukkan bahwa 

variabel serviceability (X6) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku brand switching konsumen untuk beralih menggunakan kartu 

seluler AXIS. Meskipun hasil penelitian menunjukan bahwa variabel 
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serviceability  tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku brand 

switching konsumen untuk beralih menggunakan kartu seluler AXIS, 

namun korelasi yang dihasilkan bertanda positif. 

7. b7=0,337 

Nilai parameter atau koefisien regresi b7 ini menunjukkan bahwa 

variabel perceived quality (X7) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap brand switching konsumen AXIS. Perceived quality 

merupakan nama dan reputasi dari perusahaan sehingga menimbulkan 

kesan baik terhadap produk.  Sehingga peningkatan variabel perceived 

quality (X7) juga akan meningkatkan brand switching konsumen 

beralih menggunakan kartu seluler AXIS dengan asumsi variabel yang 

lain tetap (X2,X3,X4, X5,X6,X7, X8). 

8. b8= 0,268 

Nilai parameter atau koefisien regresi b8 ini menunjukkan bahwa 

variabel aesthethics (X8) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap brand switching konsumen AXIS. Aesthethics (X8) 

merupakan bentuk fisik produk yang tampak maupun tidak tampak 

yang merupakan komponen produk yang sifatnya subyektif. 

Konsumen akan memilih menggunakan kartu seluler AXIS karena 

desain fisik kartu perdana yang menarik. Sehingga peningkatan 

variabel perceived quality (X7) juga akan meningkatkan brand 

switching konsumen beralih menggunakan kartu seluler AXIS dengan 

asumsi variabel yang lain tetap (X2,X3,X4, X5,X6,X7, X8). 
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4.8 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.8.1. Hipotesis Pertama ( Uji F ) 

  Pengujian hipotesis yang pertama ini yaitu untuk menunjukkan apakah 

variabel performance (X1), feature (X2), conformance (X3), reliability (X4,), 

durability (X5), serviceability (X6), perceived quality (X7), dan aesthethics (X8) 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap brand switching konsumen (Y). 

Untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat, 

maka digunakan uji F. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji F dan 

Ftabel besarnya dengan degree of freedom (df) 4. Apabila F hitung > Ftabel, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Namun, jika 

Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh 

yang signifikan. 

Tabel 4.20 

Pengujian Hipotesis Pertama 

 Hipotesis Nilai Status 

1. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan 

secara simultan variabel-variabel dalam 

kualitas produk yang terdiri atas 

performance (X1), feature (X2), 

conformance (X3), reliability (X4), durability 

(X5), serviceability (X6), perceived quality 

(X7), aesthethics (X8) terhadap variabel 

brand switching konsumen kartu seluler 

AXIS di Kota Malang. 

 

F = 7,886 

Sig F = 

0,000 

Ftabel  =2,042 

 

 

 

Ho ditolak 

/ Ha 

diterima 

Sumber : Data Primer (diolah), 2009 
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Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan hipotesa pertama, dapat 

diketahui bahwa F hitung > F tabel. Sehingga H0 dalam penelitian ini ditolak 

dan Ha diterima. Artinya bahwa secara simultan variabel performance (X1), 

feature (X2), conformance (X3), reliability (X4), durability (X5), serviceability 

(X6), perceived quality (X7), aesthethics (X8) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel brand switching konsumen (Y).  

4.8.2. Hipotesis Kedua ( Uji t ) 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas yang ada secara parsial/individu 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, maka digunakan uji t. berikut ini 

adalah tabel yang menunjukkan hasil uji t dan ttabel pada signifikansi 5 %: 
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Tabel 4.21 

Pengujian Hipotesis Kedua 

 Hipotesis Nilai Status 

1 Variabel performance berpengaruh 

secara signifikan terhadap brand 

switching konsumen. 

