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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya dalam kesulitan itu ada 

kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu 

ada kemudahan.” 

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
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Perkembangan ragam produk yang pesat dan meningginya tingkat 

persaingan yang sedemikian rupa, telah menyebabkan inovasi dalam strategi 

persaingan juga mengalami peningkatan. Strategi dalam menjual produk telah 

memasuki era yang kian bervariasi. Hal ini dapat terlihat dari cara dan strategi 

perusahaan yang bermacam-macam dalam memasarkan produknya. Salah 

satunya, perusahaan tidak hanya menjual produknya dalam bentuk single product, 

atau dalam bentuk tunggal, tetapi sudah merambah sampai penjualan dengan cara 

bundling atau sering disebut produk paket. Produk yang diikutsertakan dengan 

cara sistem paket ini biasanya merupakan  produk yang jenisnya komplemen atau 

saling melengkapi. Strategi bundling ini mulai digunakan dibanyak perusahaan di 

Indonesia terutama untuk produk elektronik dan handphone, tak terkecuali 

BlackBerry. Strategi bundling handphone merek BlackBerry menawarkan dan 

memiliki berbagai bonus serta kelebihan yang disediakan oleh pihak provider 

sebagai partner dari produsen bundling mereka. Pemasaran BlackBerry baik 

melalui cara bundling atau tidak, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Kelebihan dan kekurangan tersebutlah yang menjadi dasar atas 

ketertarikan atau persepsi terhadap minat beli konsumen yang selanjutnya akan 

diteruskan pada keputusan pembelian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui dan menjelaskan pengaruh variabel perceived price dan variabel 

perceived value baik secara bersama-sama maupun parsial terhadap minat beli 

konsumen, serta mengetahui variabel mana (perceived price dan perceived value) 

yang memiliki pengaruh dominan terhadap minat beli konsumen. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research  dengan 

pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan berjumlah 116 responden. Metode 

pengumpulan data kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda dengan uji hipotesis F dan uji hipotesisi t. 

Hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa variabel-

variabel bebas meliputi Perceived Price (X1) dan perceived Value (X2) 

berpengaruh terhadap Minat Beli (Y). Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung 

sebesar 36,391 dengan probabilitas F hitung sebesar 0,000 (p<0,05). Besarnya 

kontribusi dari keua variabel bebas tersebut secara bersama-sama terhadap minat 

beli konsumen adalah 38,1%, sedangkan sisanya 61,9% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pada penelitian ini dapat diketahui 

bahwa secara sendiri-sendiri (parsial) kedua variabel bebas yang meliputi 

Perceived Price (X1) dan Perceived Value (X2) tidak semuanya memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Minat Beli (Y). Hasil penelitian ini juga dapat 

diketahui bahwa variabel Perceived Value (X2) memiliki pengaruh dominan 

terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y). 
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Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh variabel Perceived 

Price (X1) dan Perceived Value (X2) secara bersama-sama terhadap Minat Beli 

(Y). Secara parsial variabel Perceived Price (X1) tidak memiliki pengaruh 

terhadap Minat Beli (Y). Sedangkan variabel Perceived Value (X2),berpengaruh 

signifikan dan dominan terhadap minat beli konsumen. 

 

Kata Kunci : Perceived Price, Perceived Value, dan Minat Beli. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ragam produk yang pesat dan meningginya tingkat 

persaingan yang sedemikian rupa, telah menyebabkan inovasi dalam strategi 

persaingan juga mengalami peningkatan. Strategi dalam menjual produk telah 

memasuki era yang kian bervariasi. Hal ini dapat terlihat dari cara dan strategi 

perusahaan yang bermacam-macam dalam memasarkan produknya. Salah 

satunya, perusahaan tidak hanya menjual produknya dalam bentuk single product, 

atau dalam bentuk tunggal, tetapi sudah merambah sampai penjualan dengan cara 

bundling atau sering disebut produk paket. Produk yang diikutsertakan dengan 

cara sistem paket ini biasanya merupakan  produk yang jenisnya komplemen atau 

saling melengkapi. Strategi bundling ini mulai digunakan dibanyak perusahaan di 

Indonesia terutama untuk produk elektronik. Strategi ini telah marak dan banyak 

diterapkan dalam strategi pemasaran saat ini. 

Strategi penjualan produk menggunakan bundling digunakan karena 

memberikan manfaat bagi penjual dan konsumen sebagai pembeli. Penjual 

memanfaatkan produk bundling sebagai competitive strategy untuk meningkatkan 

permintaan pada keseluruhan lini produk, untuk membangun pasar baru, untuk 

meningkatkan posisi produk di pasar, dan untuk membedakan produk tersebut 

dengan pesaingnya. Berbagai alasan tersebut yang mendasari digunakannya 

strategi pemasaran produk bundling oleh perusahaan. Sementara bagi konsumen 

akan diuntungkan dengan membeli barang dengan sistem bundling, sehingga tidak 
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harus mencari dan membeli barang untuk melengkapi barang utama yang 

dibelinya karena sudah menjadi satu paket dalam penjualan. 

Arga (2008:10) berpendapat bahwa bundling adalah sebuah strategi 

pemasaran yang melibatkan penawaran dua produk atau lebih untuk dijual sebagai 

satu kesatuan unit jual. Pada umumnya, harga yang ditawarkan dalam kombinasi 

produk hasil bundling lebih murah dibandingkan harga per satuan produk apabila 

dibeli terpisah. Tentunya penggunaan strategi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang besar baik bagi penjual dan daya tarik tinggi bagi konsumen selaku 

pembeli. 

 Strategi produk bundling memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan 

tersebut  diantaranya adalah harga yang ditawarkan oleh produk bundling dapat 

lebih murah; bundling dapat mengurangi biaya pencarian barang oleh konsumen 

(karena barang dengan sistem bundling berada dalam satu tempat penjualan yang 

sama); Bundling dapat mengurangi biaya distribusi produsen (karena produk 

dengan sistem bundling didistribusikan secara bersama-sama); biaya transaksi 

produk bundling lebih rendah (karena pembelian tunggal lebih murah untuk 

dilaksanakan). Sumber: From The Economist print edition, Jul 5th 2001. 

Konsumen mengharapkan produk atau barang yang dibeli bagus, 

bermanfaat, dan memberikan fungsi yang baik, terutama pada produk elektronik. 

Pada saat ini manusia tidak bisa lepas dari produk elektronik terutama yang 

dipakai untuk menunjang kehidupan sehari-hari, semisal komputer dan ponsel. 

Praktek produk bundling yang cukup gencar saat ini yaitu dalam pasar ponsel. 

Perusahaan-perusahaan provider cellular atau operator selular di Indonesia 
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semakin sering memainkan langkah penjualan bundling. Penjualan bundling yang 

dimaksud adalah menjual starter pack (nomor perdana) sekaligus dengan 

ponselnya. Tentunya penjualan starter pack (nomor perdana) dan sekaligus 

dengan ponsel dalam satu paket ini juga disertai dengan berbagai bonus dan 

layanan lain dari para pihak operator yang tidak akan didapatkan jika konsumen 

membeli hanya satu produk saja. Untuk lebih memantapkan strategi bundling-nya, 

para operator selular di Indonesia sangat selektif memilih smartphone yang akan 

diajak kerja sama dalam strategi bundling mereka. 

Strategi bundling handphone merek BlackBerry menawarkan dan 

memiliki berbagai bonus serta kelebihan yang disediakan oleh pihak provider 

sebagai partner dari produsen bundling mereka. Pemasaran BlackBerry baik 

melalui cara bundling atau tidak, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Kelebihan dan kekurangan tersebutlah yang menjadi dasar atas 

ketertarikan atau persepsi terhadap minat beli konsumen yang selanjutnya akan 

diteruskan pada keputusan pembelian. 

Saat ini di Indonesia penjualan BlackBerry secara bundling terikat dengan 

6 operator telekomunikasi selular, yaitu Indosat, Excelcomindo, Telkomsel, Tri, 

Esia dan Axis. Pada 10 November 2010, atas desakan dari pemerintah RIM 

sebagai produsen BlackBerry membuka kantor perwakialan mereka di Indonesia. 

Semenjak pertengahan tahun 2010, RIM menunjuk PT. Teletama Artha Mandiri 

(Teletama) sebagai distribusi resmi non-operator di Indonesia. Ada sekitar 2 juta 

pengguna BlackBerry di Indonesia, dari jumlah tersebut diperkirakan terdapat 400 

ribu jumlah pelanggan Blackberry yang menggunakan layanan Indosat. Dimana 
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jumlah tersebut berasal dari 40% perangkat paket bundling dan 60% melalui 

bundling dengan operator selain Indosat dan melalui distributor ritel. Hal ini 

menunjukkan bahwa penjualan handphone secara bundling masih dapat menarik 

minat beli konsumen.  

Sejak smartphone booming pada 2009 di tanah air, smartphone terus 

menjadi komoditas yang diburu di pasar. Alasan yang mengemuka, ponsel-ponsel 

pintar itu memungkinkan pengguna terus terkoneksi selama 24 jam ke internet 

dan kemudahan-kemudahannya membantu pekerjaan para pengguna. Para 

operator selular berlomba-lomba menggandeng perusahaan handphone yang 

memiliki dan memproduksi handphone yang sedang banyak diminati oleh para 

pengguna ponsel seperti yang diraih BlackBerry (Republika 28 September 2010 

halaman 18). Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) mencatat, sampai Maret 

2010 pengguna Blackberry di Indonesia menembus angka satu juta (Republika 28 

September 2010 halaman 18). BlackBerry yang memiliki kemampuan 

menyampaikan informasi melalui jaringan data nirkabel dari layanan perusahaan 

telepon genggam, serta  layanan Blackberry Messanger (BBM) mengejutkan 

dunia dan menjadikannya sangat diminati (Republika 28 September 2010 halaman 

18). 

BlackBerry pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh perusahaan 

Kanada, Research In Motion (RIM). BlackBerry yang memiliki kelebihan 

dibandingkan smartphone lainnya berupa layanan push e-mail sebagai pesan baru 

di ponsel, daftar kontak, dan informasi jadwal (calendar) “didorong” masuk ke 
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dalam Blackberry secara otomatis. BlackBerry telah dipasarkan dibanyak negara 

dan tak terkecuali di Indonesia. 

BlackBerry di Indonesia dikenalkan pada pertengahan Desember 2004 

oleh operator Indosat dan perusahaan Starhub. Starhub merupakan perwakilan 

dari RIM yang merupakan rekan utama Blackberry. Di Indonesia, Starhub 

menjadi bagian dari layanan dalam segala hal teknis mengenai instalasi 

Blackberry melalui operator Indosat. 

Research in Motion (RIM), pengembang dan distributor resmi handset 

BlackBerry  mengakui posisi Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial di 

kawasan Asia Pasifik. Dibanding pada kuartal II/2009 penjualan BlackBerry di 

Indonesia pada kuartal II/2010 mengalami pertumbuhan sebesar 79 persen. RIM 

meningkatkan jumlah pengapalan handset BlackBerry ke Indonesia sebanyak 56,6 

persen pada kuartal II/2010 dibandingkan rentang waktu yang sama di tahun lalu. 

Indonesia merupakan key market bagi RIM saat ini. Pertumbuhan yang 

sedemikian pesat di pasaran Indonesia membuat pasar Asia menjadi kontributor 

pendapatan penting bagi RIM. Pentingnya posisi Indonesia dalam peta pemasaran 

RIM juga mendorong perusahaan yang bermarkas di Kanada itu untuk 

memberikan layanan garansi selama 24 bulan kepada pengguna yang membeli 

BlackBerrry di distributor resmi. Ini hal baru yang dilakukan RIM dan belum 

pernah dilakukan di negara lainnya di dunia. Lebih jauh, RIM juga tengah 

berupaya merealisasikan pendirian PT Research in Motion di Indonesia 

(Republika 28 September 2010 halaman 18). 
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 Perkembangan pasar BlackBerry di Indonesia yang terus meningkat dari 

tahun ke tahun, membuat operator selular melakukan kerjasama dengan Research 

In Motion (RIM) dalam hal penjualan paket bundling dan layanan BlackBerry. 

Dengan kerja sama akan didapatkan sebuah usulan tarif paket bundling 

BlackBerry yang terdiri atas handset dan layanan BlackBerry. Tetapi dibalik itu 

semua, terdapat hal yang memegang peranan penting terhadap keberhasilan 

strategi bundling seperti penetapan harga produk yang telah di bundling. 

Harga dan kelengkapan dari komponen produk bundling merupakan kunci 

utama yang mendorong minat beli konsumen (Fuerderer dalam Siburan 2011:5). 

Menurut Drumwright dalam Siburan (2011:5), harga bundling mempertinggi 

evaluasi konsumen dan keinginan untuk membeli produk bundling yang 

ditawarkan. Harga merupakan salah satu sinyal dan salah satu isyarat informasi 

yang diterima (Srivasta dalam Siburan (2011:5)), sinyal ini akan berdampak pada 

konsumen untuk mengevaluasi produk atau jasa. 

Schiffman dan Kanuk (2000:160) berpendapat bahwa persepsi harga 

(perceived   price) konsumen terhadap suatu produk (tinggi, rendah, atau wajar) 

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap maksut membeli dan kepuasan 

membeli. Persepsi dari ketidakadilan harga mempengaruhi persepsi konsumen 

tentang nilai produk dan pada akhirnya berdampak pada ketertarikan atau minat 

konsumen terhadap sebuah produk.  

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan strategi bundling 

suatu perusahaan adalah bagaimana konsumen mengevaluasi nilai individual dari 

masing-masing barang yang ditawarkan pada produk bundling (Janiszweski dan 
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Cunha dalam Siburan 2011:6). Puri dalam Siburan (2011:6) mengemukakan 

bahwa produk bundling mempertinggi nilai yang diamati oleh konsumen akan 

produk komplementer dengan mengubah arah dimana informasi mengenai produk 

penyokong ini diproses lebih rinci, ketika produk dijual secara terikat dengan 

produk inti. 

Susila dalam Siburan (2011:6) mendefinisikan perceived  value (nilai yang 

dipersepsikan) sebagai pengukuran yang dilakukan konsumen terhadap utilitas 

produk berdasarkan persepsi tentang apa yang diperoleh dan pengorbanan yang 

dilakukan konsumen. Menurut Guiltinan dan Paul dalam Siburan (2011:6), faktor 

utama yang menentukan niat konsumen untuk membeli suatu bentuk atau jenis 

produk adalah persepsi pembeli terhadap kegunaan suatu produk atau lebih situasi 

penggunaan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat diambil judul untuk 

meneliti hubungan atau pengaruh perceived price dan perceived value produk 

bundling dengan minat beli konsumen handphone merek BlackBerry yaitu 

“Pengaruh Perceived Price dan Perceived Value pada Produk Bundling Terhadap 

Minat Beli” (Survei minat beli handphone BlackBerry-Indosat pada Mahasiswa 

Jurusan Administrasi Bisnis Angkatan 2008/2009 dan 2009/2010 Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas Brawijaya). 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah       

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimanakah pengaruh dari variabel perceived price dan variabel 

perceived value pada produk bundling handphone BlackBerry-Indosat 

secara bersama-sama terhadap minat beli konsumen? 

2. Bagaimanakah pengaruh dari variabel perceived price dan variabel 

perceived value pada produk bundling handphone BlackBerry-Indosat 

secara parsial terhadap minat beli konsumen? 

3. Variabel manakah (perceived price dan perceived value) yang berpengaruh 

dominan terhadap minat beli konsumen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1.   Menganalisis dan menjelaskan pengaruh variabel perceived price dan 

perceived value pada produk bundling handphone BlackBerry-Indosat secara 

bersama-sama terhadap minat beli konsumen. 

2.   Menganalisis dan menjelaskan pengaruh variabel perceived price dan 

perceived value pada produk bundling handphone BlackBerry-Indosat secara 

parsial terhadap minat beli konsumen. 

3.   Untuk mengetahui diantara variabel perceived price dan perceived value pada 

produk bundling handphone BlackBerry-Indosat, variabel manakah yang 

berpengaruh dominan terhadap minat beli konsumen. 
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D. Kontribusi Penelitian 

 Penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan nilai, baik 

secara teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan pengaruh Produk Bundling 

terhadap keputusan konsumen untuk membeli handphone BlackBerry. 

1. Aspek Teoritis 

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana atau alat untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pemasaran, khususnya 

tentang produk bundling. 

2. Aspek Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan referensi bagi pihak-pihak terkait dalam ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu strategi pemasaran pada khususnya. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang menjadi 

isi dari penulisan ini, maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing 

bab sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan    

penelitian dan sistematika penelitian. Adapun latar belakang penelitian 

pada bab ini berisi tentang alasan diambilnya tema mengenai produk 

bundling. Pada rumusan masalah, disebutkan poin-poin yang akan 

diteliti, selanjutnya dianalisis pada Bab IV. Pada tujuan penelitian 
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berisikan poin-poin yang menjadi objek studi dan menjawab rumusan 

masalah yang dikemukakan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan 

masalah penelitian seperti perceived price, perceived value, produk 

bundling dan minat beli, serta hubungan antara perceived price, 

perceived value pada produk bundling dengan minat beli. Teori-teori 

ilmiah yang dijelaskan pada bab ini akan digunakan sebagai dasar 

tinjauan dalam membahas tujuan penelitian yang akan dicapai. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan meliputi 

variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

Metode peneitian pada Bab III ini akan digunakan sebagai alat yang 

digunakan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah dan 

menguji hipotesis penelitian. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengambarkan tentang gambaran umum dari objek penelitian 

dan hasil penelitian serta pengujian hipotesis. Pada bab ini akan dijawab 

rumusan masalah yang dinyatakan dalam hipotesis penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 
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keputusan atau rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan atau kemajuan lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan 

hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Charli (2008) 

Penelitian ini berjudul “Evaluasi Penggunaan Strategi Promosi Product 

Bundling Terhadap Costumer Loyalty Pada Produk CDMA (Studi Kasus 

Handphone Huaiwei C2801)”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Customer Expectation (Ekspektasi Konsumen), Perceive Quality 

(Kualitas yang Diterima Konsumen), Perceive Value (Nilai yang Diterima 

oleh Konsumen), Customer Satisfaction (Kepuasan Pelanggan), Customer 

Complaint (Komplain dari Konsumen), dan Customer loyalty (Loyalitas 

Pelanggan). Metode analisa dan pengolahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis GLM (Generalized Linier 

Model) dan analisis regresi linier. Hasil dari penelitian dari Charlie adalah 

sebagai berikut: 

a.  Berdasarkan analisis deskriptif, diperoleh kesimpulan dari responden 

mengenai sikap responden terhadap variabel penelitian. Variabel 

penelitian tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

terhadap loyalitas konsumen pada program bundling. Sikap responden 

terhadap variabel ekspektasi konsumen adalah positif (setuju). Sikap 

responden terhadap perceive quality, customer complaint, perceive 

value, dan customer satisfaction adalah netral. Sikap responden 

terhadap customer loyalty adalah negatif. 
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b. Berdasarkan analisis GLM (Generalized Linier Model) dan analisis regresi 

linier, dapat diketahui bahwa hampir semua pasangan variabel penelitian 

memiliki hubungan yang signifikan. 

