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4.2. Penyajian Data 

4.2.1. Gambaran Umum Responden 

 Dalam penjelasan ini akan di bahas mengenai karakteristik respondeden 

yang berjumlah 100 orang sebagai sampel. Gambaran responden dimaksud untuk 

mengetahui bagaimana latar belakang dan beberapa hal yang berkaitan dengan 

responden sangat di perlukan dalam hubungannya dengan persepsi nasabah dan 

dapat di jadikan acuan untuk mengambil sikap dan menentukan langkah-langkah 

selanjutnya sehubungan dengan tujuan penelitian 

a. Umur 

Di dalam penelitian ini dibedakan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu : 15-25, 26-

35, 36-45, 46-55, dan 55 tahun keatas hal tersebut dilakukan karena setiap 

jenjang umur memiliki perilaku kecenderungan yang berbeda. 

Tabel 4.2 
Pengelompokn Responden 

Berdasarkan Umur 
 

Umur Jumlah Orang Prosentase 

 
15-25 
26-35 
36-45 
46-55 

55 ke atas 

 
27 Orang 
36 Orang 
26 Orang 
14 Orang 
2 Orang 

 
27 % 
36 % 
26 % 
14 % 
2 % 

Jumlah 100 0rang 100% 
          Sumber data primer di olah, 2008 

 Jika melihat table 4.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

berusia 26 – 45 tahun. Dalam hal ini, dapat diasumsikan pada rentan usia tersebut 

merupakan usia yang produktif bekerja, dengan demikian penghasilan yang 

diperoleh juga lebih besar, sehingga responden berusaha untuk menyisihkan 
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sebagian penghasilan dengan menabung. Salah satu produk tabungan yang 

menjadi pilihan responden untuk menyimpan sebagian penghasilannya tersebut 

adalah tabungan Britama. 

 
b. Jenis Kelamin Responden 

 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin perlu di perhatikn 

karena adanya kecenderungan perbedaan dari segi psikologis masing-masing 

dalam menetukan minat mereka untuk memilih Britama. hasil penelitian 

berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 
Pengelompokan Responden 
Berdsarkan Jenis Kelamin 

 
Jenis Kelamin Jumlah Orang Prosentase 

 
Laki- Laki  

Perempuan 

 
59 Orang 

41 Orang 

 
59 % 

41 % 

Jumlah 100 Orang 100 % 
           Sumber data primer di olah, 2008 

Dari tabel 4.3 dapat di ketahui bahwa untuk jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 59 Orang dengan prosntase sebesar 59 % dan prempuan sebanyak 41 

Orang dengan prosentase sebesar 41 %. Dengan demikian sebagian besar 

responden adalah berjenis kelamin laki-laki, hal ini disekarenakan laki-laki lebih 

leluasa untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk menabung keleluasaan 

untuk menabung ke BRI pada tabungan Britama. 
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c. Tingkat pendidikan terakhir. 

 Dalam hubungannya dengan penerapan strategi pemasaran faktor tingkat 

pendidikan juga perlu diperhatikan, karena tingkat pendidikan berpengaruh 

trhadap sikap seseorang dalam menentukan pilihan nasabah. Berikut tabel 

mengenai tingkat pendidikan terakhir para responden. 

Tabel 4.4 
Penelompokan Responden 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

Pendidikan Jumlah  Prosentass 

 
SD 
SLTP 
SMU 
S-1 
Lain-Lain 

 
1 orang 
7 orang 
39 orang 
43 orang 
10 orang 

 
1 % 
7  % 
39 % 
43 % 
10 % 

Jumlah 100 orang 100 % 
          Sumber data primer di olah,2008 

 
Dari tabel 4.4 dapat ditarik kesimpulan latar belakang rsponden tertinggi 

tingkat berpendidikan S-1 yaitu sebanyak 43 orang dengan prosentase 43%, 

selanjutnya tingkat pendidikan SLTA sebanyak 39 orang dengan prosentase 

sebesar 39% orang. Pendidikan responden dapat menentukan kemampuan untuk 

memilih dan mengambil suatu keputusan, oleh karena itu dengan tingkat 

pendidikan tersebut maka keputusan responden memilih jenis tabungan akan lebih 

tepat karena didasarkan pada berbagai pertimbangan yang cukup matang. 

Responden yang menjadi nasabah tabungan Britama hal ini menunjukkan bahwa 

responden mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap jenis tabungan 

yang menjadi pilihannya. 