t  = 4,591 

Sig. t = 0,000 

ttabel  = 1,984 

Ho ditolak / 

Ha diterima 

2 Variabel feature berpengaruh secara 

signifikan terhadap brand switching 

konsumen 

t  = 0,144 

Sig. t = 0,886 

ttabel  = 1,984 

Ho ditolak / 

Ha diterima 

3 Variabel conformance berpengaruh 

secara signifikan terhadap brand 

switching konsumen 

t  = 0,085 

Sig. t = 0,933 

ttabel  = 1,984 

Ho ditolak / 

Ha diterima 

4 Variabel reliability berpengaruh secara 

signifikan terhadap brand switching 

konsumen 

t  = 0,025 

Sig. t = 0,980 

ttabel  = 1,984 

Ho ditolak / 

Ha diterima 

5 Variabel durability berpengaruh secara 

signifikan terhadap brand switching 

konsumen 

t  = 0,575 

Sig. t = 0,566 

ttabel  = 1,984 

Ho ditolak / 

Ha diterima 

6 Variabel serviceability berpengaruh 

secara signifikan terhadap brand 

switching konsumen 

t  = 1,111 

Sig. t = 0,269 

ttabel  = 1,984 

Ho ditolak / 

Ha diterima 

7 Variabel perceived quality berpengaruh 

secara signifikan terhadap brand 

switching konsumen 

t  = 3,219 

Sig. t = 0,002 

ttabel  = 1,984 

Ho ditolak / 

Ha diterima 

8 Variabel aesthethics berpengaruh 

secara signifikan terhadap brand 

switching konsumen 

t  = 2,766 

Sig. t = 0,007 

ttabel  = 1,984 

Ho ditolak / 

Ha diterima 

    Sumber : data primer diolah, 2009 
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     Uji signifikansi untuk setiap variabel bebas sebagai berikut : 

1. Performance (X1) mempunyai nilai t hitung 4,591 dan t tabel 1,984. 

Berdasarkan syarat pengambilan hipotesa kedua, diketahui bahwa t hitung 

> t tabel dan Sig. t (0,000) < 0,05. Artinya secara parsial variabel 

performance (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel brand 

switching konsumen (Y) bila variabel bebas lain tetap nilainya.  

2. Variabel Feature (X2) mempunyai nilai t hitung 0,144 dan t tabel 1,984. 

Berdasarkan syarat pengambilan hipotesa kedua, diketahui bahwa t hitung 

< t tabel dan Sig. t (0,886) > 0,05. Artinya secara parsial variabel feature 

(X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel brand switching 

konsumen (Y) bila variabel bebas lain tetap nilainya. 

3. Variabel Conformance (X3) mempunyai nilai t hitung 0,085 dan t tabel 

1,984. Berdasarkan syarat pengambilan hipotesa kedua, diketahui bahwa t 

hitung < t tabel dan Sig. t (0,933) > 0,05. Artinya secara parsial variabel 

conformance (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel brand 

switching konsumen (Y) bila variabel bebas lain tetap nilainya. 

4. Variabel Reliability (X4) mempunyai nilai t hitung 0,025 dan t tabel 

1,984. Berdasarkan syarat pengambilan hipotesa kedua, diketahui bahwa t 

hitung < t tabel dan Sig. t (0,980) > 0,05. Artinya secara parsial variabel 

reliability (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel brand 

switching konsumen (Y) bila variabel bebas lain tetap nilainya. 
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5. Variabel Durability(X5) mempunyai nilai t hitung 0,575 dan t tabel 1,984. 

Berdasarkan syarat pengambilan hipotesa kedua, diketahui bahwa t hitung 

< t tabel dan Sig. t (0,566) > 0,05. Artinya secara parsial variabel 

durability (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel brand 

switching konsumen (Y) bila variabel bebas lain tetap nilainya. 

6. Variabel Serviceability(X6) mempunyai nilai t hitung 1,111 dan t tabel 

1,984. Berdasarkan syarat pengambilan hipotesa kedua, diketahui bahwa t 

hitung < t tabel dan Sig. t (0,269) > 0,05. Artinya secara parsial variabel 

serviceability (X6) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel brand 

switching konsumen (Y) bila variabel bebas lain tetap nilainya. 

7. Variabel Perceived quality (X7) mempunyai nilai t hitung 3,219 dan t 

tabel 1,984. Berdasarkan syarat pengambilan hipotesa kedua, diketahui 

bahwa t hitung > t tabel dan Sig. t (0,002) < 0,05.  

Artinya secara parsial variabel perceived quality (X7) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel brand switching konsumen (Y) bila variabel 

bebas lain tetap nilainya. 

8. Variabel Aesthethic (X8) mempunyai nilai t hitung 2,766 dan t tabel 

1,984. Berdasarkan syarat pengambilan hipotesa kedua, diketahui bahwa t 

hitung > t tabel dan Sig. t (0,007) < 0,05. Artinya secara parsial variabel 

aesthethic (X8) berpengaruh signifikan terhadap variabel brand switching 

konsumen (Y) bila variabel bebas lain tetap nilainya. 