Walaupun terdapat hubungan antara beberapa variabel diatas, hubungan 

antar variabel bersifat lemah. Hubungan variabel yang kuat terdapat pada 

hubungan perceive quality dengan perceive value, hubungan perceive quality 

dengan perceive value, dan hubungan perceive value dan customer 

satisfaction. Namun, terdapat dua hubungan yang tidak signifikan. Tidak 

signifikannya hubungan tersebut menandakan tidak adanya hubungan antar 

variabel tererbut. Variabel yang tidak berhubungan tersebut adalah  hubungan 

perceive value dengan customer expectation hubungan customer satisfaction 

dengan customer expectation. 

2. Samudra (2008) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Atribut Produk Terhadap Minat Beli 

Produk Pembiayaan Edukasi Bank Syariah Mandiri di Kalangan Mahasiswa 

UI Depok”. Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu atribut produk 

yang terdiri atas mutu/kualitas, harga, merek, dan pelayanan produk. 

Sedangkan variabel dependennya adalah minat beli konsumen. Penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif dengan penedekatan kuantitatif. Metode analisis 

data pada penelitian ini menggunaka analisis faktor dan analisis regresi linier 

berganda. Berdasarkan hasil olah data statistik penelitian pengaruh atribut 

produk terhadap minat beli produk Bank Syariah Mandiri di kalangan 

mahasiswa UI Depok, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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a. Terdapat pengaruh dari atribut produk terhadap minat beli produk 

pembiayaan edukasi Bank Syariah Mandiri di kalangan mahasiswa UI 

Depok. Atribut-atribut produk yang mempengaruhi minat beli adalah 

mutu/kualitas, merek, harga dan pelayanan produk. 

b. Dimensi yang dominan dari atribut produk yang mempengaruhi minat 

beli adalah dimensi merek, sedangkan dimensi-dimensi lain dari atribut 

produk memiliki nilai uji t dan signifikansi yang rendah ketimbang 

dimensi merek. 

c. Dimensi yang ditolak dalam variabel atribut produk adalah dimensi 

mutu/kualitas, dimensi harga dan dimensi pelayanan produk dalam 

penelitian ini ditolak berdasarkan analisis hipotesa pada dimensi-dimensi 

yang diuji dengan uji nilai t dan signifikansinya. 

d. Berdasarkan data karakteristik responden dapat ditemui bahwa alasan 

yang mendominasi mahasiswa menggunakan produk BSM adalah karena 

faktor transfer uang saku, ketentraman karena sesuai prinsip syariah dan 

lokasi yang mudah dijangkau, sedangkan faktor layanan menjadi alasan 

minoritas. 

3. Sari dan Rusli (Jurnal Bisnsis dan Manajemen 2009) 

Penelitian ini berjudul “Analisis Persepsi Pembelian Product 

Bundling Cellular Phone Merek Esia Di Bandar Lampung”. Variabel 

independen dalam penelitian adalah produk bundling. Sedangkan variabel 

dependen dalam peneliatian ini adalah keputusan pembelian konsumen. 

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor 
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dan analisis crosstabs. Tanggapan positif terhadap program product 

bundling. Program product bundling yang diterapkan cukup berhasil dan 

punya daya tarik sehingga konsumen memutuskan untuk membeli produk 

tersebut. Hasil penelitian sebagai berikut: 

a. Hasil perhitungan uji reliabilitas daftar pertanyaan menggunakan alpha 

croanbach, diperoleh nilai r hitung sebesar 0,852 pada tahap I, tetapi 

karena pada uji validitas dengan menggunakan analisis faktor, ada satu 

pertanyaan yang tidak valid, maka dilakukan uji reliabilitas pada tahap 

kedua dengan menghapus pertanyaan yang tidak valid tersebut. Pada uji 

reliabilitas tahap II, terjadi perubahan pada nilai alpha croanbach. Nilai r 

hitung menjadi 0,861, yang berarti tingkat kereliabelan daftar pertanyaan 

tinggi. Berdasarkan uji validitas dengan menggunakan analisis faktor, 

terdapat 14 pertanyaan yang dinyatakan valid dari 15 pertanyaan. 

Terdapat satu pertanyaan yang tidak valid pada faktor harga karena 

memiliki nilai korelasi faktor komponen matrik rotasi di bawah 0,5. 

Pengujian validitas dan reliabilitas ini dilakukan terhadap 30 responden 

dengan tingkat kepercayaan 90%. 

b. Sebagian besar konsumen memberikan tanggapan positif terhadap 

program product bundling, sehingga dapat dikatakan bahwa program 

product bundling yang diterapkan oleh PT. Bakrie Telecom cukup 

berhasil dan mempunyai daya tarik sehingga konsumen memutuskan 

untuk membeli produk cellular phone merek Esia tersebut. Daya tarik 

tersebut berasal dari faktor harganya yang dapat dikatakan murah dan 
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terjangkau bagi pasar sasarannya, yaitu konsumen yang tergolong ke 

dalam masyarakat menengah ke bawah. Daya tarik tersebut juga dilihat 

dari faktor produk, yaitu kemasan dan desain produk yang dapat 

dikatakan cukup menarik dan faktor promosi penjualan produknya yang 

juga dapat dikatakan cukup menarik, tetapi konsumen kurang merasa 

puas terhadap kualitas produknya. 

 

Tabel 1.1   Pemetaan Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Tujuan & 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Charli 

(2008) 

Evaluasi 

Penggunaan 

Strategi 

Promosi 

Product 

Bundling 

Terhadap 

Costumer 

Loyalty 

Pada 

Produk 

CDMA 

(Studi 

Kasus 

Handphone 

Huaiwei 

C2801). 

Mengetahui 

efektifitas 

variabel 

independen 

strategi produk 

bundling terhadap 

variabel dependen 

Customer 

Expectation, 

Perceive Quality, 

Perceive Value, 

Customer 

Satisfaction, 

Customer 

Complaint, dan 

Customer loyalty. 

Analisis 

deskriptif, 

analisis 

GLM 

(Generalize

d Linier 

Model) dan 

analisis 

regresi 

linier. 

Sikap responden 

pada variabel 

ekepektasi 

konsumen ialah 

positif (setuju). 

Sikap responden 

pada perceive 

quality, customer 

complaint, 

perceive value, 

dan customer 

satisfaction 

adalah netral. 

Sikap responden 

terhadap customer 

loyalty adalah 

negatif. 

Hampir semua 

pasangan variabel 

memiliki 

hubungan yang 

signifikan. 
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Lanjutan Tabel 1.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Tujuan & 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

2. Sari dan 

Rusli 

(2009) 

Analisi 

Persepsi 

Pembelian 

Product 

Bundling 

Cellular 

Phone 

Merek Esia 

Di Bandar 

Lampung. 

Mengetahui 

tanggapan 

konsumen 

tentang variabel 

independen 

produk, harga, 

promosi, dan 

saluran 

distribusi 

terhadap 

variabel 

dependen yaitu 

keputusan 

konsumen. 

Analisis 

faktor dan 

analisis 

crosstabs. 

Tanggapan positif 

terhadap program 

product bundling. 

Program product 

bundling yang 

diterapkan cukup 

berhasil dan punya 

daya tarik sehingga 

konsumen 

memutuskan untuk 

membeli produk 

tersebut. 

3. Dedy 

Tri 

Samudra 

(2008) 

Pengaruh 

Atribut 

Produk 

Terhadap 

Minat Beli 

Produk 

Pembiayaa

n Edukasi 

Bank 

Syariah 

Mandiri di 

Kalangan 

Mahasiswa 

UI Depok. 

Mengetahui 

hubungan antara 

variabel 

independen 

yaitu atribut 

produk yang 

terdiri atas 

mutu/kualitas, 

harga, merek, 

dan pelayanan 

produk terhadap 

variabel 

dependennya 

yaitu minat beli 

konsumen. 

Analisis 

faktor dan 

analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

-Terdapat 

pengaruh dari 

atribut produk 

terhadap minat beli 

pembiayaan 

edukasi Bank 

Syariah Mandiri di 

kalangan 

mahasiswa UI 

Depok. 

-Dimensi yang 

dominan dari 

atribut produk 

yang 

mempengaruhi 

minat beli adalah 

dimensi merek. 

-Dimensi yang 

ditolak dalam 

variabel atribut 

produk adalah 

dimensi mutu/ 

kualitas, dimensi 

harga dan dimensi 

pelayanan produk. 
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B. Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Pengertian persepsi yang dikemukakan oleh Schiffman dan Kanuk 

(2000:137), yaitu suatu proses dimana individu memilih, mengatur, dan 

menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal 

mengenai dunia. Proses ini dapat dijelaskan sebagai “bagaimana kita 

melihat dunia di sekeliling kita”. Dua individu mungkin menerima 

stimuli yang sama dalam kondisi nyata yang sama, tetapi bagaimana 

setiap orang mengenal, memilih, mengatur, dan menafsirkannya 

merupakan proses yang sangat individual berdaarkan kebutuhan, nilai-

nilai, dan harapan setiap orang itu sendiri. Pengertian serupa juga 

diungkapkan oleh Kotler dalam Siburan (2011:27) yaitu seorang 

individu yang memilih, mengorganisasi dan menafsirkan masukan-

masukan informasi untuk menciptakan sebuah 

gambaran yang bermakna. Tiga prinsip dasar mengenai pengelompokan 

persepsi adalah figur dan dasar, pengelompokan, dan pengakhiran 

(Schiffman dan Kanuk, 2000:151). 

2. Perceived Price (Harga yang Dipersepsikan) 

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi 

dari produk dan pelayanannya (Swastha, 2000:241). Sedangkan 

Tjiptono (2008:151) menyimpulkan bahwa “harga merupakan satuan 

moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang 
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ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau guna suatu barang 

atau jasa”. 

Kotler (2009:67) menarik kesimpulan tentang harga “adalah salah 

satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen-

elemen lainnya menimbulkan biaya”. Dalam suatu perusahaan biasanya 

menggunakan berbagai variasi dalam menentukan harga dari suatu 

produk. Menurut Kotler (2009:76) menyatakan bahwa “perusahaan 

harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan kebijakan 

penetapan harganya” ada enam langkah untuk menentukan harga yaitu: 

 

1) Memilih tujuan penetapan harga,  

2) Menentukan permintaan,  

3) Memperkirakan biaya,  

4) Menganalisis biaya, harga dan tawaran pesaing,  

5) Memilih metode penetapan harga 

6) Memilih harga akhir. 

 

Menurut Basu Swastha dalam Siburan (2011:28) harga sering 

dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen. Orang sering 

memilih harga yang lebih tinggi di antara dua barang karena mereka 

melihat adanya perbedaan. Apabila harga lebih tinggi, orang cenderung 

beranggapan bahwa kualitasnya lebih baik. Konsumen sering pula 

menggunakan harga sebagai kriteria utama untuk menentukan nilainya. 

Barang dengan harga tinggi biasanya dianggap superior dan barang 

yang mempunyai harga rendah dianggap inferior. 
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Perceived price adalah persepsi konsumen akan harga atau 

pengorbanan relatif yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan suatu 

produk dibandingkan dengan harga atau pengorbanan pada produk lain 

yang sejenis (Chen dan Dubinsky (1999:23)). Menurut Schiffman dan 

Kanuk (2000:160-161) pandangan atau persepsi mengenai harga di ukur 

dan diwakili oleh dua indikator. Hal ini juga senada dengan apa yang 

dikemukakan oleh Janiszewski dan Lichtenstein (2004:295). 

Pengukuran perceived price dibentuk oleh dua indikator. Pertama 

adalah attractiveness, yaitu bagaimana pendapat konsumen mengenai 

harga yang ditawarkan apakah menarik atau tidak menarik. Dan yang 

kedua adalah fairness, yaitu bagaimana pendapat konsumen mengenai 

harga yang ditawarkan apakah wajar atau tidak wajar jika dibandingkan 

dengan tawaran harga lain. Dalam penelitian ini attractiveness dan 

fairness digunakan sebagai indikator untuk pengukuran variabel 

perceived price. 

3. Perceived Value (Nilai yang Dipersepsikan) 

Kluckhohn dalam  Putri (2009:14) sebagai seorang antropolog, 

sejak tahun 1951 telah mendefinisikan nilai sebagai: 

“... a conception explicit or implicit, distinctive of an individual or 

characteristic of a group, of the desirable which influence the selection 

from available modes, means and ends of action.” Untuk memahami 

pengertian nilai secara lebih dalam, berikut ini akan disajikan sejumlah 

definisi nilai dari beberapa ahli (Nilai, 

http://rumahbelajarpsikologi.com). “Value is an enduring belief that a 

http://rumahbelajarpsikologi.com/
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specific mode of conduct or end-state of existence is personally or 

socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-

state of existence”. “Value is a general beliefs about desireable or 

undesireable ways of behaving and about desireable or undesireable 

goals or end-states”. 

Lebih lanjut Schwartz dalam Putri (2009:15) juga menjelaskan 

bahwa nilai adalah (1) suatu keyakinan, (2) berkaitan dengan cara 

bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu, (3) melampaui situasi 

spesifik, (4) mengarahkan seleksi atau evaluasi terhadap tingkah laku, 

individu, dan kejadian-kejadian, serta (5) tersusun berdasarkan  derajat 

kepentingannya. Penjelasan Schwartz terlihat pada kutipan berikut: 

“Value as desireable transsituatioanal goal, varying in importance, that 

serve as guiding principles in the life of a person or other social entity”. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terlihat kesamaan 

pemahaman tentang nilai, yaitu (1) suatu keyakinan, (2) berhubungan 

dengan cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara 

bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu dan 

digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. 

Perceived value yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

penilaian konsumen secara keseluruhan akan faedah dari suatu produk 

berdasarkan persepsi mengenai apa yang telah mereka terima dan apa 

yang telah mereka berikan (Hauser dan Zeithalm dalam Siburan 
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(2011:30)). Menurut Sweeney dan Soutar (2001:208), pengukuran 

persepsi nilai dibentuk oleh empat dimensi. Pertama, emotional value 

yaitu utilitas yang berasal dari perasaan atau afektif /emosi positif yang 

ditimbulkan dari mengkonsumsi suatu produk. Kedua adalah social 

value, yaitu utilitas yang didapatkan dari kemampuan produk untuk 

meningkatkan konsep diri (sosial) konsumen. Ketiga, 

quality/performance yakni utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap 

kualitas kinerja yang diharapkan atas suatu produk. Dan yang keempat 

yaitu price/value for money, yakni utilitas yang didapatkan dari produk 

dikarenakan reduksi biaya jangka pendek atau jangka panjang. 

 

C. Produk 

1. Pengertian Produk 

Menurut Kotler & Keller (2009:4) produk adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan 

atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, 

tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Sedangkan Surachman 

(2008:25) menarik kesimpulan sebagai berikut “produk merupakan suatu 

media yang berfungsi untuk menyampaikan pengalaman kepada konsumen 

akan penggunaan suatu merek”. 

2. Tingkat Produk 

Kotler & Keller (2009:4) mejelaskan dalam merencanakan tawaran 

pasarnya, pemasar perlu memikirkan secara mendalam lima tingkatan 

produk sebagai berikut: 
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a. Manfaat inti (Core benefit) yaitu Suatu layanan atau manfaat mendasar 

yang sesungguhnya dibeli pelanggan.  

b. Produk dasar (Basic Product) yaitu pemasar harus mengubah manfaat 

inti menjadi produk dasar. 

c. Produk yang diharapkan (Expected product) adalah beberapa atribut 

produk dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka 

membeli produk. 

d. Produk yang ditingkatkan (Augmented product) yaitu pada tingkat 

keempat pemasar menyiapkan produk yang ditingkatkan yang 

melampaui harapan pelanggan. 

e. Calon produk (Potential product) meliputi segala kemungkinan 

peningkatan dan perubahan yang mungkin akan dialami produk atau 

tawaran tersebut pada masa mendatang. 

3. Klasifikasi Produk 

Kotler & Keller (2009:6) menjelaskan bahwa klasifikasi produk 

berdasarkan daya tahan dan wujud terdiri dari: 

a. Barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah barang-

barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa 

kali penggunaan. 

b. Barang tahan lama (durable good) adalah barang berwujud yang 

biasanya tetap bertahan walaupun sudah digunakan berkali-kali.  

c. Jasa (services) adalah produk-produk yang tidak berwujud, tidak 

terpisahkan, dan mudah habis. Akibatnya, produk ini biasanya 
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memerlukan pengendalian mutu, kredibilitas pemasok, dan 

kemampuan penyesuaian yang lebih tinggi. 

4. Hierarki Produk 

Menurut Kotler & Keller (2009:15) hierarki produk membentang dari 

kebutuhan dasar sampai barang tertentu yang memuaskan kebutuhan 

tersebut. Hierarki produk dapat dikelompokkan menjadi enam tingkat  

sebagai berikut: 

a. Keluarga kebutuhan (Need family) yaitu kebutuhan inti yang mendasari 

keberadaan suatu kelompok produk. 

b. Keluarga produk (Product family) yaitu semua kelas produk yang dapat 

memenuhi kebutuhan inti dengan lumayan efektif.  

c. Kelas produk (Product class) merupakan sekelompok produk dalam 

keluarga produk yang diakui mempunyai ikatan fungsional tertentu. 

d. Lini produk (Product line) merupakan sekelompok produk dalam kelas 

produk yang saling terkait erat karena produk tersebut mjelakukan fungsi 

yang sama, dan dipasarkan melalui saluran yang sama atau masuk ke 

dalam rentang harga tertentu. 

e. Jenis produk (Product type) yaitu sekelompok barang dalam lini produk 

yang sama-sama memiliki salah satu dari bebarapa kemungkinan bentuk 

produk tersebut. 

D. Teori Bundling 

1. Pengertian Bundling 

Menurut Sari dan Rusli (2009:114) produk bundling adalah salah satu 

strategi dalam pemasaran, yang merupakan strategi untuk menggabungkan 
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penjualan beberapa produk menjadi satu paket penjualan dalam satu harga. 

Saat ini, strategi tersebut sedang marak digunakan oleh produsen-produsen 

ponsel dan operator seluler. Arga (2008:10) berpendapat bahwa bundling 

adalah sebuah strategi pemasaran yang melibatkan penawaran dua produk 

atau lebih untuk dijual sebagai satu kesatuan unit jual. Pada umumnya, 

harga yang ditawarkan dalam kombinasi produk hasil bundling lebih murah 

dibandingkan harga per satuan produk apabila dibeli terpisah. Tujuan 

diterapkannya bundling dalam industri adalah untuk memberikan daya tarik 

lebih kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan produk 

perusahaan secara keseluruhan. 