 



84       

d. Pekerjaan  

Pekerjaan responden yang menjadi nasabah Britama PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Martadinata Malang. 

Tabel 4.5 
Pengelompokan Responden 
Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

 

Jenis Pekerjaan Jumlah Orang Prosentase (%) 

PNS 
Pegawai Swata 
Wiraswasta 
Pelajar/ Mahasiswa 
Lain-lain 

20 orang 
18 orang 
27 orang 
22 orang 
13 orang 

20 % 
18 % 
27 % 
22 % 
13 % 

Jumlah 100 Orang 100 % 
          Sumber data primer di olah, 2008 

 
Dari tabel 4.5 dapat di ketahui bahwa jumlah jenis pekerjaan responen yang 

meiliki prosentase terbesar adalah wiraswasta sebanya 27 orang dengan 

prosentase 27 % kemudian pelajar sebanyak 22 orang dengn prosentaase 22 % 

dan pekerjaan PNS dengan prosentaase sebesar 20 %. Pekerjaan seorang dapat di 

jadikan dasar dalam mengetahui kelas sosial dari masing- masing responden 

dimana hal ini mempunyai pengaruh terhadap perilaku seseorang dalam 

menentukan pilihan untuk memilih suatu produk dan jasa khusus. Bagi mereka 

yang berwiraswasta menabung dinilai suatu kebutuhan untuk mengantisipasi 

berbagai kemungkinan dari usaha yang dilaksanakan. 

 
e. Tingkat pendapatan. 

Tingkat pendapatan seorang dapat ini mempunyai pengaruh terhadap 

perilaku seseorang dalam menentukan pilihan untuk memilih produk Britama. 
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Tabel 4.6 
Pengeloimpok Responden 

Berdasarkan Tingkat Pendapatan 
 

Tingkat pendapatan Jumlah Orang Prosentase (%) 

< Rp 250.000,- 
> Rp 250.000-750.000,- 
> Rp 750.000-1.250.000.- 
> Rp 1.250.000-1.750.000,- 
> Rp 1.750.000, 

- 
3 Orang 
27 Orang 
40 Orang 
30 Orang 

- 
3 % 
27 % 
40 % 
35 % 

Jumlah 100 Orang 100% 
 Sumber data primer di olah, 2008 
 

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa yang menduduki peringkat teratas adalah 

nasabah yang berpenghasilan > Rp 1.250.000-1.750.000 Denan jumlah 40 orang 

dengan prosentase sebesar 40% kemudian nasabah dengan penghasialan >Rp 

750.000-1.250.000 sebanyak 35 orang dengan prosentase 35 %. Tingkat 

penghasilan responden sangat menentukan untuk menabung, karena dengan 

penghasilan yang sedikit kemungkinan akan sulit menyisihkan penghasilan untuk 

keperluan menabung. Bagi responden yang berpenghasilan cukup tinggi akan 

lebih mudah mengatur penghasilannya dan dapat menyisihkan penghasilan 

tersebut untuk menabung. Dari data tersebut responden yang berpenghasilan < Rp 

250.000,- tidak ada yang menabung karena memang penghasilannya tidak bisa 

disisihkan untuk menabung, kemudian dapat dilihat bahwa responden yang 

berpenghasilan > Rp 250.000-750.000,- hanya 3 orang yang menabung, hal ini 

juga disebabkan responden mengalami kesulitan untuk mengatur penghasilannya 

agar bisa menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dengan demikian 

semakin besar penghasilan responden maka semakin besar kemungkinan untuk 

menyisihkan penghasilannya guna keperluan menabung. 
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4.2.2. Deskripsi Jawaban Responden 

4.2.2.1. Variabel Periklanan (X1) 

Jawaban responden ini menerangkan tentang jawaban dari kuesioner/ 

angket yang telah di isi oleh responden, dimana hasil secara keseluruhan dapat di 

lihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Variabel Media Iklan ( X1.1) 
 