 
 



 
 
                                                                                                           86 
 

Berdasarkan pada perbandingan antara t hitung dengan t tabel diketahui 

bahwa t hitung > t tabel untuk variabel performance (X1), perceived quality 

(X7), dan aesthethic (X8). Artinya bahwa secara parsial variabel performance 

(X1), perceived quality (X7), dan aesthethic (X8) berpengaruh signifikan 

terhadap variabel brand switching konsumen (Y). 

Berdasarkan pada perbandingan antara t hitung dengan t tabel diketahui 

bahwa t hitung < t tabel untuk variabel feature (X2), conformance (X3), 

reliability (X4), durability, (X5) ,dan serviceability (X6). Artinya bahwa secara 

parsial variabel feature (X2), conformance (X3), reliability (X4), durability, 

(X5) ,dan serviceability (X6) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

brand switching konsumen (Y). Sehingga H0 dalam penelitian ini diterima dan 

Ha  ditolak. 

 

4.8.3. Hipotesis Ketiga ( Uji Beta ) 

 Uji Beta digunakan untuk menguji variabel bebas manakah yang memiliki 

pengaruh yang dominan terhadap variabel terikat dengan melihat nilai Koefisien 

Beta (koefisien regresi yang distandarisasi) yang paling besar. 

 Dari lampiran tabel dapat diketahui bahwa variabel dominan adalah 

variabel performance (X1) yang ditunjukkan dengan nilai Koefisien Beta paling 

besar yaitu sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga terbukti. 
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4.8.4. Koefisien Determinasi  

Setelah dilakukan pengujian model, maka langkah selanjutnya adalah 

dilakukan perhitungan korelasi untuk mengukur ketepatan model regresi dalam 

menjelaskan variasi nilai variabel independen. Hasil analisis korelasi yang 

diperoleh dari output regresi (lampiran) mengkorelasi pengaruh yang diwakili 

oleh variabel performance (X1), feature (X2), conformance (X3), reliability (X4), 

durability (X5), serviceability (X6), perceived quality (X7), aesthethics (X8) 

terhadap brand switching konsumen (Y) diperoleh nilai R Square = 0,409. Angka 

ini menunjukkan bahwa variasi nilai brand switching konsumen yang dapat 

dijelaskan oleh persamaan regresi diperoleh sebesar 40,9 %, sedangkan sisanya 

yaitu sebesar 59,1 % dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan model. Dan 

diperoleh juga nilai R = 0,640 atau sebesar 64,0%, yang artinya pengaruh antara 

variabel performance (X1), feature (X2), conformance (X3), reliability (X4), 

durability (X5), serviceability (X6), perceived quality (X7), aesthethics (X8) 

terhadap brand switching konsumen (Y) adalah sangat kuat atau dengan kata lain 

memiliki tingkat hubungan yang tinggi. 

 

4.9 Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas, yang terdiri dari 

variabel performance (X1), feature (X2), conformance (X3), reliability (X4), 

durability (X5), serviceability (X6), perceived quality (X7), aesthethics (X8), secara 

bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen, yaitu perilaku brand switching menuju kartu seluler AXIS (Y). 
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Sedangkan secara parsial atau individu, hanya variabel performance (X1), 

perceived quality (X7), dan aesthethics (X8) yang mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikatnya (Y). Variabel performance (X1) merupakan 

variabel dominan yang berpengaruh terhadap variabel brand switching (Y). 

Perilaku brand switching dengan kualitas jasa yang terdiri dari 

performance (X1), feature (X2), conformance (X3), reliability (X4), durability 

(X5), serviceability (X6), perceived quality (X7), aesthethics (X8), mempunyai 

hubungan searah, yang berarti apabila terjadi peningkatan pada variabel kualitas 

produk secara simultan akan diikuti dengan kenaikan perilaku brand switching 

konsumen. Sebaliknya apabila variabel kualitas jasa mengalami penurunan secara 

simultan, maka perilaku brand switching konsumen juga akan mengalami 

penurunan. 

Performance (X1) diartikan kinerja, dimana melibatkan berbagai  

karakteristik utama dari suatu produk. Maka tidaklah mengherankan jika variabel 

ini menjadi faktor yang dominan yang berpengaruh terhadap perilaku brand 

switching konsumen. Karakteristik utama dari produk yang meliputi jangkauan 

jaringan yang luas dan tingkat kejernihan suara merupakan hal yang sangat 

penting dan dibutuhkan oleh pengguna telepon seluler. Dengan jangkauan 

jaringan yang luas, maka komunikasi dapat dilakukan di manapun orang tersebut 

berada sehingga komunikasi dapat barjalan lancar tanpa kendala signal jaringan 

yang terbatas. Sama halnya seperti masalah jaringan, faktor kejernihan atau 

kejelasan suara yang ditimbulkan oleh suatu operator telepon seluler juga 
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memiliki peranan dalam seseorang memilih jenis kartu seluler. Dengan suara yang 

jernih komunikasi juga akan berjalan lancar. 