Stremersch dan Tellis (2002:68) mengemukakan bahwa bundling 

sangat efektif dilakukan apabila perusahaan yang ingin menerapkan strategi 

tersebut memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: 

a. Memiliki economies of scale dalam berproduksi 

b. Memiliki economies of scope dalam mendistribusikan produknya 

c. Memiliki marginal cost yang rendah dalam melakukan bundling 

d. Biaya awal dalam memulai produksi tinggi 

e. Consumer acquisition cost tinggi 

f. Hasil akhir dari bundling merupakan simplifikasi dua produk atau lebih 

yang dibutuhkan oleh konsumen yang sama 

g. Respon konsumen baik ketika penjual melakukan penyederhanaan 

penjualan dan memberikan keuntungan lebih atas kombinasi produk 

yang di bundle. 
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2. Jenis Bundling 

Menurut Adams dan Yellen (1976:482) terdapat dua jenis bundling, yaitu: 

a. Pure Bundling 

 Pure Bundling merupakan jenis produk bundling dimana 

konsumen hanya dapat membeli produk yang ditawarkan penjual 

dalam bentuk paket. Pada jenis bundling ini konsumen tidak bisa 

membeli produk secara terpisah. Pilihannya bagi konsumen adalah 

membeli produk tersebut secara paket atau tidak membeli sama sekali. 

b. Mixed bundling 

Mixed bundling adalah jenis product bundling dimana konsumen 

dapat memilih produk tersebut secara paket atau secara terpisah. 

Biasanya pada jenis ini konsumen akan ditawarkan beberapa 

keuntungan ketika membeli dalam bentuk paket, seperti pemotongan 

harga atau bonus-bonus lainnya. 

Kemudian Stremersch and Tellis (2002:56) juga membedakan 

bundling menjadi 2 kategori; 

1) Product bundling 

Produk bundling didefinisikan sebagai penjualan dua produk atau 

lebih dalam satu harga. Kedua produk tersebut telah 

diintegrasikan menjadi satu produk yang memilki fungsi saling 

melengkapi. 
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2) Price bundling 

Price bundling didefinisikan sebagai melakukan penjualan dua 

atau lebih produk yang berbeda dalam satu paket harga tanpa 

menyatukan produk tersebut dalam satu kesatuan. Karena produk 

tidak disatukan, maka harga yang dibayarkan tersebut adalah 

price bundling. Motivasi konsumen membeli produk tersebut 

adalah karena harga, produknya sendiri tidak ada penambahan 

value. 

Focus 

Form 

Price Product 

Unbundling 

                                            X 

                                            Y 

Pure Bundling (X,Y) (X,Y) 

Mixed Bundling 

(X,Y) 

X 

Y 

(X,Y) 

X 

Y 

 

Gambar 2.1 Classifications of Bundling Strategies 

Sumber : Stremersch and Tellis, “Strategic bundling of product and  prices: a 

newsynthesis for marketing” Journal of  Marketing (2002:58). 

 

 

3. Kunci Keberhasilan dan Kelebihan Produk Bundling 

Guiltinan dalam Charli (2008:20) menjelaskan bahwa kunci 

keberhasilan efektifitas produk bundling adalah tingkat complementary 
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antara barang atau jasa dalam produk bundling tersebut. Simonin dan Ruth 

dalam Charli (2008:20) juga melihat bahwa tingkat persepsi konsumen 

terhadap produk bundling dipengaruhi oleh dapat digunakannya produk 

tersebut bersama-sama dan terhadap harga yang ditetapkan dalam produk 

bundling tersebut. Produk bundling yang memiliki susunan produk 

complement akan mendapatkan purchase intention lebih tinggi daripada 

produk bundling yang produknya tidak saling berhubungan. 

Sementara beberapa kelebihan dari produk bundling, diantaranya 

adalah (Sumber: From The Economist print edition, Jul 5th 2001): 

a. Harga yang ditawarkan oleh produk bundling dapat lebih murah. 

Hal ini dikarenakan produk ditawarkan dalam satu harga. 

b. Bundling dapat mengurangi biaya pencarian barang oleh 

konsumen, karena barang dengan sistem bundling berada dalam 

tempat penjualan yang sama.  

c. Bundling dapat mengurangi biaya distribusi produsen, karena 

produk dengan sistem bundling didistribusikan secara bersama-

sama. 

d. Biaya transaksi produk bundling lebih rendah, karena pembelian 

tunggal lebih murah untuk dilaksanakan. 

 

E. Minat Beli (Intention to Buy) 

1. Pengertian dan Teori Minat Beli 

Menurut Fishbein dan Icek Ajzen (2004:197), intention (minat) 

adalah sebuah rencana atas sepertinya seseorang akan berperilaku dari 
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situasi tertentu dengan cara-cara tertentu baik seseorang akan 

melakukannya atau tidak. Sementara itu menurut Peter dan Olson 

(1999:149), intention adalah sebuah rencana untuk terlibat dalam suatu 

perilaku khusus guna mencapai tujuan. Menurut Fishbein dan Icek Ajzen 

(2004:198), minat beli mempunyai empat elemen yang berbeda: 

a. Perilaku (The Behaviour) 

b. Obyek target dimana perilaku ditujukan 

c. Situasi dimana perilaku dilakukan 

d. Waktu dimana perilaku dilakukan 

 

Fishbein dan Icek Ajzen (2004:292) juga mengemukakan bahwa 

minat seseorang untuk mempertunjukkan perilaku tergantung dari 2 (dua) 

faktor, yaitu: 

a. Sikapnya melalui perilaku 

b. Pandangan subyektif terhadap perilaku 

Pengertian minat beli (intention to buy) menurut Howard (1989:35) 

adalah keadaan yang menggambarkan rencana konsumen untuk membeli 

sejumlah unit merek tertentu pada suatu periode waktu tertentu. Sementara 

menurut Hanna dan Wozniak (2001:142) menyatakan bahwa konsumen 

seringkali membentuk preferensi terhadap salah satu merek atau 

perusahaan dikarenakan image-nya, sedangkan dari preferensi itulah 

konsumen akan menentukan minatnya untuk membeli suatu produk atau 

tidak. 

Menurut Swastha (1999:87) minat beli konsumen merupakan sikap 

dan tindakan yang dilakukan konsumen dalam proses pengambilan 
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keputusan pembelian. Minat beli menurut Assael (1998:198) merupakan 

perilaku yang muncul sebagai respon terhadap obyek, atau juga merupakan 

minat pembelian ulang yang menunjukan keinginan pelanggan untuk 

melakukan pembelian ulang. Disamping itu Assael menambahkan bahwa 

minat membeli adalah tahap terakhir dari suatu proses keputusan 

pembelian yang kompleks. Proses ini dimulai dari munculnya kebutuhan 

akan suatu produk atau merek (Need Arousal) dilanjutkan dengan 

pemrosesan informasi  oleh konsumen (Consumer Information 

Processing). Selanjutnya konsumen  akan mengevaluasi produk atau 

merek  tersebut. Hasil evaluasi ini yang akhirnya memunculkan niat atau 

intensi untuk membeli sebelum akhirnya konsumen benar-benar 

melakukan pembelian. 

Pengertian intention atau minat menurut Setyawan dan Anton Ihwan 

(2003:29) adalah sebagai berikut: 

a. Intention dianggap sebuah perantara antara faktor-faktor 

motivasional yang mempengaruhi perilaku 

b. Intention juga mengindikasikan seberapa jauh seseorang 

mempunyai kemauan untuk mencoba 

c. Intention menunjukan pengukuran kehendak seseorang 

d. Intention berhubungan dengan perilaku terus menerus. 

Menurut Armstrong (2000:28) minat beli dapat memberikan 

beberapa manfaat, seperti :  

(a) forecasting sales of existing product and services;  
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(b) making variety of managerial decisions and;  

(c) estimating demand for new products.  

Atau setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi: 

(a) peramalan penjualan produk dan layanan yang ada, 

(b) membuat berbagai keputusan manajerial dan; 

(c) memperkirakan permintaan untuk produk baru. 

2. Indikator Minat Beli 

Indikator-indikator dari minat beli dijelaskan oleh komponen dari 

Schiffman dan Kanuk (2000:470). Komponen-komponen tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Tertarik untuk mencari informasi mengenai produk 

b. Mempertimbangkan untuk membeli 

c. Tertarik untuk mencoba 

d. Ingin mengetahui produk 

e. Ingin memiliki produk. 

 

F. Hubungan Antar Variabel terhadap Minat Beli Konsumen 

Penerapan produk bundling yang tepat dan memiliki sisi 

komplementer tinggi, akan sangat berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen. Konsumen akan lebih memilih produk yang dipasarkan dengan 

sistem bundling yang memiliki berbagai kelebihan dan kemudahan, serta 

memiliki berbagai bonus dan layanan lebih dibanding produk tanpa sistem 

bundling. Kelebihan yang didapat melalui produk bundling baik dalam segi 

tambahan fitur untuk produk maupun pengurangan harga serta penyertaan 
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bonus-bonus yang diberikan dalam paket penjualan akan mampu menarik 

minat pembelian konsumen. 

1. Hubungan Perceived Price Dengan Minat Beli 

Menurut Monroe dalam Siburan (2011:32) harga mempengaruhi 

pendapatan dan perilaku pembelanjaan bagi konsumen dengan tingkat 

pendapatan tertentu, harga mempengaruhi apa yang dapat dibeli dan 

mempengaruhi jumlah setiap produk yang akan dibeli. Respon konsumen 

terhadap produk bundling salah satunya dipengaruhi oleh harga yang 

ditawarkan (Soman dan Gourville dalam Siburan, 2001:32). 

Schiffman dan Kanuk (2000:160) berpendapat bahwa persepsi harga 

(perceived   price) konsumen terhadap suatu produk (tinggi, rendah, atau 

wajar) mempunyai pengaruh yang kuat terhadap maksut membeli dan 

kepuasan membeli. Dalam tawaran produk bundling, konsumen akan 

mempertinggi persepsi mereka terhadap harga yang ditawarkan dan niat 

konsumen untuk membeli produk bundling yang ditawarkan (Drumwright 

dalam Siburan, 2011:32). 

2. Hubungan Perceived Value Dengan Minat Beli 

Guiltinan dan Paul dalam Siburan (2011:33) menyatakan bahwa faktor 

utama yang menentukan niat konsumen untuk membeli suatu bentuk atau 

jenis produk atau jasa adalah persepsi konsumen terhadap kegunaan 

suatu produk atau lebih dari situasi penggunaan produk tersebut. Sweeny dan 

Soutar (2001:206) juga menjelaskan bahwa “value perceptions can be 

generated without the product or service being bought or used” atau yang 



 

 

 

 

   

 

33 

 

 
 
 

  

telah diartikan ke bahasa Indonesia menjadi “persepsi nilai dapat dihasilkan 

tanpa produk atau jasa yang dibeli atau digunakan”. Hal ini 

mengindikasikan juga bahwa persepsi nilai dapat dihasilkan tanpa atau 

sebelum proses pembelian. Jadi, persepsi nilai dapat menimbulkan sebuah 

ketertarikan atau minat terhadap sebuah produk. 

Pada  strategi bundling, persepsi nilai (perceived value) yang ditangkap 

oleh konsumen terhadap produk komplementer atau pelengkap akan 

meningkat. Karena produk komplementer yang ditawarkan dalam bundling 

mendorong konsumen membentuk satu kemungkinan kebutuhan baru yang 

dapat dipenuhi oleh produk tersebut dan pertimbangan konsumen terspesifik 

hanya pada produk komplemen yang ditawarkan dan bukan pada produk 

alternatif lainnya yang juga mampu memenuhi kebutuhan mereka (Puri 

dalam Siburan, 2011:33). Perceived value yang positif akan memberikan 

dorongan kepada konsumen untuk membeli dan sebaliknya perceived value 

yang negatif akan mengurangi kemauan konsumen untuk membeli (Monroe 

dalam Siburan, 2011:33). Namun sebelum terjadi pembelian, perceived value 

memegang peran penting terhadap minat maupun niat membeli sebuah 

produk. 

 

G. Model Konseptual dan Perumusan Hipotesis 

1. Model Konseptual 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan, maka dapat 

disusun sebuah kerangka pemikiran untuk meneliti pengaruh atas strategi 
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pemasaran produk bundling terhadap minat beli Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas Brawijaya Angkatan 2008/2009 dan 2009/2010 

dalam penelitian ini, seperti tersaji pada Gambar 2.2 di bawah ini: 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Model Konseptual 

Keterangan:                  : pengaruh secara bersama-sama 

           ----------- : pengaruh secara parsial 

 

2. Perumusan Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2011:64), hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. 

Berdasarkan kerangka pikir konseptual diatas, maka dapat diturunkan model 

hipotesis sebagai berikut:  

H1 : Terdapat pengaruh secara bersama-sama dari variabel Perceived Price 

(X1) dan variabel Perceived Value (X2) terhadap Minat Beli 

Konsumen (Y). 

PERCEIVED PRICE 

MINAT BELI 

PERCEIVED VALUE 
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H2 : Terdapat pengaruh secara parsial dari variabel Perceived Price (X1) 

dan variabel Perceived Value (X2) terhadap Minat Beli Konsumen 

(Y). 

H3 : Terdapat salah satu variabel yang berpengaruh dominan terhadap Minat 

Beli Konsumen (Y) yaitu variabel Perceived Price (X1). 



36 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory 

research. Explanatory research atau penelitian penjelasan adalah penelitian yang 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa 

(Singarimbun, 2006:5). Penggunaan jenis penelitian ini adalah untuk menguji 

apakah ada hubungan kausal antara variabel bebas yaitu perceived price dan 

perceived value terhadap variabel terikat yaitu minat beli konsumen. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel dari suatu 

populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok, 

untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian 

hipotesis. Alasan utama pemilihan jenis penelitian eksplanatori ini adalah untuk 

menguji hipotesis yang diajukan. Diharapkan melalui hipotesis tersebut dapat 

menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel antara dan 

variabel terikatnya. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis 

Angkatan 2008/2009 dan 2009/2010 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 

Brawijaya – Malang Jalan Mayjen Haryono No.163  Malang  65145 Jawa Timur; 

Telpon (0341) 553737, 568914, 558226; Fax. (0341) 558227; Website: 

http://fia.ub.ac.id; E-mail: fia@ub.ac.id. 

mailto:fia@ub.ac.id
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C. Konsep, Variabel, Definisi Operasional, dan Skala Pengukuran 

1. Konsep 

Ilmu pengetahuan terdiri atas seperangkat teori. Dalam teori terdapat 

seperangkat proposisi, model, definisi dan konsep yang berhubungan satu 

sama lain. Menurut Zikmund dalam Simamora (2004:21) konsep adalah 

generalisasi ide tentang kelas objek, atribut, kejadian, atau proses. 

Berdasarkan judul penelitian ini, maka konsep yang muncul adalah: 

a. Perceived Price 

Perceived price adalah persepsi konsumen akan harga atau 

pengorbanan relatif yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan suatu 

produk dibandingkan dengan harga atau pengorbanan pada produk lain 

yang sejenis (Chen dan Dubinsky (1999:23)). Menurut Schiffman dan 

Kanuk (2000:160-161) pandangan atau persepsi mengenai harga di ukur 

dan diwakili oleh dua indikator. Hal ini juga senada dengan apa yang 

dikemukakan oleh Janiszewski dan Lichtenstein (2004:295). Pengukuran 

perceived price dibentuk oleh dua indikator. Pertama adalah attractiveness, 

yaitu bagaimana pendapat konsumen mengenai harga yang ditawarkan 

apakah menarik atau tidak menarik. Dan yang kedua adalah fairness, yaitu 

bagaimana pendapat konsumen mengenai harga yang ditawarkan apakah 

wajar atau tidak wajar jika dibandingkan dengan tawaran harga lain.  

b. Perceived Value (Nilai yang Dipersepsikan) 

Perceived value yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

penilaian konsumen secara keseluruhan akan faedah dari suatu produk 

berdasarkan persepsi mengenai apa yang telah mereka terima dan apa yang 
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telah mereka berikan (Hauser dan Zeithalm dalam Siburan (2011:30)). 

Menurut Sweeney dan Soutar (2001:208), pengukuran perceived value  

dibentuk oleh empat dimensi. Pertama, emotional value yaitu utilitas yang 

berasal dari perasaan atau afektif/emosi positif yang ditimbulkan dri 

mengkonsumsi suatu produk. Kedua adalah social value, yaitu utilitas yang 

didapatkan dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri 

(sosial) konsumen. Ketiga, quality/performance yakni utilitas yang 

diperoleh dari persepsi terhadap kualitas kinerja yang diharapkan atas 

suatu produk. Dan yang keempat yaitu price/value for money, yakni utilitas 

yang didapatkan dari produk dikarenakan reduksi biaya jangka pendek atau 

jangka panjang. 

c. Minat Beli (Intention to Buy) 

Intention atau minat adalah sebuah rencana atas sepertinya 

seseorang akan berperilaku dengan cara-cara tertentu baik seseorang 

akan melakukannya atau tidak. Minat beli (intention to buy) adalah 

keadaan yang menggambarkan rencana konsumen untuk membeli 

sejumlah unit merek tertentu pada suatu periode waktu tertentu. Minat 

beli juga memberikan pendapat bahwa konsumen seringkali membentuk 

preferensi terhadap salah satu merek atau perusahaan dikarenakan image-

nya, sedangkan dari preferensi itulah konsumen akan menentukan 

minatnya untuk membeli suatu produk atau tidak. 
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2. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:38), variabel penelitian merupakan suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Variabel bebas (Independent ) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Attractiveness, Fairness, 

Emotional Value, Performance/Quality, Social Value, dan Value for 

Money. 

b) Variabel terikat (Dependen) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah minat beli konsumen terhadap handphone 

BlackBerry yang bundling dengan Indosat. 

3. Definisi Operasional 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2006:46), definisi operasional 

adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu 

variabel. Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Variabel bebas (independent) yaitu Perceived Price (X1) dan 

Perceived Value (X2) yang memiliki beberapa indikator yang 
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digunakan dalam penelitian ini. Indikator dari Perceived Price (X1) 

terdiri dari: 

1) Attractiveness 

Attractiveness, yaitu bagaimana pendapat konsumen mengenai 

harga yang ditawarkan (menarik/tidak menarik). 

2) Fairness 

Fairness, yaitu bagaimana pendapat konsumen mengenai 

harga yang ditawarkan ( adil/tidak adil ). 

Sedangkan indikator dari Perceived Value (X2) terdiri dari: 

1) Emotional Value 

Emotional Value, yaitu utilitas yang berasal dari perasaan atau 

afektif/emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi 

sebuah produk. 