 
1 (STS) 2 (TS) 3 (N) 4 (S) 5 (SS) Item 

Pernyataan F % F % F % F % F % 
X1.1.1 1 1 6 6 33 33 44 44 16 16 

X1..12 2 2,0 13 13,0 14 14,0 64 64,0 7 7,0 

    Sumber data primer di olah, 2008 
 
Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

memberikan jawaban sangat setuju dan setuju untuk semua item Variabel Media 

Iklan ( X1.1). Responden yang menyatakan sangat setujua sebanyak 16% dan yang 

menyatakan setuju sebanyak 44%. Meskipun demikian terdapat item yang 

dijawab netral, serta tidak setuju. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan 

pandangan atau persepsi dari tiap-tiap responden mengenai media periklanan yang 

dilihat untuk produk Britama. Jadi dalam hal ini renponden atau nasabah Britama 

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Malang unit Kalipare sudah dapat 

memahami dan menerima pesan periklanan tersebut melalu media elektronik 

(X1.1.1) dan media cetak (X1.1.2). Media iklan yang dipergunakan oleh BRI dapat 

memberikan informasi yang jelas kepada konsumen sehingga menimbulkan minat 

untuk memilih tabungan Britama. 
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Tabel 4.8 
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Variabel Daya Tarik  ( X1.2) 
 

1 (STS) 2 (TS) 3 (N) 4 (S) 5 (SS) Item 
Pernyataan F % F % F % F % F % 

(X1.2.1) - - 11 11 32 32 46 46 11 11 

(X1.2.2) 1 1 8 8 16 16 56 56 19 19 

(X1.2.3) - - 4 4 21 21 50 50 25 25 

     Sumber data primer di olah, 2008 
 
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

memberikan jawaban sangat setuju dan setuju untuk semua item Variabel Daya 

Tarik ( X1.2). Meskipun demikian terdapat item yang dijawab netral serta tidak 

setuju, hal ini terjadi karena terdapat perbedaan pandangan atau persepsi dari tiap-

tiap responden mengenai daya tarik iklan produk Britama. Jadi dalam hal ini 

renponden atau nasabah Britama PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang 

Malang unit Kalipare mempunyai penilaian yang berbeda terhadap daya tarik 

iklan, akan tetapi sebagian besar responden mempunyai penilaian bahwa iklan 

produk tabangan Britama mempunyai daya tarik, karena mudah dipahami (X1.2.1), 

mudah di ingat ( X1.2.2) dan menarik perhatian ( X1.2.3) 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Variabel Isi Pesan Iklan ( X1.3) 
 
 

1 (STS) 2 (TS) 3 (N) 4 (S) 5 (SS) Item 
Pernyataan F % F % F % F % F % 

(X1.3.1) 3 3 10 10 21 21 41 41 25 25 

(X1.3.2) 1 1 2 2 16 16 50 50 31 31 

     Sumber data primer di olah, 2008 
 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

memberikan jawaban sangat setuju dan setuju untuk semua item Variabel Isi Pesan 
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Iklan (X1.3). Meskipun demikian terdapat item yang dijawab netral serta tidak 

setuju, karena terdapat perbedaan persepsi dari tiap-tiap responden mengenai Isi 

Pesan iklan produk tabungan Britama. Jadi renponden atau nasabah Britama PT. 

Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Malang unit Kalipare mempunyai 

pemahaman yang berbeda terhadap Isi Pesan Iklan, akan tetapi sebagian besar 

responden mempunyai pemahaman bahwa Isi Pesan Iklan tabungan Britama sangat 

informatif (X1.3.1) dan dalam menginformasikan manfaat tabungan (X1.3.2) 

 
4.2.2.2. Variabel Sales Promotion (X2) 

Jawaban responden ini menerangkan tentang jawaban dari kuesioner/ 

angket yang telah di isi oleh responden, dimana hasil secara keseluruhan dapat di 

lihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Variabel Undian ( X2.1) 
 

1 (STS) 2 (TS) 3 (N) 4 (S) 5 (SS) Item 
Pernyataan F % F % F % F % F % 

(X2.1.1) 1 1 5 5 29 29 46 46 19 19 

(X2.1.2) 4 4 15 15 19 19 45 45 17 17 

    Sumber data primer di olah, 2008 
 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

memberikan jawaban sangat setuju dan setuju untuk semua item Variabel Undian 

(X2.1). Dalam hal ini dapat diketahui juga bahwa terdapat item yang dijawab netral 

serta tidak setuju, hal ini terjadi karena terdapat perbedaan pandangan atau 

persepsi dari tiap-tiap responden, akan tetapi sebagian besar responden 
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mempunyai penilaian bahwa dengan adanya undian berupa kupon (X2.1.2) dan point 

saldo (X2.1.2) yang menimbulkan minat untuk memilih tabungan Britama. 

Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Variabel Hadiah ( X2.2) 
 

1 (STS) 2 (TS) 3 (N) 4 (S) 5 (SS) Item 
Pernyataan F % F % F % F % F % 

(X2.2.1) 4 4 15 15 19 19 45 45 17 17 

(X2.2.2) 4 4 14 14 17 17 45 45 20 20 

    Sumber data primer di olah, 2008 
 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

memberikan jawaban sangat setuju dan setuju untuk semua item Variabel Hadiah 

(X2.2). Dalam hal ini dapat diketahui juga bahwa terdapat item yang dijawab netral 

serta tidak setuju, akan tetapi sebagian besar responden mempunyai penilaian 

bahwa dengan adanya berbagai jenis hadiah (X2.2.1) dan jumlah hadiah (X2.2.2) yang 

cukup besar memberikan daya tarik untuk memilih tabungan Britama. 

Tabel 4.12 
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Variabel Event ( X2.3) 
 

1 (STS) 2 (TS) 3 (N) 4 (S) 5 (SS) Item 
Pernyataan F % F % F % F % F % 

(X2.3.1) 3 3 10 10 24 24 42 42 21 21 

(X2.3.2) - - 5 5 21 21 51 51 23 23 

(X2.3.3) 1 1 8 8 18 18 52 52 21 21 

    Sumber data primer di olah, 2008 
 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

memberikan jawaban sangat setuju dan setuju untuk semua item Variabel Event 

(X2.3). Dalam hal ini dapat diketahui juga bahwa terdapat item yang dijawab netral 

serta tidak setuju, sebagian besar responden mempunyai penilaian bahwa dengan 
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adanya pentas seni (X2.3.1), konser musik (X2.3.2) dan basar (X2.3.3) memberikan daya 

tarik untuk memilih tabungan Britama. 

 
4.2.2.3. Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Jawaban responden ini menerangkan tentang jawaban dari kuesioner/ 

angket yang telah di isi oleh responden, jawaban responden untuk variabel dan 

item keputusan pembelian mempunyai variasi. Untuk jawaban responden untuk 

variabel dan item keputusan pembelian menabung sesuai kebutuhan (Y1) dapat di 

lihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.13 
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Variabel Menabung sesuai kebutuhan (Y1) 
 

1 (STS) 2 (TS) 3 (N) 4 (S) 5 (SS) Item 
Pernyataan F % F % F % F % F % 

(Y1.1) 1 1 6 6 35 35 42 42 15 15 

(Y1.2) 2 2 12 12 14 14 64 64 8 8 

    Sumber data primer di olah, 2008 
 

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

memberikan jawaban sangat setuju dan setuju untuk variabel Menabung sesuai 

kebutuhan (Y1). Dari jawaban responden diketahui sebagian besar responden 

menyatakan keputusan memilih produk tabungan Britama sesuai kebutuhan karena 

tabungan Britama dilengkapi dengan fasilitas ATM yang banyak (Y1.1.1), bisa diambil 

kapan saja (Y1.1.2.).  

Jawaban responden untuk variabel dan item keputusan pembelian 

menabung karena manfaat  (Y2) dapat di lihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.14 
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Variabel Menabung karena manfaat  (Y2) 
 
 

1 (STS) 2 (TS) 3 (N) 4 (S) 5 (SS) Item 
Pernyataan F % F % F % F % F % 

(Y2.1) 3 3 16 16 30 30 40 40 11 11 

(Y2.2) 2 2 11 11 19 19 47 47 21 21 

    Sumber data primer di olah, 2008 
 

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

memberikan jawaban sangat setuju dan setuju untuk variabel Menabung karena 

manfaat (Y2). Sebagian besar responden menyatakan bahwa keputusan memilih 

produk tabungan Britama sesuai manfaat yang diharapkan karena bunga bersaing (Y1.2.1) 

serta biaya administrasi rendah (Y1.2.1).  

 
4.2.3. Hasil Pengujian Instrumen  

4.2.3.1. Uji Validitas 

Uji bertujuan untuk mengetahui sejauhmana alat pengukur mengukur apa 

yang ingin diukur. Sekiranya penelitian menggunakan kuisioner di dalam data 

penelitian, maka kuisioner yang disusun haruslah mengukur apa yang ingin 

diukur. Hasil uji validitas item  instrumen yang telah diujicobakan memperoleh 

pengakuan validitas yang berbeda-beda menurut masing-masing item. Pernyataan 

pengakuan valid berdasarkan taraf kepercayaan 95% atau peluang ralat 

(probabilitas) sebesar 5%. Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan rumus 

korelasi product moment Pearson, dengan menggunakan bantuan program analisis 

statistik SPSS maka didapatkan hasil sebagai berikut. 
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Tabel 4.15 
Hasil Uji Validitas 