Feature (X2) merupakan bagian-bagian tambahan sebagai pelengkap dari 

fungsi utama dari produk, yang meliputi fitur video call, MMS, dan fasilitas 

internet GPRS. Meskipun hasil penelitian menunjukan bahwa variabel feature 

tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku brand switching konsumen untuk 

beralih menggunakan kartu seluler AXIS, namun korelasi yang dihasilkan 

bertanda positif. Jadi variabel feature harus tetap mendapat perhatian dan selalu 

ditingkatkan. 

Conformance (X3) diartikan juga kenyataan yaitu merupakan ukuran atas 

kesesuaian produk dengan spesifikasinya. Variabel ini berhubungan dengan 

penentuan pilihan konsumen dengan spesifikasi produk yang ditawarkan AXIS, 

misalnya memilih jenis kartu AXIS. Meskipun hasil penelitian menunjukan 

bahwa variabel conformance tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

brand switching konsumen untuk beralih menggunakan AXIS, namun korelasi 

yang dihasilkan bertanda positif. Jadi variabel conformance  harus tetap mendapat 

perhatian dan selalu ditingkatkan. 

Reliability (X4) diartikan kemungkinan kerusakan produk yang 

diperkirakan dalam jangka waktu tertentu. Variabel reliability berhubungan 

dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan komunikasi dengan kartu seluler AXIS 

jika dibandingkan dengan harapan konsumen selama umur ekonomis produk. 

Meskipun hasil penelitian menunjukan bahwa variabel reliability tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku brand switching konsumen untuk 
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beralih menggunakan kartu seluler AXIS, namun korelasi yang dihasilkan 

bertanda positif. Jadi variabel reliability  harus tetap mendapat perhatian dan 

selalu ditingkatkan. 

Durability (X5) diartikan ketahanan, yaitu daya tahan yang dimiliki 

produk, yang terdiri dari masa aktif dan tenggang yang dimiliki kartu seluler 

AXIS dan juga daya tahan chip card AXIS. Meskipun hasil penelitian 

menunjukan bahwa variabel durability tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku brand switching konsumen untuk beralih menggunakan kartu seluler 

AXIS, namun korelasi yang dihasilkan bertanda positif. Jadi variabel durability  

harus tetap mendapat perhatian dan selalu ditingkatkan. 

Serviceability (X6) diartikan juga pelayanan, yaitu garansi yang dapat 

dijaminkan kepada konsumen. Serviceability merupakan salah satu wujud 

tanggung jawab perusahaan kepada konsumen, yang meliputi pelayanan 

konsumen atau customer service 24 jam, dan pemberian bonus-bonus kepada 

konsumen. Meskipun hasil penelitian menunjukan bahwa variabel serviceability  

tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku brand switching konsumen untuk 

beralih menggunakan kartu seluler AXIS, namun korelasi yang dihasilkan 

bertanda positif. Jadi variabel serviceability  harus tetap mendapat perhatian dan 

selalu ditingkatkan. 

Perceived quality (X7) merupakan nama dan reputasi dari perusahaan 

sehingga menimbulkan kesan baik terhadap produk. Pencitraan nama dan reputasi 

perusahaan dapat dilakukan dengan mengeluarkan slogan yang mudah diingat 

konsumen, sehingga produk akan dikenal dengan baik, dan pada akhirnya 
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menimbulkan kesan baik terhadap produk. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

variabel perceived quality (X7) berpengaruh signifikan terhadap perilaku brand 

switching konsumen untuk beralih menggunakan kartu seluler AXIS. Jadi variabel 

perceived quality harus tetap mendapat perhatian dan selalu ditingkatkan. 

Aesthethics (X8) merupakan bentuk fisik produk yang tampak maupun 

tidak tampak yang merupakan komponen produk yang sifatnya subyektif. 

Konsumen akan memilih menggunakan kartu seluler AXIS karena desain fisik 

kartu perdana yang menarik. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel 

aesthethics (X8) berpengaruh signifikan terhadap perilaku brand switching 

konsumen untuk beralih menggunakan kartu seluler AXIS. Jadi variabel 

Aesthethics (X8) harus tetap mendapat perhatian dan selalu ditingkatkan. 