2) Social Value 

Social Value, yaitu utilitas yang didapatkan dari kemampuan 

sebuah produk untuk meningkatkan konsep diri (sosial) 

konsumen. 

3) Quality/Performance 

Quality/Performance, yakni utilitas yang diperoleh dari 

persepsi terhadap kualitas dan kinerja yang diharapkan atas 

suatu produk. 
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4) Price/Value  for  Money 

Price/Value  for  Money, yakni utilitas yang didapatkan dari 

produk dikarenakan reduksi biaya jangka pendek atau jangka 

panjang. 

b. Variabel terikat (dependen) yaitu Minat Beli (Y) 

Minat atau intention adalah sebuah rencana atas sepertinya 

seseorang akan berperilaku dari situasi tertentu dengan cara-cara tertentu 

baik seseorang akan melakukannya atau tidak. Sedangkan minat beli 

(intention to buy) adalah keadaan yang menggambarkan rencana 

konsumen untuk membeli sejumlah unit merek tertentu pada suatu 

periode waktu tertentu. Minat beli juga memberikan pendapat bahwa 

konsumen seringkali membentuk preferensi terhadap salah satu merek 

atau perusahaan dikarenakan image-nya, sedangkan dari preferensi itulah 

konsumen akan menentukan minatnya untuk membeli suatu produk atau 

tidak. Minat beli konsumen merupakan sikap dan tindakan yang 

dilakukan konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian. 

Minat beli dalam penelitian ini adalah minat beli konsumen terhadap  

produk handphone BlackBerry yang di jual dengan sistem (bundling). 

Minat beli handphone BlackBerry tersebut dengan indikator di bawah 

ini:  

1. Tertarik untuk mencari informasi mengenai produk 

2. Mempertimbangkan untuk membeli 

3. Tertarik untuk mencoba 
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4. Ingin mengetahui produk 

5. Ingin memiliki produk. 

Untuk lebih jelas mengenai operasionalisasi dari variabel 

penelitian, berikut ini disajikan dalam bentuk Tabel 1.2 di bawah ini: 

Tabel 1.2 Operasionalisasi Konsep, Variabel, Indikator, dan Item 

Konsep Variabel Indikator Item 

 Perceived Price 

(X1) 

Attractiveness 

Fairness 

- Harga produk menarik 

- Kewajaran harga produk 

  Perceived Value 

(X2) 

Emotional Value 

 

 

 

 

 

Social Value 

 

Quality/Performance 

 

 

Price/Value  for  Money 

- Keinginan menggunakan 

produk 

- Kenyamanan penggunaan 

produk 

- Produk memberikan 

kesenangan 

- Kesan baik produk 

- Penerimaan sosial 

- Kualitas tetap 

- Dibuat dengan benar 

- Kualitas standar 

- Harga murah 

- Sesuai dengan harga 

- Harga terjangkau 

Minat 

Beli 

 

Minat beli 

konsumen 

(Y) 

Tertarik untuk mencari 

informasi 

Mempertimbangkan untuk 

membeli 

Tertarik untuk mencoba 

 

Ingin mengetahui produk 

Ingin memiliki produk 

- Tertarik untuk mencari 

informasi mengenai produk 

- Mempertimbangkan untuk 

membeli produk 

- Tertarik untuk mencoba 

produk 

- Ingin mengetahui produk 

- Ingin memiliki produk 

 



 
 
 
 
 
 

43 

 

4. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat 

ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert. Menurut Sugiyono (2011:93), skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala 

Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. Analisis kuantitatif yang menggunakan skala Likert 

jawabannya diberi skor seperti dalam Tabel 1.3 di bawah ini: 

 

Tabel 1.3  Kriteria dan Skor Penilaian untuk Pengukuran Jawaban 

Responden 

No. Jawaban Responden Kode Skor 

1. Sangat setuju SS 5 

2. Setuju ST 4 

3. Ragu-ragu RR 3 

4. Tidak setuju TS 2 

5. Sangat tidak setuju STS 1 

Sumber: Sugiyono (2011:94) 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Sugiyono (2011:80) mendefinisikan populasi sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi 

juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar 

jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Atas 

penjelasan di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

Jurusan Administrasi Bisnis Angkatan 2008/2009 dan 2009/2010 Fakultas 

Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan kriteria memiliki telepon 

genggam, mengetahui serta memakai provider Indosat untuk layanan 

ponsel mereka, belum memiliki handphone BlackBerry dan memiliki 

ketertarikan atau minat terhadap handphone BlackBerry. 

2. Sampel 

Sugiyono (2011:80) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus Machin (1987:89): 
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Keterangan:     = Standarized normal random variable corresponding to 

particular value of the correlation coefficient   

     = initial estimate of    

n  = ukuran sampel 

     = harga yang diperoleh dari tabel distribusi normal baku 

dengan alpha yang telah ditentukan 

     = harga yang diperoleh dari tabel distribusi normal baku 

dengan beta yang telah ditentukan 

          = koefisien korelasi terkecil yang diharapkan dapat 

dideteksi secara signifikan. 

       Berdasarkan pertimbangan bahwa nilai r terendah yang diperkirakan 

akan diperoleh melalui penelitian ini adalah r = 0,30  ; α = 0,10 pada 

pengujian dua arah dan β = 0,05 maka diperoleh n (minimum) = 116. 

Sampelnya adalah 116 orang (Hermawati, 2011:61). 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampling (Sugiyono, 

2011:81). Teknik sampling dalam penelitian menggunakan accidental 

sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 
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kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui tersebut sesuai sebagai sumber data. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung di lapanagan oleh orang yang melakukan penelitian atau 

yang bersangkutan yang memerlukannya (Hasan, 2002:82). Data 

primer diperoleh dan dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian 

melalui kuesioner yang diberikan kepada Mahasiswa Jurusan 

Administrasi Bisnis Angkatan 2008/2009 dan 2009/2010 Fakultas 

Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan kriteria responden 

yang telah disebutkan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada 

(Hasan, 2002:82). Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau dari 

sumber-sumber data yang telah ada yang mendukung data primer. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data 

sekunder penelitian ini diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal dan 

data Fakultas Ilmu Administrasi dari bagian pengajaran. 
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2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuisioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2011:142). Metode ini 

dilakukan dengan cara menyebar daftar pertanyaan tertulis yang disusun 

secara terstruktur, yang berguna untuk menjaring data sehingga diperoleh 

data yang akurat berupa tanggapan responden yang dipilih sesuai dengan 

kriteria responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Tujuan dari 

penyebaran kuesioner adalah untuk menjaring data dari respon kuesioner 

tersebut, sehingga data yang diperoleh bersifar akurat. 

3. Instrumen Penelitian 

Instrument dalam penelitian ini yaitu berupa pertanyaan/pernyataan 

secara tertulis yang diberikan responden untuk mendapatkan respon 

berkenaan dengan informasi yang diperlukan dalam penelitian, kemudian 

respon tersebut digunakan sebagai data yang diolah. 

 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Ancok dalam Singarimbun (2006: 124) menyebutkan bahwa 

validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur 

apa yang ingin diukur. Instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan, apabila dapat mengungkapkan data 
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variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas ini memastikan bahwa 

masing-masing pertanyaan akan terklasifikasikan pada variabel-variabel 

yang telah ditetapkan. 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini melalui analisis 

butir. Tujuan analisis butir untuk menguji validitas setiap butir, maka 

skor yang ada pada tiap butir dikorelasikan dengan skor total. Validitas 

instrumen dapat diuji dengan menghitung korelasi antara masing-masing 

pertanyaan dengan skor total dari variabel yang diuji validitasnya. Untuk 

menguji validitas instrumen penelitian ini digunakan teknik korelasi 

Product Moment dalam Arikunto (2010:213) adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

 

 

Rxy = Koefisien korelasi variabel bebas dan variabel terikat 

N   = Banyaknya sampel 

X   = Item/pertanyaan 

Y   = Total Variabel 

 

Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi Product Moment Pearson dengan level 

5%. Apabila probabilitas hasil korelasi lebih besar dari 0.05 (5%), maka 

instrumen dinyatakan tidak valid. 

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menghitung 

korelasi antara skor jawaban intsrumen dengan skor total instrumen, 

      
 ∑    ∑   ∑  

√[  ∑    ∑   ][ ∑    ∑   ]
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dikatakan valid apabila nilai koefisien antar item dengan total item 

mempunyai taraf signifikan di bawah atau sama dengan 0.05 (5%). 

2. Uji Reliabilitas 

Ancok dalam Singarimbun (2006:122) mendefinisikan reliabilitas 

sebagai istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau 

lebih. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban responden 

terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Nilai 

reliabilitas variabel ditunjukkan oleh koefisien Cronbach Alpha. Sebuah 

variabel dikatakan reliabel apabila lebih besar atau sama dengan 0,6 (α ≥ 

0,6). Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menguji skor 

antar item dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach (Arikunto, 

2010:239) yaitu: 

    [
 

     
] [  

∑  
 

  
 ] 

 

Keterangan:    r11     = Reliabilitas Instrumen 

k       = Banyaknya Pertanyaan 

∑   
  = Jumlah varians butir 

  
     = Jumlah varians total 
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3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Perceived Price 

(X1) 

Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas Perceived 

Price (X1) yang ditunjukkan pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Perceived Price (X1) 

No Korelasi Koefisien Korelasi ( R) Probabilitas Keterangan 

1 X1.1 – X1 0,885 0,000 Valid 

2 X1.2 – X1 0,843 0,000 Valid 

Koefisien Reliabilitas (Alpha Cronbach) = 0,658 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, Lampiran 3 

 

Berdasarkan  Tabel 1.4  diketahui bahwa semua indikator untuk 

Perceived Price mempunyai tingkat probabilitas 0,000 dimana nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05 (p < 0,05), sehingga keseluruhan 

indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil perhitungan reliabilitas 

Alpha Cronbach diperoleh 0,658 yang lebih besar dari 0,6 sehingga 

dinyatakan reliabel untuk keseluruhan indikator. 

b. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Perceived Value (X2) 

Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas Perceived 

Value (X2) yang ditunjukkan pada Tabel 1.5. 
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Tabel 1.5  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Perceived Value (X2) 

No Korelasi Koefisien Korelasi ( R) Probabilitas Keterangan 

1 
X2.1 – X2 0,790 0,000 Valid 

2 
X2.2 – X2 0,746 0,000 Valid 

3 
X2.3 – X2 0,797 0,000 Valid 

4 
X2.4 – X2 0,785 0,000 Valid 

5 
X2.5 – X2 0,623 0,003 Valid 

6 
X2.6 – X2 0,700 0,001 Valid 

7 
X2.7 – X2 0,821 0,000 Valid 

8 
X2.8 – X2 0,798 0,000 Valid 

9 
X2.9 – X2 0,732 0,000 Valid 

10 
X2.10 – X2 0,623 0,003 Valid 

11 
X2.11 – X2 0,563 0,010 Valid 

Koefisien Reliabilitas (Alpha Cronbach) = 0,902 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, Lampiran 3 

Berdasarkan  Tabel 1.5  diketahui bahwa semua indikator untuk 

Perceived Value mempunyai tingkat probabilitas 0,000 kecuali untuk 

X2.10 yaitu 0,003 dan X2.11 yaitu 0.010, dimana nilai tersebut lebih 

kecil dari 0,05 (p < 0,05), sehingga keseluruhan indikator tersebut 

dinyatakan valid. Hasil perhitungan reliabilitas Alpha Cronbach 

diperoleh 0,906 yang lebih besar dari 0,6 sehingga dinyatakan reliabel 

untuk keseluruhan indikator. 
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c. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Minat Beli 

Konsumen (Y) 

      Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas Minat 

Beli Konsumen (Y) yang ditunjukkan pada Tabel 1.6. 

Tabel 1.6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Minat Beli Konsumen (Y) 

No Korelasi Koefisien Korelasi ( R) Probabilitas Keterangan 

1 Y1 – Y 0,614 0,000 Valid 

2 Y2 – Y 0,857 0,000 Valid 

3 Y3 – Y 0,730 0,000 Valid 

4 Y4 – Y 0,632 0,003 Valid 

5 Y5 – Y 0,875 0,000 Valid 

Alpha =  0,799 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, Lampiran 3 

 

 

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa semua indikator Minat Beli 

Konsumen pada produk handphone BlackBerry yang bundling dengan 

Indosat mempunyai tingkat probabilitas 0,000, kecuali pada  Y4 yaitu 

0,003 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (p < 0,05), sehingga 

keseluruhan indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas 

Alpha Cronbach adalah 0,799 sehingga keseluruhan indikator tersebut 

dapat dinyatakan reliabel. 
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G. Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Sugiyono (2011:147) menjelaskan analisis deskriptif adalah metode 

untuk menganalisis data dengan cara mendesripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang telah 

terkumpul selanjutnya akan diolah dan ditabulasikan ke dalam tabel. 

Kemudian data-data yang telah diperoleh tersebut  diinterpretasikan dalam 

bentuk angka dan persentase. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda memungkinkan diperkenalkannya variabel-

variabel tambahan, sehingga persamaan yang disusun mencerminkan nilai 

dari beberapa dan bukan satu variabel prediktor (Churcill, 2005:267). 

Perumusan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini (Gujarati, 

1998: 213) yaitu: 

                  

              Keterangan:  Y = Minat Beli 

  = Perceived Price 

  = Perceived Value 

3. Pembuktian Hipotesis 

a. Uji Pengaruh Simultan (Uji-F) 

Uji F dimaksudkan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh 

variabel-variabel bebas X secara keseluruhan terhadap variabel terikat 

(Y). Tahapan dalam uji F yaitu: 
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1) Merumuskan hipotesis 

          , variabel-variabel antara tidak mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat.            , variabel-

variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, 

paling tidak salah satu dari variabel tersebut. 

2) Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi yang diharapkan yaitu   = 5% atau confidence 

interval sebesar 95% dan degree of freedom (K-1) dan (n-K) 

dimana n adalah jumlah observasi dan K adalah variabel regresor. 

3) Menghitung nilai         

Nilai         dicari dengan rumus (Gujarati, 2003: 220): 

   
   

   
  

Keterangan: MSR = Mean Square Regression 

       MSE = Mean Square Residu 

4) Membandingkan nilai probabilitas         dengan α untuk 

menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Jika probabilitas           berarti    ditolak 

Jika probabilitas           berarti    diterima 

b. Uji Pengaruh Parsial (Uji-t) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Tahap dalam uji t yaitu: 



 
 
 
 
 
 

55 

 

1) Merumuskan hipotesis 

       , berarti variabel bebas (X) tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

         , berarti variabel bebas (X) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

2) Menentukan nilai         dengan nilai α 

Hipotesis nol akan diterima atau ditolak dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

 Jika probabilitas            berarti    ditolak 

 Jika probabilitas            berarti    diterima 

Jika    ditolak berarti dengan tingkat kepercayaan 0,95 (α = 5%) 

variabel yang diuji secara nyata terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Mengenai Objek Penelitian 

1. Sejarah BlackBerry 

 

 

Blackberry pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 oleh perusahaan 

Kanada, Research In Motion (RIM). Salah satu fitur yang menjadi andalan 

utama BlackBerry dan digemari di pasar dunia dalah push e-mail. Fitur ini 

mendapat sebutan email cepat karena seluruh email baru, daftar kontak, dan 

informasi jadwal (calendar) “ditampilkan” langsung ke dalam BlackBerry 

secara otomatis. Kelebihan lainnya adalah media pesan khusus untuk chatting 

yang bernama Blackberry Messenger (BBM). BBM berjalan melalui jaringan 

Blackberry dengan memasukan nomor identitas unik (PIN) dari setiap ponsel 

Blackberry.  

2. Sejarah BlackBerry Di Indonesia 

BlackBerry di Indonesia secara resmi dikenalkan pada pertengahan 

Desember 2004 oleh operator selular Indosat dan perusahaan Starhub. Starhub 

merupakan perwakilan dari RIM yang merupakan rekan utama Blackberry. Di 

Indonesia, Starhub menjadi bagian dari layanan dalam segala hal teknis 

mengenai instalasi Blackberry melalui operator Indosat. RIM sebagai produsen 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://id.wikipedia.org/wiki/Research_In_Motion
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BlackBerry akhirnya membuka kantor perwakilan di Indonesia pada November 

2010. 

Saat ini di Indonesia penjualan BlackBerry terikat dengan 6 operator 

telekomunikasi, yaitu Indosat, Excelcomindo, Telkomsel, Tri, Esia dan Axis. 

Namun  semenjak pertengahan tahun 2010, RIM menunjuk PT. Teletama Artha 

Mandiri (Teletama) sebagai distribusi resmi non-operator di Indonesia. Ada 

sekitar 2 juta pengguna BlackBerry di Indonesia, dari jumlah tersebut 

diperkirakan terdapat 400 ribu jumlah pelanggan Blackberry yang 

menggunakan layanan Indosat. Dimana jumlah tersebut berasal dari 40% 

perangkat paket bundling dan 60% melalui bundling dengan operator selain 

Indosat dan melalui distributor ritel.  

3. Trend Pengguna BlackBerry di Kalangan Mahasiswa 

Kehidupan mahasiswa tidak lepas dari pergaulan dan lingkungannya. 

Pergaulan tersebutlah yang mendorong mahasiswa selalu ingin mengikuti 

perkembangan zaman atau trend yang sedang digemari. Salah satu contoh yang 

telah menjadi trend kebutuhan pokok para mahasiswa adalah handphone. 

Handphone sebagai alat komunikasi telah berkembang dan memiliki berbagai 

merek, jenis, fungsi, dan juga memperlihatkan status sosial dari pemiliknya. 

Salah satu jenis handphone yang popular di kalangan mahasiswa saat ini adalah 

Blackberry. Mahasiswa mendapatkan banyak manfaat dari hadirnya handphone 

Blackberry. Manfaat itu diantaranya ialah dapat menghubungi teman lebih 

mudah, mengakses jejaring sosial atau blog langsung dalam genggaman, serta 
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berbagai manfaat lainnya. Hingga saat ini, Blackberry masih menjadi trend para 

mahasiswa di Indonesia, tak terkecuali di Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya. 

 

B. Analisis Deskriptif 

1. Deskripsi Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan Administrasi 

Bisnis Angkatan 2008/2009 dan 2009/2010 Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya dengan kriteria memiliki telepon genggam, mengetahui 

serta memakai provider Indosat untuk layanan ponsel mereka, belum memiliki 

handphone BlackBerry dan memiliki ketertarikan atau minat terhadap 

handphone BlackBerry. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 116 

orang mahasiswa. Penentuan sampel sejumlah tersebut diperkirakan cukup 

representatif mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki peneliti dan 

tidak diketahui secara pasti besarnya populasi. Penyajian data mengenai 

deskriptif responden, yaitu untuk memberikan gambaran tentang keadaan diri 

dari responden. Gambaran tentang responden yang menjadi sampel penelitian 

ini diklasifikasikan berdasarkan tahun angkatan, usia, dan jenis kelamin. 

Deskripsi umum atas karakteristik responden dijelaskan sebagai berikut: 

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Tahun Angkatan 

Gambaran umum responden berdasarkan tahun angkatan dapat dilihat 

pada Tabel 1.7 berikut ini: 
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Tabel  1.7 Distribusi Reponden Berdasarkan Tahun Angkatan 

Angkatan (Tahun Akademik) Frekuensi (Orang) Persentase 

(%) 

2008/2009 74 63,79 

2009/2010 42 36,21 

Total 116 100,00 

 

 

Tabel  1.7 menunujukkan bahwa responden dengan tahun angkatan 

akademik  2008/2009 sebanyak 74 orang mahasiswa (63,79%) sedangkan 

responden dengan tahun angkatan akademik 2009/2010 sebanyak 42 orang 

mahasiswa (36,21%).  

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Gambaran umum responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 

1.8 berikut ini: 

Tabel 1.8 Distribusi Reponden Berdasarkan Usia 

Usia (Tahun) Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

20 27 23,38 

21 54 46,55 

22 29 25 

23 4 3,45 

24 1 0,86 

25 1 0,86 

Total 116 100,00 

 

Tabel 1.8 menunjukkan bahwa responden yang berusia 20 tahun 

sebanyak 27 orang mahasiswa atau sekitar 23,38%. Sedangkan responden 

berusia 21 tahun sebanyak 54 orang mahasiswa atau sekitar 46,55%. 

Selanjutnya responden berusia 22 tahun sebanyak 29 orang mahasiswa atau 
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sekitar 25%, responden berusia 23 tahun sebanyak 4 orang mahasiswa 

(3,45%). Sedangkan responden berusia 24 tahun sebanyak 1 orang 

mahasiswa (0,86%) dan responden berusia 25 tahun sebanyak 1 orang 

mahasiswa (0,86%). 

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin responden 

dapat dilihat pada Tabel 1.9 berikut ini: 

Tabel 1.9 Distribusi Reponden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

Laki-laki 27 23,28 

Perempuan 89 76,72 

Total 116 100,00 

 

 

Gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin yang terlihat 

pada Tabel 1.9 menunjukkan bahwa 23,28% responden  atau sekitar 27 

orang mahasiswa adalah berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan 76,72% atau 

sekitar 89 orang mahasiswa adalah berjenis kelamin perempuan. 

2. Distribusi Variabel Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh perceived price dan perceived 

value terhadap minat beli konsumen akan handphone BlackBerry yang bundling 

dengan operator selular Indosat. Untuk mengetahui distibusi atas jawaban 

responden mengenai variabel bebas yang terdiri dari Perceived Price (X1) dan 

Perceived Value (X2) terhadap variabel terikat yaitu Minat Beli (Y), distribusi 

dari variabel penelitian akan diuraikan sebagai berikut: 
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a. Variabel Perceived Price (X1) 

Perceived price adalah persepsi konsumen akan harga atau pengorbanan 

relatif yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan suatu produk. Dalam variabel 

Perceived Price (X1) terdapat dua pertanyaan yang diberikan kepada responden 

untuk dijawab, yaitu mengenai attractivenes dan  fairness. Jawaban responden 

dapat dilihat pada Tabel  1.10: 

     Tabel 1.10 Jawaban Responden pada variabel Perceived Price (X1) 

Item Keterangan 
Frekuensi 

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

X1-1 

Attractiveness  

a. Sangat Setuju 10 8,62 

b. Setuju 65 56,03 

c. Ragu-ragu 18 15,52 

d.Tidak  Setuju 23 19,83 

e. Sangat Tidak Setuju - - 

 Total 116 100.00 

X1-2 

Fairness  

a. Sangat Setuju 5 4,31 

b. Setuju 82 70,69 

c. Ragu-ragu 19 16,38 

d.Tidak  Setuju 10 8,62 

e. Sangat Tidak Setuju - - 

 Total 116 100.00 

Sumber : Data Primer diolah, Lampiran 2 

 

Pada Tabel 1.10 diketahui bahwa dari 116 orang responden, terdapat 10 

orang responden atau 8,62% yang menyatakan sangat setuju tentang menariknya 

tingkat harga (attractiveness) yang ditawarkan oleh produk bundling handphone 
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BlackBerry dengan Indosat (X1-1). Sedangkan responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 65 orang mahasiswa atau 56,03%, responden menyatakan ragu-ragu 

sebanyak 18 orang mahasiswa atau 15,52%. Selanjutnya sebanyak 23 orang 

responden menyatakan tidak setuju atau sebanyak 19,83%, dan yang menyatakan 

sangat tidak setuju pada item pertanyaan mengenai attractivness ini adalah 

sebanyak 0 responden atau 0 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari 

responden menyatakan setuju akan menariknya (attractiveness) harga yang 

ditawarkan oleh bundling handphone BlackBerry dengan operator selular 

Indosat. 

Item kedua pada variabel Perceived Price yaitu mengenai kewajaran harga 

(fairness) yang diatawarkan oleh handphone BlackBerry yang bundling dengan 

Indosat (X1-2). Dari Tabel 1.10 diketahui bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 5 orang responden atau 4,31% dan sebanyak 82 orang 

responden atau 70,69% menyatakan setuju. Sedangkan sebanyak 19 orang 

responden atau 16,38% menyatakan ragu-ragu, sementara itu yang berpendapat 

sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0 %. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar dari responden menyatakan setuju akan wajarnyanya (fairness) 

harga yang ditawarkan oleh bundling handphone BlackBerry dengan operator 

selular Indosat. 

b. Variabel Perceived Value (X2) 

      Nilai yang dipersepsikan (perceived value) adalah penilaian konsumen secara 

keseluruhan akan faedah dari suatu produk berdasarkan persepsi mengenai apa 
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yang telah mereka terima dan apa yang telah mereka berikan. Dalam variabel 

Perceived Value (X2) terdapat sebelas pertanyaan yang diberikan kepada 

responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel  1.11: 

     Tabel 1.11 Jawaban Responden pada Variabel Perceived Value (X2) 

Item Keterangan 
Frekuensi 

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

X2-1 

Keinginan menggunakan produk  

a. Sangat Setuju 2 1,72 

b. Setuju 33 28,45 

c. Ragu-ragu 32 27,59 

d.Tidak  Setuju 47 40,52 

e. Sangat Tidak Setuju 2 1,72 

 Total 116 100.00 

X2-2 

Kenyamanan penggunaan produk  

a. Sangat Setuju 5 4,31 

b. Setuju 28 24,13 

c. Ragu-ragu 35 30,17 

d.Tidak  Setuju 45 38,80 

e. Sangat Tidak Setuju 3 2,59 

 Total 116 100.00 

X2-3 

Produk memberikan kesenangan  

a. Sangat Setuju 5 4,31 

b. Setuju 31 26,72 

c. Ragu-ragu 39 33,62 

d.Tidak  Setuju 40 34,49 

e. Sangat Tidak Setuju 1 0,86 

 Total 116 100.00 

X2-4 

Kesan baik produk  

a. Sangat Setuju 5 4,31 

b. Setuju 20 17,24 

c. Ragu-ragu 39 33,62 

d.Tidak  Setuju 48 41,38 

e. Sangat Tidak Setuju 4 3,45 

 Total 116 100.00 
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      Lanjutan Tabel 1.11 

Item Keterangan 
Frekuensi 

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

X2-5 

Penerimaan sosial  

a. Sangat Setuju 3 2,59 

b. Setuju 37 31,90 

c. Ragu-ragu 29 25 

d.Tidak  Setuju 40 34,48 

e. Sangat Tidak Setuju 7 6,03 

 Total 116 100.00 

X2-6 

Kualitas tetap  

a. Sangat Setuju 4 3,45 

b. Setuju 48 41,38 

c. Ragu-ragu 32 27,59 

d.Tidak  Setuju 30 25,86 

e. Sangat Tidak Setuju 2 1,72 

    Total 116 100.00 

X2-7 

Dibuat dengan benar   

a. Sangat Setuju 10 8,62 

b. Setuju 61 52,59 

c. Ragu-ragu 32 27,59 

d.Tidak  Setuju 12 10,34 

e. Sangat Tidak Setuju 1 0,86 

 Total 116 100.00 

X2-8 

Kualitas standar  

a. Sangat Setuju 12 10,34 

b. Setuju 65 56,04 

c. Ragu-ragu 23 19,83 

d.Tidak  Setuju 15 12,93 

e. Sangat Tidak Setuju 1 0,86 

    Total 116 100.00 

X2-9 

Harga murah  

a. Sangat Setuju 7 6,03 

b. Setuju 60 51,72 

c. Ragu-ragu 32 27,59 

d.Tidak  Setuju 16 13,80 

e. Sangat Tidak Setuju 1 0,86 

    Total 116 100.00 
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      Lanjutan Tabel 1.11 

Item Keterangan 
Frekuensi 

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

X2-10 

Sesuai dengan harga  

a. Sangat Setuju 3 2,59 

b. Setuju 60 51,72 

c. Ragu-ragu 33 28,45 

d.Tidak  Setuju 19 16,38 

e. Sangat Tidak Setuju 1 0,86 

    Total 116 100.00 

X2-11 

Harga terjangkau  

a. Sangat Setuju 6 5,17 

b. Setuju 60 51,72 

c. Ragu-ragu 33 28,45 

d.Tidak  Setuju 16 13,80 

e. Sangat Tidak Setuju 1 0,86 

    Total 116 100.00 

     Sumber : Data Primer diolah, Lampiran 2 

 

Pada Tabel 1.11 untuk item pertama diketahui bahwa dari 116 orang 

responden, terdapat 2 orang responden atau 17,2% yang menyatakan sangat 

setuju tentang keinginan untuk menggunakan produk handphone BlackBerry 

yang bundling  dengan Indosat. Sedangkan 33 orang responden atau 28,45% 

menyatakan setuju dan 32 orang responden atau 27,59% menyatakan ragu-

ragu. Selanjutnya, sebanyak 47 orang responden atau 40,52% menyatakan 

tidak setuju dan 2 orang responden atau sekitar 1,72% menyatakan sangat 

tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden 
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menyatakan tidak setuju tentang keinginan untuk menggunakan produk yang 

ditawarkan oleh bundling handphone BlackBerry dengan operator selular 

Indosat. 

Item kedua pada variabel Perceived Value (X2) mengenai kenyamanan 

ketika menggunakan produk handphone BlackBerry yang bundling dengan 

Indosat. Dari Tabel 1.11 diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 5 responden atau 4,31% dan yang menyatakan setuju 

sebanyak 28 orang responden atau 24,13%. Sedangkan responden yang 

menyatakan ragu-ragu sebanyak 35 orang mahasiswa atau 30,17%, dan 

sebanyak 45 orang responden atau 38,80% menyatakan tidak setuju. 

Selanjutnya sebanyak 3 orang responden atau 2,59% menyatakan sangat tidak 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden 

menyatakan tidak setuju tentang kenyamanan ketika menggunakan produk 

handphone BlackBerry yang bundling dengan operator selular Indosat. 

Item ketiga pada variabel Perceived Value (X2) mengenai kesenangan 

ketika menggunakan produk handphone BlackBerry yang bundling dengan 

Indosat, diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 

5 responden atau 4,31% dan yang menyatakan setuju sebanyak 31 orang 

responden atau 26,72%. Sedangkan responden yang menyatakan ragu-ragu 

sebanyak 39 orang mahasiswa atau 33,62%, dan sebanyak 40 orang responden 

atau 34,49% menyatakan tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 1 orang 
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responden atau 0,86% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar dari responden menyatakan tidak setuju mengenai 

kesenangan ketika menggunakan produk handphone BlackBerry yang 

bundling dengan operator selular Indosat. 

Item keempat pada variabel Perceived Value (X2) mengenai kesan yang 

baik dari orang lain ketika menggunakan dan memiliki produk handphone 

BlackBerry yang bundling dengan Indosat, diketahui bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 5 responden atau 4,31% dan yang 

menyatakan setuju sebanyak 20 orang responden atau 17,24%. Sedangkan 

responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 39 orang mahasiswa atau 

33,62%, dan sebanyak 48 orang responden atau 41,38% menyatakan tidak 

setuju. Selanjutnya sebanyak 4 orang responden atau 3,45% menyatakan 

sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari 

responden menyatakan tidak setuju mengenai kesan yang baik dari orang lain 

ketika menggunakan dan memiliki produk handphone BlackBerry yang 

bundling dengan operator selular Indosat. 

Item kelima pada variabel Perceived Value (X2) mengenai penerimaan 

sosial, baik dilingkungan pertemanan dan masyarakat ketika menggunakan 

atau memiliki produk handphone BlackBerry yang bundling dengan Indosat, 

diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 

responden atau 2,59% dan yang menyatakan setuju sebanyak 37 orang 
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responden atau 31,90%. Sedangkan responden yang menyatakan ragu-ragu 

sebanyak 29 orang mahasiswa atau 25%, dan sebanyak 40 orang responden 

atau 34,48% menyatakan tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 7 orang 

responden atau 6,03% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar dari responden menyatakan tidak setuju mengenai 

penerimaan sosial, baik dilingkungan pertemanan dan masyarakat ketika 

menggunakan atau memiliki produk handphone BlackBerry yang bundling 

dengan operator selular Indosat. 

Item keenam pada variabel Perceived Value (X2) mengenai kualitas 

yang tetap yang diterapkan pada produk handphone BlackBerry yang 

bundling dengan Indosat, diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 4 responden atau 3,45% dan yang menyatakan setuju 

sebanyak 48 orang responden atau 41,38%. Sedangkan responden yang 

menyatakan ragu-ragu sebanyak 32 orang mahasiswa atau 27,59%, dan 

sebanyak 30 orang responden atau 25,86% menyatakan tidak setuju. 

Selanjutnya sebanyak 2 orang responden atau 1,72% menyatakan sangat tidak 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden 

menyatakan setuju mengenai kualitas yang tetap yang diterapkan untuk 

pembuatan maupun dalam perakitan pada produk handphone BlackBerry 

yang bundling dengan operator selular Indosat. 
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Item ketujuh pada variabel Perceived Value (X2) mengenai pembuatan 

produk handphone BlackBerry yang bundling dengan Indosat yang dibuat 

secara benar sesuai dengan komplementernya, diketahui bahwa responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 responden atau 8,62% dan yang 

menyatakan setuju sebanyak 61 orang responden atau 52,59%. Sedangkan 

responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 32 orang mahasiswa atau 

27,59%, dan sebanyak 12 orang responden atau 10,34% menyatakan tidak 

setuju. Selanjutnya sebanyak 1 orang responden atau 0,86% menyatakan 

sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari 

responden menyatakan setuju mengenai pembuatan produk handphone 

BlackBerry yang bundling dengan operator selular Indosat yang dibuat secara 

benar dan sesuai dengan komplementernya. 

Item kedelapan pada variabel Perceived Value (X2) mengenai standar 

kualitas produk handphone BlackBerry yang bundling dengan Indosat yang 

dapat diterima konsumen, diketahui bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 12 responden atau 10,34% dan yang menyatakan 

setuju sebanyak 65 orang responden atau 56,04%. Sedangkan responden yang 

menyatakan ragu-ragu sebanyak 23 orang mahasiswa atau 19,83%, dan 

sebanyak 15 orang responden atau 12,93% menyatakan tidak setuju. 

Selanjutnya sebanyak 1 orang responden atau 0,86% menyatakan sangat tidak 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden 
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menyatakan setuju  mengenai standar kualitas produk handphone BlackBerry 

yang bundling dengan Indosat yang dapat diterima konsumen. 

Item kesembilan pada variabel Perceived Value (X2) mengenai 

penawaran produk handphone BlackBerry yang bundling dengan Indosat 

dengan harga yang murah, diketahui bahwa responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 7 responden atau 6,03% dan yang menyatakan setuju 

sebanyak 60 orang responden atau 51,72%. Sedangkan responden yang 

menyatakan ragu-ragu sebanyak 32 orang mahasiswa atau 27,59%, dan 

sebanyak 16 orang responden atau 13,80% menyatakan tidak setuju. 

Selanjutnya sebanyak 1 orang responden atau 0,86% menyatakan sangat tidak 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden 

menyatakan setuju  mengenai produk handphone BlackBerry yang bundling 

dengan operator selular Indosat yang ditawarkan dengan harga yang relatif 

murah. 

Item kesepuluh pada variabel Perceived Value (X2) mengenai 

kesesuaian harga dengan apa yang konsumen dapatkan jika membeli produk 

handphone BlackBerry yang bundling dengan Indosat, diketahui bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 responden atau 2,59% 

dan yang menyatakan setuju sebanyak 60 orang responden atau 51,72%. 

Sedangkan responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 33 orang 

mahasiswa atau 28,45%, dan sebanyak 19 orang responden atau 16,38% 

menyatakan tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 1 orang responden atau 0,86% 
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menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

dari responden menyatakan setuju  mengenai kesesuaian harga dengan apa 

yang konsumen dapatkan jika membeli produk handphone BlackBerry yang 

bundling dengan operator selular Indosat. 

Item kesebelas pada variabel Perceived Value (X2) mengenai harga 

produk handphone BlackBerry yang bundling dengan Indosat yang 

terjangkau, diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 6 responden atau 5,17% dan yang menyatakan setuju sebanyak 60 

orang responden atau 51,72%. Sedangkan responden yang menyatakan ragu-

ragu sebanyak 33 orang mahasiswa atau 28,45%, dan sebanyak 13 orang 

responden atau 13,80% menyatakan tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 1 

orang responden atau 0,86% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden menyatakan setuju  

mengenai harga produk handphone BlackBerry yang bundling dengan 

operator selular Indosat adalah terjangkau.  

c. Variabel Minat Beli (Y) 

Minat beli konsumen merupakan sikap dan tindakan yang dilakukan 

konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Minat beli 

merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap obyek, atau juga 

merupakan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Dalam 

variabel minat beli (Y) terdapat lima pertanyaan yang diberikan kepada 

responden. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 1.12: 
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 Tabel 1.12 Jawaban Responden pada Variabel Minat Beli (Y) 

Item Keterangan 
Frekuensi 

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Y1 

Tertarik untuk mencari 

informasi mengenai produk 

 

a. Sangat Setuju 11 9,48 

b. Setuju 56 48,28 

c. Ragu-ragu 16 13,79 

d.Tidak  Setuju 31 26,73 

e. Sangat Tidak Setuju 2 1,72 

 Total 116 100.00 

Y2 

Mempertimbangkan untuk 

membeli produk 

 

a. Sangat Setuju 10 8,62 

b. Setuju 54 46,56 

c. Ragu-ragu 24 20,69 

d.Tidak  Setuju 26 22,41 

e. Sangat Tidak Setuju 2 1,72 

 Total 116 100.00 

Y3 

Tertarik untuk mencoba 

produk 

 

a. Sangat Setuju 8 6,90 

b. Setuju 62 53,44 

c. Ragu-ragu 18 15,52 

d.Tidak  Setuju 25 21,55 

e. Sangat Tidak Setuju 3 2,59 

 Total 116 100.00 

Y4 

Ingin mengetahui produk  

a. Sangat Setuju 4 3,45 

b. Setuju 66 56,90 

c. Ragu-ragu 19 16,38 

d.Tidak  Setuju 26 22,41 

e. Sangat Tidak Setuju 1 0,86 

 Total 116 100.00 
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Lanjutan Tabel 1.12 

Y5 

Ingin memiliki produk  

a. Sangat Setuju 9 7,76 

b. Setuju 37 31,90 

c. Ragu-ragu 41 35,34 

d.Tidak  Setuju 25 21,55 

e. Sangat Tidak Setuju 4 3,45 

 Total 116 100.00 

    Sumber : Data Primer diolah, Lampiran 2 

 

Pada Tabel 1.12 untuk item pertama diketahui bahwa dari 116 orang 

responden, terdapat 11 orang responden atau 9,48% yang menyatakan sangat 

setuju tentang ketertarikan responden untuk mencari informasi mengenai 

produk handphone BlackBerry yang bundling  dengan Indosat. Sedangkan 56 

orang responden atau 48,28% menyatakan setuju dan 16 orang responden atau 

13,79% menyatakan ragu-ragu. Selanjutnya, sebanyak 31 orang responden 

atau 26,73% menyatakan tidak setuju dan 2 orang responden atau sekitar 

1,72% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar dari responden menyatakan setuju  tentang ketertarikan responden untuk 

mencari informasi mengenai produk handphone BlackBerry yang bundling  

dengan operator selular Indosat. 

Item kedua pada variabel minat beli (Y) mengenai pertimbangan 

responden untuk membeli produk handphone BlackBerry yang bundling 

dengan Indosat, diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 
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sebanyak 10 responden atau 8,62% dan yang menyatakan setuju sebanyak 54 

orang responden atau 46,56%. Sedangkan responden yang menyatakan ragu-

ragu sebanyak 24 orang mahasiswa atau 20,69%, dan sebanyak 26 orang 

responden atau 22,41% menyatakan tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 2 

orang responden atau 1,72% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden menyatakan setuju  

mengenai pertimbangan responden untuk membeli dan memiliki produk 

handphone BlackBerry yang bundling  dengan operator selular Indosat. 

 Item ketiga pada variabel minat beli (Y) mengenai ketertarikan 

responden untuk mencoba produk handphone BlackBerry yang bundling 

dengan Indosat,  diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 8 responden atau 6,90% dan yang menyatakan setuju sebanyak 62 

orang responden atau 53,44%. Sedangkan responden yang menyatakan ragu-

ragu sebanyak 18 orang mahasiswa atau 15,52%, dan sebanyak 25 orang 

responden atau 21,55% menyatakan tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 3 

orang responden atau 2,59% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden menyatakan setuju 

mengenai ketertarikan responden untuk mencoba produk handphone 

BlackBerry yang bundling  dengan operator selular Indosat. 

Item keempat pada variabel minat beli (Y) mengenai keinginan 

responden untuk mengetahui lebih lanjut produk handphone BlackBerry yang 
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bundling dengan Indosat, diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 4 responden atau 3,45% dan yang menyatakan setuju 

sebanyak 66 orang responden atau 56,90%. Sedangkan responden yang 

menyatakan ragu-ragu sebanyak 19 orang mahasiswa atau 16,38%, dan 

sebanyak 26 orang responden atau 22,41% menyatakan tidak setuju. 

Selanjutnya sebanyak 1 orang responden atau 0,86% menyatakan sangat tidak 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden 

menyatakan setuju mengenai keinginan responden untuk mengetahui lebih 

lanjut produk handphone BlackBerry yang bundling  dengan operator selular 

Indosat. 

Item kelima pada variabel minat beli (Y)  mengenai keinginan 

responden untuk memiliki produk handphone BlackBerry yang bundling 

dengan Indosat, diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 9 responden atau 7,76% dan yang menyatakan setuju sebanyak 37 

orang responden atau 31,90%. Sedangkan responden yang menyatakan ragu-

ragu sebanyak 41 orang mahasiswa atau 35,34%, dan sebanyak 25 orang 

responden atau 21,55% menyatakan tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 4 

orang responden atau 3,45% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden menyatakan ragu-ragu 

mengenai keinginan responden untuk memiliki produk handphone BlackBerry 

yang bundling  dengan operator selular Indosat. 
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C. Analisis Data dan Interpretasi 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi-asumsi klasik harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi 

penggunaan regresi linier berganda. Sebelum diadakan perhitungan regresi 

berganda melalui alat bantu SPSS versi 18 for Windows, diadakan pengujian uji 

asumsi klasik regresi. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data 

berdistribusi normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut: 

H0 : data berdistribusi normal 

H1 : data berdistribusi tidak normal 

Jika hasil Asymp.Sig > 0,05 maka Ho diterima yang artinya data berdistribusi 

normal, dan apabila hasi Asymp.Sig < 0,05 maka Ho ditolak yang artinya data 

berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 1.13 

Tabel 1.13  Hasil Uji Normalitas Data 

Jalur Kolmogorov-Smirnov Asymp.Sig 

X terhadap Y 0,590 0,878 

Sumber: Data Primer diolah, Lampiran 4 

 

Dari hasil perhitungan didapat nilai Asymp.Sig sebesar 0,878  atau lebih besar 

dari 0,05; maka ketentuan H0 diterima, yaitu bahwa asumsi normalitas 

terpenuhi dan data pada penelitian ini berdistribusi normal. 
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b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

diantara data pengamatan atau tidak. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini muncul 

karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Masalah 

ini sering kali ditemukan apabila menggunakan data runtut waktu. Uji 

autokorelasi ini untuk mengetahui korelasi antara sisaan yang diurutkan 

menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau ruang (seperti dalam data 

cross section). Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik 

mengasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam sisaan ( iε ). Hal ini 

memperlihatkan bahwa model klasik mengasumsikan unsur sisaan yang 

berhubungan dengan pengamatan tidak dipengaruhi oleh sisaan yang 

berhubungan dengan pengamatan lain yang mana pun. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya autokorelasi dapat digunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Ukuran 

yang digunakan yaitu apabila nilai statistik Durbin-Watson  mendekati angka 

2, maka dapat dinyatakan bahwa data pengamatan tersebut tidak ada 

autokorelasi. Hipotesis yang melandasi pengujian adalah: 

0=:0 ρH  (tidak terdapat autokorelasi di antara sisaan) 

0:1 H  (terdapat autokorelasi di antara sisaan) 

Prosedur uji Durbin-Watson (Gujarati, 1991:217) adalah sebagai berikut: 
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1. Berdasarkan banyaknya pengamatan dan peubah penjelas tentukan 

nilai-nilai kritis dL dan dU. 

2. Terapkan kaidah keputusan: 

a. Jika d < dL atau d > (4 – dL), maka H0 ditolak, yang berarti terdapat 

autokorelasi terhadap sisaan. 

b. Jika dU < d < (4 – dU), maka H0 diterima, berarti tidak terdapat 

auotokorelasi antar sisaan. 

c. Namun jika dL < d < dU atau (4 – dU) < d < (4 – dL), maka uji 

Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti 

(inconclusive). Untuk nilai-nilai ini, tidak dapat (pada suatu tingkat 

signifikansi tertentu) disimpulkan ada tidaknya autokorelasi di 

antara faktor-faktor gangguan. 

 

 

 

 

 

  

                    

   d 

    0                  dL           dU                          2                   4 – dU               4 – dL           4 

    Gambar 2.3  Statistik d Durbin-Watson 

    Sumber: Gujarati (1991:216) 

 

    Keterangan: dU = Durbin-Watson Upper (batas atas dari tabel Durbin-Watson) 

             dL = Durbin-Watson Lower (batas bawah dari tabel Durbin-Watson) 
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Tabel 1.14  Hasil Uji Autokorelasi 

N                                                         = 116 

Durbin-Watson                                   = 1,859 

 Sumber: Data Primer yang diolah, Lampiran 4 

 

Berdasarkan Tabel 1.14 diketahui nilai uji Durbin Watson sebesar 

1,859. Nilai tersebut dapat dinyatakan mendekati angka 2 (dua) maka dapat 

disimpulkan dari hasil nilai tersebut, bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi 

telah terpenuhi. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak 

terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang 

sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling 

berkaitan. Uji multikolonieritas dilakukan dengan uji regresi, dengan 

patokan nilai tolorance dan VIF (variance inflation factor) serta koefisien 

korelasi antar variabel bebas. Kriteria yang digunakan adalah:  

a. Apabila nilai tolerance < 0,1 maka terjadi multikolinearitas. 

b. Apabila nilai VIF  > 10 maka terjadi multikolinearitas 

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 1.15. 

Tabel 1.15  Hasil Uji Multikolinieritas 

Hubungan Tolerance VIF Keterangan 

X1 – Y 0,683 1,464 Non Multikolinearitas 

X2 – Y 0,683 1,464 Non Multikolinearitas 

Sumber: Data Primer yang diolah, Lampiran 4 
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Berdasarkan Tabel 1.15, berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel 

bebas: 

1) Tolerance untuk Perceived Price (X1) adalah 0,683 

2) Tolerance untuk Perceived Value (X2) adalah 0,683 

Hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0,1 sehingga 

dapat disimpulkan dari hasil perhitungan tersebut bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas. 

Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 

maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing 

variabel  bebas :  

1) VIF untuk Perceived Price (X1) adalah 1,464 

2) VIF untuk Perceived Value (X2) adalah 1,464 

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak 

adanya multikolinearitas dapat terpenuhi. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu 

variabel bebas atau adanya perbedaaan nilai ragam dengan semakin 
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meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji Scatter 

Plot. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis: 

H0 : ragam sisaan homogen 

H1 : ragam sisaan tidak homogen 

 
           Gambar 2.4 Grafik Scatter Plot Y 

           Sumber: Data Primer yang diolah, Lampiran 4 

 

 

Hasil pengujian pada Gambar 2.6, didapat gambaran bahwa diagram 

tampilan scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan 



 
 
 

82 
 

mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat 

gejala heterokedastisitas. 

Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat 

dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil 

analisis regresi berganda yang telah dilakukan. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analsisi regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari variabel Perceived Price 

(X1) dan  Perceived Value (X2), sedangkan variabel terikatnya adalah variabel 

Minat Beli Konsumen (Y). Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 

95% atau tingkat signifikansi 0,05. 

a. Pengujian Secara Bersama-Sama (uji F) 

Pada analisis regresi linier berganda ini menggunakan uji F. Uji F 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Perceived Price (X1) dan  

Perceived Value (X2), secara bersama-sama terhadap variabel Minat Beli 

Konsumen (Y). Analisis regresi linier berganda ini menggunakan program 

SPSS 18 for windows. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada Tabel 

1.16. 
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Tabel 1.16  Rekapitulasi Analisis Regresi Berganda antara Variabel Perceived Price 

(X1) dan Perceived Value (X2) terhadap Minat Beli Konsumen (Y) 

Variabel Koefisien 

B 

Koefisien 

Beta 
t Sig. t 

Keterangan 

terhadap 

Ho Terikat Bebas 

Minat Beli 

(Y) 

Perceived Price (X1) 0,461 0,155 1,745 0,084 Diterima 

Perceived Value (X2) 0,354 0,526 5,921 0,000 Ditolak 

Konstanta  0,963  0,505 0,615  

R                               =     0,626 

R Square                   =     0,392 

Adjusted R Square    =     0,381 

F hitung                     =   36,391 

Signifikansi F            =     0,000 

N                                = 116 

Sumber : Data Primer diolah, Lampiran 5 

 

 

Berdasarkan Tabel 1.16 diketahui nilai F hitung sebesar 36,391 dengan 

Signifikansi F sebesar 0,000 (p<0,05) sehingga Ho ditolak. Karena Ho ditolak 

maka hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa variabel Perceived Price 

(X1) dan Perceived Value (X2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Minat Beli Konsumen (Y) dapat diterima. Hal ini 

menandakan juga bahwa hipotesis pertama (H1) mengenai terdapat pengaruh 

secara bersama-sama dari variabel Perceived Price (X1) dan variabel Perceived 

Value (X2) terhadap Minat Beli Konsumen (Y) adalah terbukti. 

Besarnya pengaruh secara bersama-sama atau kontribusi dari variabel 

Perceived Price (X1) dan Perceived Value (X2) dapat dilihat dari nilai Adjusted 

R Square sebesar 0,381. Nilai ini berarti bahwa kemampuan variabel-variabel 

Perceived Price (X1) dan Perceived Value (X2) secara bersama-sama 

memberikan kontribusi kepada Minat Beli Konsumen (Y) sebesar 38,1% 
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sedangkan sisanya sebesar 61,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. Kontribusi yang diberikan oleh variabel-variabel 

Perceived Price (X1) dan Perceived Value (X2) tergolong lemah, yang berarti 

bahwa konsumen tidak begitu memperhatikan semua variabel perceived price 

dan perceived value secara bersamaan dalam minat beli mereka. Koefisien 

korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu 

variabel Perceived Price (X1) dan Perceived Value (X2) dengan variabel terikat, 

yaitu Minat Beli Konsumen (Y), dapat dilihat dari nilai R (koefisien korelasi) 

sebesar 0.626, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel 

bebas yaitu Perceived Price (X1) dan Perceived Value (X2) dengan Minat Beli 

Konsumen (Y) termasuk dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,6 - 

0,8. Hubungan antara variabel bebas yaitu Perceived Price (X1) dan Perceived 

Value (X2) dengan Minat Beli Konsumen (Y) bersifat positif, artinya jika 

variabel bebas semakin ditingkatkan maka minat beli konsumen juga akan 

mengalami peningkatan. 

b. Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian secara parsial ini digunakan untuk mengetahui variabel bebas 

manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel terikat. Pengujian 

ini menggunakan uji t dan koefisien beta yang telah distandarisasi. Pengujian 

ini dilakukan dengan membandingkan antara probabilitas thitung dengan α atau 

nilai signifikansi t < 0,05. Apabila probabilitas thitung ≤ α (p<0,05) maka Ho 



 
 
 

85 
 

ditolak, yang berati bahwa variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. Taraf signifikansi yang digunakan 

adalah α=0,05. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y = 0,963 + 0,461 X1 + 0,354 X2  

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan penjelasan sebagai berikut: 

1) Konstanta 

Konstanta sebesar 0,963 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel bebas 

berupa Perceived Price (X1) dan Perceived Value (X2) maka besarnya 

Minat Beli Konsumen (Y) terhadap objek penelitian yaitu handphone 

BlackBerry yang bundling dengan operator selular Indosat adalah sebesar 

0,963. 

2) Pengaruh variabel Perceived Price (X1)  terhadap Minat Beli Konsumen (Y)  

Hasil dari perhitungan secara parsial (dapat dilihat di Tabel 1.16), 

menunjukkan bahwa variabel bebas Perceived Price (X1) tidak mempunyai 

pengaruh terhadap minat beli konsumen pada tingkat signifikansi 0,005 

(α=0,05), dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan besarnya nilai probabilitas atau signifikasi t sebesar  

0,084 (p<0,05), sehingga Ho diterima yang berarti tidak ada pengaruh dari 

variabel Perceived Price (X1) terhadap Minat Beli (Y). Nilai koefisien beta 

yang dimiliki variabel perceived price sebesar 0,155 dengan nilai thitung 
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sebesar 1,745. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari 

variabel bebas Perceived Price (X1) terhadap variabel terikat Minat Beli 

Konsumen (Y). 

3) Pengaruh variabel Perceived Value (X2) terhadap Minat Beli Konsumen (Y) 

Hasil dari perhitungan secara parsial, menunjukkan bahwa variabel 

Perceived Value (X2) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap variabel Minat Beli Konsumen (Y) pada tingkat signifikansi 0,05 

(p<0,05) dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan, hal ini dapat 

dibuktikan denga besarnya koefisien beta sebesar 0,526 dengan nilai thitung 

sebesar 5,921 dan probabilitas sebesar 0,000 (p<0,05). Hasil pengujian ini 

menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Perceived 

Value (X2)  terhadap variabel Minat Beli Konsumen (Y). 

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu variabel Perceived Value (X2) 

sebesar 0,526. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Perceived Value (X2) 

berpengaruh positif terhadap Minat Beli Konsumen (Y). Sedangkan untuk 

variabel Perceived Price (X1) sendiri tidak memiliki pengaruh secara parsial 

terhadap minat beli konsumen. Dengan kata lain, apabila variabel-variabel 

Perceived Value (X2) meningkat maka akan diikuti peningkatan pula pada 

variabel terikat Minat Beli Konsumen (Y). 
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D. Pembahasan 

       Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa variabel perceived price  

dan perceived value secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel 

minat beli konsumen. Besarnya pengaruh atau kontribusi dari variabel bebas secara 

bersama-sama dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square sebesar 0,381. Hal ini 

berarti bahwa kemampuan variabel perceived price dan perceived value secara 

bersama-sama memberikan kontribusi terhadap variabel minat beli konsumen 

sebesar 38,1%, sedangkan sisanya sebesar 61,9% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kontribusi yang diberikan oleh variabel 

bebas perceived price dan perceived value terhadap variabel minat beli tidak terlalu 

kuat yaitu sebesar 38,1%. Tidak terlalu kuatnya kontribusi variabel perceived price 

dan perceived value secara bersama-sama ini dapat disebabkan kurangnya 

pemahaman responden akan harga lebih murah yang ditawarkan produk bundling, 

serta kurangnya pemahaman responden akan value yang akan diperoleh dengan 

membeli produk yang memakai startegi bundling. 

       Harga yang ditawarkan oleh produk dengan sistem bundling adalah lebih 

murah, begitu juga dengan nilai-nilai yang ditawarkan didalamnya. Tetapi hal 

tersebut kurang menjadi daya tarik bagi calon konsumen dikarenakan jika 

handphone BlackBerry yang dibeli secara bundling dengan Indosat tidak dipakai 

secara bersama (pemakaian handphone dan kartu perdana dalam paket bundling), 

maka berbagai tawaran-tawaran yang telah diperoleh sebelumnya akan tidak 

berlaku. Inilah yang menyebabkan kontribusi secara bersama-sama variabel 
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perceived price dan variabel perceived value tidak terlalu kuat. Selain hal tersebut, 

para calon konsumen lebih tertarik dengan BlackBerry yang dijual dengan sistem 

single produk, dikarenakan tidak terikat dengan dengan operator selular dan dapat 

berganti operator untuk layanan BlackBerry mereka. Hal ini juga menunjukkan 

bahwa calon konsumen tidak begitu memperhatikan semua variabel perceived price 

dan variabel perceived value secara bersamaan dalam minat beli mereka akan 

handphone BlackBerry yang bundling dengan operator selular Indosat.  

       Hasil dari analisis regresi dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap minat beli konsumen adalah variabel 

perceived value. Pengaruh dominan perceived value ini diketahui berdasarkan 

koefisien beta tertinggi yaitu 0,526 dan nilai thitung terbesar yaitu 5,921 dan 

probabilitas sebesar 0,000 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga 

(H3) mengenai variabel perceived price sebagai variabel dominan tidak terbukti. Hal 

ini dikarenakan responden dalam penelitian ini lebih memperhatikan variabel 

perceived value yang terdiri atas emotional value, social value, 

quality/performance, dan price/value for money dalam minat beli mereka. Perceived 

value lebih diperhatikan para responden dikarenakan nilai memiliki peran penting 

dalam pembelian sebuah produk. Harga juga merupakan elemen penting dalam 

pembelian sebuah produk, tetapi dalam penelitian ini nilai yang dipersepsikan 

mampu menggeser kedudukan harga dikarenakan niali dalam strategi produk 

bundling memberikan manfaat dan keuntungan lebih besar dari harga yang 

ditawarkan. Pengambilan variabel perceived price sebagai variabel dominan sesuai 
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dengan pendapat Schiffman dan Kanuk (2000:160) yang menyatakan bahwa 

bagaimana konsumen memandang harga tertentu-tinggi, rendah, wajar-mempunyai 

pengaruh yang kuat terhadap maksut membeli dan kepuasan membeli. Adapun 

pembahasan masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

1. Perceived Price (X1) 

       Perceived price adalah persepsi konsumen akan harga atau pengorbanan 

relatif yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan suatu produk dibandingkan 

dengan harga atau pengorbanan pada produk lain yang sejenis (Chen dan 

Dubinsky (1999:23)). Variabel perceived price dalam penelitian ini tidak 

mempunyai pengaruh namun tetap positif terhadap minat beli konsumen. Hal 

ini dikarenakan calon konsumen tetap memperhatikan segi perceived price, 

namun porsinya lebih sedikit dibandingkan dengan perceived value berkenaan 

dengan minat beli pada handphone BlackBerry yang bundling dengan Indosat. 

Harga memang memegang peran penting pada sebuah produk, namun fakta dari 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa calon konsumen lebih 

mempertimbangkan indikator-indikator dari perceived value dalam minat beli 

mereka. Fakta ini dikarenakan perceived value memiliki indikator emotional 

value, social value, quality/performance, dan price/value for money yang 

dianggap lebih penting dan banyak berperan dalam sebuah minat beli 

konsumen. Hasil analisis minat beli konsumen terhadap handphone BlackBerry 

yang bundling dengan Indosat dipengaruhi oleh perceived price yang terdiri 

atas indikator attractiveness dan fairness. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi 

yang baik atas menariknya harga (attractiveness) dan kewajaran harga 
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(fairness) yang ditawarkan oleh produk handphone BlackBerry yang bundling 

dengan Indosat akan meningkatkan minat konsumen untuk membeli produk 

tersebut walaupun peningkatannya tidak signifikan dalam penelitian ini. Hal ini 

juga bisa disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan responden 

terhadap harga yang ditawarkan oleh produk dengan strategi bundling. 

Kurangnya promosi, penyertaan bonus dan iklan yang dilakukan perusahaan 

operator untuk produk bundling-nya juga berperan dalam minat beli konsumen 

dalam segi harga. 

       Variabel perceived price yang terdiri dari attractiveness dan fairness yang 

positif akan berpengaruh bagi konsumen ketika memiliki minat atau 

ketertarikan terhadap produk handphone BlackBerry yang bundling dengan 

Indosat. Perceived price yang diterima oleh calon konsumen diperoleh atas 

persepsi atau pandangan dan pendapat mengenai harga (berdasar atas menarik 

dan wajarnya harga yang ditawarkan) yang didapat dari iklan maupun pengaruh 

dan pendapat dari orang lain semisal teman dan keluarga. Harga yang 

ditawarkan produk handphone BlackBerry yang bundling dengan Indosat 

merupakan harga gabungan atas beberapa produk, yaitu sebuah handset 

handphone BlackBerry, kartu perdana Indosat, garansi, dan berbagi bonus sms, 

telpon, layanan BBM, dan akses data dari Indosat. Dengan diterapkannya 

bundling produk tersebut, calon pembeli akan merasakan menariknya harga 

yang ditawarkan beberapa produk yang dijual didalam satu paket penjualan, 

asal harga yang ditawarkan dapat dikatagorikan wajar dan dapat dijangkau 
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konsumen. Dalam penetapan strategi bundling, harga adalah sebuah komponen 

yang penting. Harga dalam strategi bundling harus tepat dan sesuai dengan 

tingkat kewajaran agar mampu menarik minat beli konsumen. 

       Schiffman dan Kanuk (2000:160) berpendapat bahwa bagaimana 

konsumen memandang harga tertentu-tinggi, rendah, wajar-mempunyai 

pengaruh yang kuat terhadap maksut membeli dan kepuasan membeli. Hal ini 

terbukti pada variabel perceived price dalam penelitian ini, para calon 

konsumen mempertimbangkan variabel perceived price dalam minat beli 

mereka akan hanphone BlackBerry yang bundling dengan Indosat. Tetapi dari 

hasil analisis regresi ditemukan bahwa variabel perceived price tidak 

berpengaruh namun tetap positif terhadap variabel minat beli. Hal ini 

dikarenakan variabel perceived price yang terdiri atas attractiveness dan 

fairness tidak terlalu diperhatikan oleh calon konsumen untuk minat beli 

mereka terhadap handphone BlackBerry yang bundling dengan operator selular 

Indosat. Hal ini diperoleh dari hasil analisis regresi yang menunjukkan variabel 

perceived price tidak memiliki pengaruh terhadap variabel minat beli namun 

tetap positif. Jadi pendapat Schiffman dan Kanuk (2000:160) mengenai harga 

dapat diterima dalam penelitian ini. 

2. Perceived Value (X2) 

       Perceived value yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penilaian 

konsumen secara keseluruhan akan faedah dari suatu produk berdasarkan 

persepsi mengenai apa yang telah mereka terima dan apa yang telah mereka 
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berikan. Variabel perceived value mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli konsumen. Pengaruh positif dan signifikan perceived value 

terhadap minat beli ini dikarenakan nilai-nilai yang ditawarkan oleh produk 

bundling handphone BlackBerry-Indosat memberikan manfaat dan kegunaan 

yang lebih dibandingkan BlackBerry yang dijual dengan sistem single produk. 

Hal ini artinya minat beli konsumen terhadap handphone BlackBerry yang 

bundling dengan Indosat dipengaruhi oleh perceived value yang terdiri atas 

indikator emotional value, social value, quality/performance, dan price/value 

for money. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi-persepsi yang baik atas 

emotional value, social value, quality/performance, dan price/value for money 

yang ditawarkan oleh produk handphone BlackBerry yang bundling dengan 

Indosat akan meningkatkan minat konsumen untuk membeli produk tersebut. 

Variabel perceived value yang terdiri dari emotional value, social value, 

quality/performance, dan price/value for money yang positif akan berpengaruh 

bagi konsumen ketika memiliki minat atau ketertarikan terhadap produk 

handphone BlackBerry yang bundling dengan Indosat. Perceived value yang 

diterima oleh calon pembeli produk handphone BlackBerry yang bundling 

dengan Indosat diperoleh atas persepsi atau pandangan dan pendapat mengenai 

nilai-nilai yang dipersepsikan (berdasar atas emotional value, social value, 

quality/performance, dan price/value for money yang ditawarkan) yang didapat 

dari iklan dan program-program promo tertentu maupun pengaruh dan pendapat 

dari linkungan sekitar semisal teman dan keluarga. 
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Perceived value dibentuk oleh empat dimensi. Pertama, emotional value 

yaitu utilitas yang berasal dari perasaan atau afektif / emosi positif yang 

ditimbulkan dari keinginan mengkonsumsi suatu produk. Kedua adalah social 

value, yaitu utilitas yang didapatkan dari kemampuan produk untuk 

meningkatkan konsep diri (sosial) konsumen. Ketiga, quality/performance 

yakni utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap kualitas kinerja yang 

diharapkan atas suatu produk. Dan yang keempat yaitu price/value for money, 

yakni utilitas yang didapatkan dari produk dikarenakan reduksi biaya jangka 

pendek atau jangka panjang. Keempat dimensi tersebut sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sweeney dan Soutar dalam journal of retailing (2001:208). 

Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa perceived value memberikan 

pengaruh secara parsial, bahkan pengaruh tersebut signifikan terhadap minat 

beli konsumen. Hal ini juga menunjukkan bahwa hipoteis kedua (H2) mengenai 

terdapat pengaruh secara parsial dari variabel perceived value terhadap minat 

beli konsumen adalah terbukti. Dari hasil analisis regresi ini juga menunjukkan 

bahwa variabel perceived value memberikan pengaruh yang dominan terhadap 

minat beli konsumen. Hal ini berarti juga membantah hipotesis ketiga (H3) 

bahwa variabel perceived price sebagai variabel yang berpengaruh dominan 

terhadap minat beli konsumen. Dominannya pengaruh perceived value terhadap 

minat beli konsumen akan handphone BlacBerry yang bundling dengan 

operator selular Indosat dikarenakan calon konsumen tidak begitu 

memperhatikan variabel perceived price yang terdiri atas attractivness dan 
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fairness. Para calon konsumen cenderung memperhatikan quality/performance 

dan price/value  for  money dalam perceived value. Quality/performance terdiri 

atas kualitas tetap, dibuat dengan benar, dan kualitas standar. Sedangkan 

price/value  for  money terdiri atas harga murah, kesesuaian produk dengan 

harga, dan harga terjangkau. Pendapat ini berdasarkan atas hasil dari 

penyebaran kuisioner kepada responden yang menyatakan setuju akan indikator 

dan item-item tersebut serta hasil dari analisis regresi yang menunjukkan bahwa 

perceived value memberikan kontribusi yang signifikan dan dominan terhadap 

minat beli konsumen. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Ada pengaruh yang positif dari variabel Perceived Price (X1) dan  Perceived 

Value (X2) secara bersama-sama terhadap Minat Beli Konsumen (Y). Besarnya 

pengaruh secara bersama-sama atau kontribusi dari variabel Perceived Price (X1) 

dan Perceived Value (X2) dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square sebesar 0,381. 

Nilai ini berarti bahwa kemampuan variabel-variabel Perceived Price (X1) dan 

Perceived Value (X2) secara bersama-sama memberikan kontribusi kepada Minat 

Beli Konsumen (Y) sebesar 38,1% sedangkan sisanya sebesar 61,9% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Koefisien korelasi yang 

menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu variabel Perceived 

Price (X1) dan Perceived Value (X2) dengan variabel terikat, yaitu Minat Beli 

Konsumen (Y), dapat dilihat dari nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.626, nilai 

korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Perceived 

Price (X1) dan Perceived Value (X2) dengan Minat Beli Konsumen (Y) termasuk 

dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,6 - 0,8. Hubungan antara 

variabel bebas yaitu Perceived Price (X1) dan Perceived Value (X2) dengan Minat 
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Beli Konsumen (Y) bersifat positif, artinya jika variabel bebas semakin 

ditingkatkan maka minat beli konsumen juga akan mengalami peningkatan. 

2. Hasil pengujian secara parsial, diketahui bahwa : 

a. Besarnya pengaruh variabel bebas Perceived Price (X1) terhadap variabel 

terikat Minat Beli Konsumen (Y) dapat dilihat dari nilai t hitung 1,745. Sig. 

penelitian sebesar 0,084 (< α 0,05) menunjukkan bahwa variabel bebas 

Perceived Price (X1) tidak mempunyai pengaruh namun tetap positif terhadap 

variabel terikat Minat Beli Konsumen (Y) akan handphone BlackBerry yang 

bundling dengan operator selular Indosat.  

b. Besarnya pengaruh variabel bebas Perceived Value (X2) terhadap Minat Beli 

Konsumen (Y) dapat dilihat dari nilai t hitung 5,921. Sig. penelitian sebesar 

0,000 (< α 0,05) menunjukkan bahwa variabel bebas Perceived Value (X2) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Minat Beli Konsumen (Y). 

Nilai koefisien regresi (B) variabel bebas Perceived Value (X2) sebesar 0,354 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel bebas Perceived Value (X2) 

akan mempengaruhi variabel terikat Minat Beli Konsumen (Y) sebesar 0,354 

dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya yaitu Perceived Price (X1) 

dianggap konstan. 

3. Hasil dari analisis regresi dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap Minat Beli Konsumen (Y) adalah 

variabel Perceived Value (X2). Pengaruh dominan Perceived Value (X2) ini dapat 
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diketahui berdasarkan koefisien beta tertinggi yaitu 0,526 dan nilai thitung terbesar 

yaitu 5,921 dan probabilitas sebesar 0,000 (p<0,05). 

 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi perusahaan yang merencanakan atau 

sedang melaksanakan strategi bundling maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran 

yang diberikan, antara lain: 

1. Diharapkan pihak perusahaan dapat mempertahankan serta meningkatkan 

pengembangan mengenai strategi-strategi penjualan melalui bundling agar tidak 

kalah saing dengan produk yang dijual dengan sistem tunggal. 

2. Kerja sama antara perusahaan yang melakukan strategi bundling  harus selalu 

memberikan penawaran-penawaran menarik dan eksklusif semisal pemberian 

bonus-bonus tertentu dalam paket penjualan agar dapat meningkatkan minat dan 

penjualan produk. 

3. Perusahaan yang melakukan strategi bundling harus senantiasa menciptakan 

persepsi-persepsi yang positif dan harus memberikan pelayanan yang maksimal 

agar minat beli konsumen akan produk yang dijual dengan sistem bundling juga 

meningkat. 

4. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting 

dalam mempengaruhi minat beli konsumen diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian 
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ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel 

lain di luar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini. 
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I. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 Tanda Tangan Responden 

2. NIM   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Jurusan   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4. Umur   : . . . . . . . . tahun 

5. Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan (coret yang tidak perlu)              (. . . . . . . . . . . . . . . . .) 

 

II. KUISONER 

Petunjuk: 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap paling benar dan sesuai dengan pendapat Anda! 

 

Pernyataan: 

 Attractiveness 

1. Harga BlackBerry yang bundling (paket) dengan Indosat merupakan harga gabungan antara dua 

produk, yaitu  paket berisi unit handphone BlackBerry dan kartu perdana Indosat beserta bonus, 

garansi, dll. 

Menurut Anda, apakah tingkat harga yang ditawarkan BlackBerry yang bundling dengan Indosat 

adalah harga yang menarik? 

a. Sangat menarik                       d. Tidak menarik 

b. Menarik                                   e. Sangat tidak menarik 

c. Ragu-ragu 

 Fairness 

2. Harga unit BlackBerry yang bundling (paket) dengan Indosat bervariasi tergantung seri/tipe 

BlackBerry itu sendiri. Harga yang ditawarkan lebih bersaing, karena menjual dua produk atau lebih 

dalam satu paket penjualan. 

Menurut Anda, apakah tingkat harga yang ditawarkan BlackBerry yang bundling dengan Indosat 

adalah harga yang wajar? 

a. Sangat wajar                           d. Tidak wajar 

b. Wajar                                      e. Sangat tidak wajar 

c. Ragu-ragu 

 

Pernyataan: 

 Emotional Value 

3. Setujukah Anda, kehadiran handphone BlackBerry Indosat membuat Anda ingin menggunakannya 

dibanding dengan menggunakan produk lain? 

a. Sangat setuju                           d. Tidak setuju 

b. Setuju                                      e. Sangat tidak setuju 

c. Ragu-ragu 

4. Setujukah Anda, kehadiran handphone BlackBerry Indosat membuat Anda merasa nyaman ketika 

menggunakannya dibanding dengan menggunakan produk lain? 

a. Sangat setuju                           d. Tidak setuju 

b. Setuju                                      e. Sangat tidak setuju 

c. Ragu-ragu 

5. Setujukah Anda, kehadiran handphone BlackBerry Indosat akan memberikan Anda kesenangan 

ketika menggunakannya dibanding dengan menggunakan produk lain? 

a. Sangat setuju                           d. Tidak setuju 

b. Setuju                                      e. Sangat tidak setuju 

c. Ragu-ragu 



 Social Value 

6. Setujukah Anda, dengan memiliki handphone BlackBerry Indosat akan memberikan kesan yang baik 

dari orang lain dibanding memiliki produk lain yang sejenis? 

a. Sangat setuju                           d. Tidak setuju 

b. Setuju                                      e. Sangat tidak setuju 

c. Ragu-ragu 

7. Setujukah Anda, dengan memiliki handphone BlackBerry Indosat akan memberikan penerimaan 

sosial dilingkungan pertemanan dan atau masyarakat bagi Anda sebagai pemiliknya dibanding 

memiliki produk lain yang sejenis? 

a. Sangat setuju                           d. Tidak setuju 

b. Setuju                                      e. Sangat tidak setuju 

c. Ragu-ragu 

 

 Quality/Performance 

8. Setujukah Anda, jika handphone BlackBerry yang bundling dengan Indosat memiliki kualitas yang 

tetap dibanding dengan produk lain yang sejenis? 

a. Sangat setuju                           d. Tidak setuju 

b. Setuju                                      e. Sangat tidak setuju 

c. Ragu-ragu 

9. Setujukah Anda, jika handphone BlackBerry yang bundling (paket) dengan Indosat dibuat dengan 

benar dan sesuai dengan komplementernya yaitu kartu perdana Indosat? 

a. Sangat setuju                           d. Tidak setuju 

b. Setuju                                      e. Sangat tidak setuju 

c. Ragu-ragu 

10. Setujukah Anda, jika handphone BlackBerry yang bundling (paket) dengan Indosat memiliki standar 

kualitas yang dapat diterima oleh Anda? 

a. Sangat setuju                           d. Tidak setuju 

b. Setuju                                      e. Sangat tidak setuju 

c. Ragu-ragu 

 

 Price/Value  for  Money 

11. Harga BlackBerry yang bundling (paket) dengan Indosat merupakan harga gabungan antara paket 

berisi unit handphone BlackBerry, kartu perdana Indosat beserta bonus, garansi, aplikasi gratis, dll.  

Menurut Anda, apakah harga yang ditawarkan handphone BlackBerry Indosat adalah harga yang 

murah dibanding produk lain yang sejenis? 

a. Sangat murah                           d. Tidak murah 

b. Murah                                       e. Sangat tidak murah 

c. Ragu-ragu 

12. Setujukah Anda, apa yang Anda dapatkan dengan membeli unit handphone BlackBerry Indosat 

adalah sesuai dengan harganya? 

a. Sangat setuju                           d. Tidak setuju 

b. Setuju                                      e. Sangat tidak setuju 

c. Ragu-ragu 

13. Dengan menerapkan harga gabungan bundling (paket) tersebut, setujukah Anda jika handphone 

BlackBerry Indosat memiliki harga yang terjangkau? 

a. Sangat terjangkau                     d. Tidak terjangkau 

b. Terjangkau                                e. Sangat tidak tejangkau 

c. Ragu-ragu 



Pernyataan: 

Minat Beli (Y) 

14. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan bundling (paket) BlackBerry dan Indosat, seperti harga 

gabungan beberapa produk, garansi resmi, aplikasi gatis, berbagai bonus, dll. Jika ada kesempatan, 

apakah Anda tertarik untuk mencari informasi mengenai produk handphone BlackBerry yang 

bundling dengan Indosat? 

a. Sangat tertarik untuk mencari informasi 

b. Tertarik untuk mencari informasi 

c. Ragu-ragu untuk mencari informasi 

d. Tidak tertarik untuk mencari informasi 

e. Sangat tidak tertarik untuk mencari informasi 

 

1. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan bundling (paket) BlackBerry dan Indosat, seperti harga 

gabungan beberapa produk, garansi resmi, aplikasi gatis, berbagai bonus, dll. Jika ada kesempatan, 

apakah Anda mempertimbangkan untuk membeli produk handphone BlackBerry yang bundling 

dengan Indosat. 

a. Sangat mempertimbangkan untuk membeli 

b. Mempertimbangkan untuk membeli 

c. Ragu-ragu untuk membeli 

d. Tidak mempertimbangkan untuk membeli 

e. Sangat tidak mempertimbangkan untuk membeli 

 

2. Dengan berbagai kelebihan yang telah disebutkan dan jika ada kesempatan, apakah Anda tertarik 

untuk mencoba produk handphone BlackBerry yang bundling (paket) dengan Indosat? 

a. Sangat tertarik untuk mencoba 

b. Tertarik untuk mencoba 

c. Ragu-ragu untuk mencoba 

d. Tidak tertarik untuk mencoba 

e. Sangat tidak tertarik untuk mencoba 

 

3. Dengan berbagai kelebihan yang telah disebutkan dan jika ada kesempatan, apakah Anda ingin 

mengetahui lebih lanjut produk handphone BlackBerry yang bundling (paket) dengan Indosat. 

a. Sangat ingin mengetahui produk  

b. Ingin mengetahui produk  

c. Ragu-ragu untuk mengetahui produk 

d. Tidak ingin mengetahui produk 

e. Sangat tidak ingin mengetahui produk 

 

4. Dengan berbagai kelebihan yang telah disebutkan dan jika ada kesempatan, apakah Anda ingin 

memiliki produk handphone BlackBerry yang bundling (paket) dengan Indosat dibanding dengan 

produk lain yan sejenis? 

a. Sangat ingin memiliki produk 

b. Ingin memiliki produk  

c. Ragu-ragu untuk memiliki produk 

d. Tidak ingin memiliki produk 

e. Sangat tidak ingin memiliki produk  



LAMPIRAN 2 TABULASI 

No. X1.1 X1.2 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 

1 4 3 7 2 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 33 2 2 3 2 2 11 

2 2 4 6 2 2 2 3 3 2 4 4 3 2 2 29 2 2 4 4 2 14 

3 4 4 8 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 36 4 4 4 4 3 19 

4 4 4 8 2 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 34 4 3 4 4 3 18 

5 4 4 8 2 4 4 2 4 3 5 4 5 4 5 42 4 5 5 4 4 22 

6 4 3 7 3 2 3 2 2 3 4 4 3 4 4 34 4 4 4 4 3 19 

7 4 3 7 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 29 5 1 1 4 2 13 

8 4 4 8 3 4 3 1 1 3 4 2 3 3 4 31 2 3 3 4 4 16 

9 5 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 20 

10 4 4 8 3 2 3 2 2 4 2 4 4 4 4 34 4 4 4 4 4 20 

11 4 3 7 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 32 4 3 2 4 3 16 

12 4 4 8 4 5 4 2 2 4 4 4 4 4 4 41 4 5 4 4 4 21 

13 3 4 7 2 2 2 1 1 4 3 3 2 3 2 25 4 4 4 4 3 19 

14 4 4 8 2 3 3 2 4 4 2 3 4 2 4 33 2 2 2 2 2 10 

15 2 4 6 2 2 3 2 2 1 3 2 4 4 3 28 2 3 2 3 3 13 

16 4 4 8 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 20 

17 3 4 7 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 3 45 4 3 4 4 3 18 

18 5 5 10 3 5 5 3 4 3 2 4 4 3 3 39 5 4 4 4 5 22 

19 4 4 8 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 39 5 4 4 4 4 21 

20 4 4 8 3 4 4 3 4 2 4 5 4 4 4 41 4 4 4 4 4 20 

21 4 5 9 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 32 4 4 4 4 4 20 

22 4 4 8 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 28 2 4 2 2 2 12 

23 3 4 7 2 2 4 3 4 4 5 5 2 4 4 39 2 4 4 2 4 16 

24 4 4 8 2 2 2 1 2 4 4 4 4 2 4 31 4 5 4 4 4 21 

25 4 4 8 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 37 2 2 2 2 2 10 

26 4 3 7 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 25 2 2 2 2 2 10 

27 3 4 7 3 2 4 3 4 3 4 4 4 2 3 36 2 3 2 4 2 13 



28 2 4 6 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 35 2 3 4 3 3 15 

29 2 4 6 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 30 4 2 4 4 4 18 

30 2 4 6 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38 4 4 4 4 3 19 

31 4 4 8 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 41 4 4 4 4 4 20 

32 4 4 8 2 2 2 3 3 4 4 2 4 4 3 33 4 3 2 2 3 14 

33 4 4 8 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 39 5 4 5 4 5 23 

34 5 4 9 4 4 4 3 4 3 5 5 2 4 4 42 4 4 4 4 5 21 

35 4 4 8 5 4 4 2 4 2 3 5 4 4 4 41 4 5 3 4 4 20 

36 4 4 8 3 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 32 4 3 4 4 3 18 

37 4 4 8 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 30 4 3 3 4 3 17 

38 5 3 8 2 1 3 3 1 5 3 4 5 1 5 33 5 5 5 5 5 25 

39 4 4 8 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 34 4 4 4 4 4 20 

40 2 4 6 3 4 4 3 4 2 4 4 2 2 2 34 4 4 4 2 4 18 

41 4 4 8 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 38 4 4 4 4 3 19 

42 4 4 8 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 36 4 4 4 4 3 19 

43 3 3 6 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 25 3 2 3 2 1 11 

44 3 3 6 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 2 36 3 3 3 3 2 14 

45 4 4 8 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 32 4 2 1 2 1 10 

46 5 4 9 3 5 4 2 3 5 4 3 5 4 3 41 4 4 3 3 2 16 

47 5 4 9 3 2 2 5 4 3 2 5 4 3 2 35 5 4 4 2 2 17 

48 4 5 9 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 3 45 5 4 5 4 3 21 

49 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 14 1 1 1 1 1 5 

50 4 4 8 4 3 3 3 3 2 5 5 3 4 4 39 5 4 4 4 4 21 

51 4 4 8 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 4 20 

52 4 4 8 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 43 4 4 4 4 4 20 

53 4 4 8 4 4 5 2 1 2 3 2 4 2 4 33 2 3 2 3 3 13 

54 4 4 8 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 2 37 2 2 2 3 3 12 

55 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 1 24 1 3 2 2 2 10 

56 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 30 2 3 2 2 2 11 

57 3 4 7 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 34 2 4 3 3 3 15 



58 3 3 6 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 26 3 2 3 2 3 13 

59 4 4 8 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 34 2 2 4 4 4 16 

60 4 4 8 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 38 2 3 2 4 4 15 

61 5 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 4 5 4 4 5 22 

62 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 42 4 4 4 4 4 20 

63 2 2 4 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 36 4 4 4 4 3 19 

64 2 4 6 3 4 4 5 4 2 3 4 2 3 3 37 4 4 3 2 3 16 

65 2 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 23 2 2 2 2 2 10 

66 4 3 7 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 28 2 3 4 4 3 16 

67 3 4 7 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 30 2 2 2 2 2 10 

68 4 4 8 3 3 4 2 3 4 5 5 4 4 4 41 5 4 4 4 3 20 

69 3 3 6 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 33 2 2 3 3 2 12 

70 2 2 4 2 2 3 2 4 3 3 2 4 2 4 31 3 2 3 2 3 13 

71 4 3 7 1 2 2 3 1 4 3 3 2 3 2 26 2 2 4 3 2 13 

72 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 28 3 2 4 3 3 15 

73 4 5 9 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 46 4 5 5 4 5 23 

74 2 2 4 2 2 2 3 2 3 3 2 4 3 4 30 2 4 3 2 3 14 

75 3 3 6 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 34 3 2 4 3 3 15 

76 5 3 8 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 35 3 3 2 3 3 14 

77 4 4 8 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 34 3 3 4 3 3 16 

78 3 3 6 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 2 32 3 3 2 3 3 14 

79 3 4 7 3 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 36 2 2 3 3 2 12 

80 4 4 8 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 47 4 4 3 4 3 18 

81 4 4 8 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 36 4 3 2 2 4 15 

82 2 2 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 4 29 4 3 2 2 2 13 

83 4 4 8 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 38 4 3 4 4 5 20 

84 4 4 8 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 37 3 4 4 4 3 18 

85 2 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 10 

86 4 4 8 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 26 2 4 2 4 4 16 

87 3 4 7 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 27 3 4 4 3 2 16 



88 2 4 6 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3 31 2 2 2 2 2 10 

89 2 4 6 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 33 2 2 3 2 2 11 

90 5 3 8 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 41 5 4 4 4 5 22 

91 4 4 8 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 39 2 2 3 3 3 13 

92 2 2 4 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 4 28 4 4 5 4 4 21 

93 4 4 8 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 39 3 4 4 4 3 18 

94 4 4 8 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 4 20 

95 3 4 7 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 38 3 4 3 4 4 18 

96 3 4 7 4 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 34 5 4 4 4 3 20 

97 4 4 8 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 50 4 5 4 5 4 22 

98 4 4 8 4 3 2 3 2 4 5 4 3 4 5 39 4 4 4 4 4 20 

99 4 4 8 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 36 4 4 4 4 3 19 

100 2 4 6 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 38 4 4 4 4 2 18 

101 3 2 5 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 2 30 4 4 4 5 3 20 

102 4 4 8 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 4 20 

103 4 4 8 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 37 4 4 4 4 4 20 

104 4 4 8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 4 4 4 4 4 20 

105 4 4 8 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 20 

106 4 3 7 5 5 2 2 4 5 5 5 2 3 3 41 3 2 2 2 1 10 

107 4 4 8 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 33 2 2 2 3 3 12 

108 4 4 8 3 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 20 

109 4 4 8 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 34 4 4 4 4 3 19 

110 2 3 5 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 34 2 3 2 2 2 11 

111 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 36 3 4 4 4 4 19 

112 4 4 8 2 3 2 4 4 4 4 5 4 5 5 42 4 3 4 4 3 18 

113 5 5 10 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 42 3 2 4 3 3 15 

114 4 4 8 4 3 4 4 5 3 4 3 5 5 5 45 4 5 5 4 5 23 

115 4 4 8 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 40 4 4 4 4 4 20 

116 3 4 7 4 3 2 2 4 3 4 5 4 4 4 39 4 5 5 5 4 23 

 



LAMPIRAN 3 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL X 

A. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel X1 

1. Uji validitas variabel X1 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .496
*
 .885

**
 

Sig. (2-tailed)  .026 .000 

N 20 20 20 

X1.2 Pearson Correlation .496
*
 1 .843

**
 

Sig. (2-tailed) .026  .000 

N 20 20 20 

X1 Pearson Correlation .885
**
 .843

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

2. Uji reliabilitas variabel X1 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.658 2 

 

 



B. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel X2 

1. Uji validitas variabel X2 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2 

X2.1 Pearson 

Correlation 

1 .460
*
 .954

**
 .565

**
 .352 .419 .537

*
 .566

**
 .915

**
 .352 .327 .790

**
 

Sig. (2-

tailed) 
 

.041 .000 .009 .128 .066 .015 .009 .000 .128 .159 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2.2 Pearson 

Correlation 

.460
*
 1 .462

*
 .543

*
 .233 .911

*

*
 

.800
*

*
 

.729
**
 .369 .233 .387 .746

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.041 
 

.040 .013 .324 .000 .000 .000 .109 .324 .092 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2.3 Pearson 

Correlation 

.954
*

*
 

.462
*
 1 .580

**
 .370 .421 .548

*
 .529

*
 .956

**
 .370 .305 .797

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .040 
 

.007 .108 .064 .012 .017 .000 .108 .191 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2.4 Pearson 

Correlation 

.565
*

*
 

.543
*
 .580

**
 1 .404 .417 .682

*

*
 

.633
**
 .517

*
 .404 .526

*
 .785

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.009 .013 .007 
 

.077 .067 .001 .003 .020 .077 .017 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2.5 Pearson 

Correlation 

.352 .233 .370 .404 1 .212 .335 .200 .322 1.000
**
 .146 .623

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.128 .324 .108 .077 
 

.370 .149 .399 .166 .000 .540 .003 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2.6 Pearson 

Correlation 

.419 .911
*

*
 

.421 .417 .212 1 .729
*

*
 

.740
**
 .337 .212 .353 .700

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.066 .000 .064 .067 .370 
 

.000 .000 .147 .370 .127 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2.7 Pearson 

Correlation 

.537
*
 .800

*

*
 

.548
*
 .682

**
 .335 .729

*

*
 

1 .812
**
 .461

*
 .335 .436 .821

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.015 .000 .012 .001 .149 .000 
 

.000 .041 .149 .055 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 



X2.8 Pearson 

Correlation 

.566
*

*
 

.729
*

*
 

.529
*
 .633

**
 .200 .740

*

*
 

.812
*

*
 

1 .495
*
 .200 .621

**
 .798

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.009 .000 .017 .003 .399 .000 .000 
 

.027 .399 .004 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2.9 Pearson 

Correlation 

.915
*

*
 

.369 .956
**
 .517

*
 .322 .337 .461

*
 .495

*
 1 .322 .285 .732

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .109 .000 .020 .166 .147 .041 .027 
 

.166 .224 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2.1

0 

Pearson 

Correlation 

.352 .233 .370 .404 1.00

0
**
 

.212 .335 .200 .322 1 .146 .623
**
 

Sig. (2-

tailed) 

.128 .324 .108 .077 .000 .370 .149 .399 .166 
 

.540 .003 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2.1

1 

Pearson 

Correlation 

.327 .387 .305 .526
*
 .146 .353 .436 .621

**
 .285 .146 1 .563

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.159 .092 .191 .017 .540 .127 .055 .004 .224 .540 
 

.010 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2 Pearson 

Correlation 

.790
*

*
 

.746
*

*
 

.797
**
 .785

**
 .623

*

*
 

.700
*

*
 

.821
*

*
 

.798
**
 .732

**
 .623

**
 .563

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .003 .001 .000 .000 .000 .003 .010 
 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

2. Uji reliabilitas variabel X2 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 



Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.902 11 

 

 

C. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Y 

1. Uji validitas variabel Y 

 

Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 

Y1 Pearson Correlation 1 .233 .543
*
 .513

*
 .233 .614

**
 

Sig. (2-tailed)  .324 .013 .021 .324 .004 

N 20 20 20 20 20 20 

Y2 Pearson Correlation .233 1 .404 .316 1.000
**
 .857

**
 

Sig. (2-tailed) .324  .077 .175 .000 .000 

N 20 20 20 20 20 20 

Y3 Pearson Correlation .543
*
 .404 1 .445

*
 .404 .730

**
 

Sig. (2-tailed) .013 .077  .049 .077 .000 

N 20 20 20 20 20 20 

Y4 Pearson Correlation .513
*
 .316 .445

*
 1 .316 .632

**
 

Sig. (2-tailed) .021 .175 .049  .175 .003 

N 20 20 20 20 20 20 

Y5 Pearson Correlation .233 1.000
**
 .404 .316 1 .857

**
 

Sig. (2-tailed) .324 .000 .077 .175  .000 

N 20 20 20 20 20 20 

Y Pearson Correlation .614
**
 .857

**
 .730

**
 .632

**
 .857

**
 1 

Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .003 .000  

N 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

2. Uji reliabilitas variabel Y 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 20 100.0 



Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.799 5 

 



LAMPIRAN 4 

UJI ASUMSI KLASIK 

 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Standardized 

Predicted Value 

N 116 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.00000000 

Most Extreme Differences Absolute .055 

Positive .035 

Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .590 

Asymp. Sig. (2-tailed) .878 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .626
a
 .392 .381 3.173 1.859 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

 



Lanjutan Lampiran 4 

Uji Multikorelasi 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

X1 .683 1.464 

X2 .683 1.464 

a. Dependent Variable: Y 

n 

Uji Heterokedastisitas 

 

 



LAMPIRAN 5 

ANALISIS REGRESI 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 X2, X1
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Y 

  

 

Model Summary
b
 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .626
a
 .392 .381 3.173 1.859 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

 



 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 732.682 2 366.341 36.391 .000
a
 

Residual 1137.559 113 10.067   

Total 1870.241 115    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .963 1.907  .505 .615   

X1 .461 .264 .155 1.745 .084 .683 1.464 

X2 .354 .060 .526 5.921 .000 .683 1.464 

a. Dependent Variable: Y 

 

 



PERHITUNGAN SAMPEL 

 

Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil 

mengunakan rumus Machine & Chambell (1987:89) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

n   = ukuran sampel 

Za = harga yang diperoleh dari tabel distribusi normal baku dengan alpha 

        yang telah ditentukan 

Zβ = harga yang diperoleh dari table distribusi normal baku dengan beta 

        yang telah ditentukan 

r   = koefisien korelasi terkecil yang diharapkan dapat dideteksi secara 

        signifikan 

 

Berdasarkan pertimbangan bahwa nilai r terendah yang diperkirakan akan 

diperoleh melalui penelitian ini adalah r = 0,30 ; kemudian α 0,10 (Zα = 1,645) 

pada pengukuran dua arah, dan β = 0,05 (Zβ = 1,645) maka diperoleh n (minimal) 

116 orang responden dengan perhitungan sebagai berikut : 
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