 
Variabel Item R hitung Signifikan Keterangan 

 
Periklanan 

(X1) 
 
 

 
X1.1.1 
X1.1.2 
X1.2.1 
X1.2.2 
X1.2.3 
X1.3.1 
X1.3.2 

 

 
0,644 
0,758 
0,634 
0,715 
0,793 
0,673 
0,658 

 

 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Sales 

Promotion 
(X2) 

 
X2.1.1 
X2.1.2 
X2.2.1 
X2.2.2 
X2.3.1 
X2.3.2 
X2.3.3 

 

 
0,730 
0,651 
0,623 
0,739 
0,742 
0,779 
0,678 

 

 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Keputusan 
Pembelian 

(Y) 
 

 
Y1.1.1 
Y1.1.2 
Y2.1.1 
Y2.1.2 

 

 
0,686 
0,730 
0,612 
0,729 

 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Sumber :  data primer di olah, 2008 

 

Dari Tabel 4.15. dapat diketahui bahwa hasil uji validitas dari masing-

masing variabel dan indikatornya memperoleh pengakuan sahih (valid) dengan 

nilai yang berbeda-beda, dengan nilai korelasi di atas 0,5 dan probabilitas kurang 

dari 0,05. 

4.2.3.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur 

dapat dipercaya atau diandalkan dalam melakukan penelitian, suatu alat ukur 

dinyatakan reliabel apabila koefisien alpha > 0,60”. Adapun hasil dari uji 
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reliabilitas menggunakan alat bantu program statistik SPSS 11.0 for windows 

(terlampir) dapat dilihat dalam Tabel 4.16 berikut ini. 

Tabel 4.16 
Hasil Uji Reliabilitas 

 

Nilai 
Variabel dan Indikator Koefisien  

Alpha 
Tingkat 

Hubungan 
Keterangan 

 

Periklanan ( X1) 

1. Media Iklan ( X1.1) 

2. Daya Tarik ( X1.2) 

3. Isi Pesan Iklan ( X1.3) 

Sales Promotion (X2) 

1. Undian ( X2.1) 

2. Hadiah  ( X2.2) 

3. Event ( X2.3) 

 

 

0,764 

0,782 

0,769 

 

0,748 

0,763 

0,775 

 

 

Kuat 

Kuat 

Kuat 

 

Kuat 

Kuat 

Kuat 

 

 

 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

    Sumber :  data primer di olah, 2008 
 

Dapat disimpulkan bahwa seluruh alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan dalam penelitian ini dimana nilai dari  rAlpha masing-masing variebel 

lebih besar dari 0,60 sehingga instrumen penelitian dinyatakan Reliabel atau alat 

ukur dapat dipercaya/diandalkan. 

4.2.4. Uji Asumsi Klasik 

4.2.4.1. Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji hubungan linear diantara 

variabel bebas yang menjadi model regresi. Uji multikolinieritas ini dilakukan 

dengan mengamati keeratan hubungan antar variabel bebas yang menunjukkan 
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koefisien korelasi dalam kategori rendah atau signifikan.  Selanjutnya langkah-

langkah yang perlu dilakukan untuk memprediksi terjadi tidaknya 

multikolonieritas  dengan mengamati nilai VIF, dimana jika nilai VIF lebih kecil 

dari 5 dan nilai tolerance mendekati 1 maka dikatakan tidak terjadi 

multikolonieritas. Begitu sebaliknya jika nilai VIF lebih besar dari 5 maka dapat 

dikatakan terjadi multikolonieritas. Selanjutnya nilai VIF dari variabel bebas yang 

terlibat pada model regresi dalam penelitian ini dapat disajikan dalam Tabel 4.17 

sebagai berikut. 

Tabel 4.17 
Hasil Uji Multikolinieritas 

 
Nilai Variabel dan 

Indikator Tol VIF Keterangan 

 
Periklanan ( X1) 
1. Media Iklan ( X1.1) 
2. Daya Tarik ( X1.2) 
3. Isi Pesan Iklan ( X1.3) 
Sales Promotion (X2) 
1. Undian ( X2.1) 
2. Hadiah  ( X2.2) 
3. Event ( X2.3) 
 

 
 

0,782 
0,750 
0,767 

 
0,824 
0,765 
0,843 

 
 

1,594 
1,818 
1,304 

 
1,214 
1,550 
1,711 

 

 
 

Non Multikolinieritas 
Non Multikolinieritas 
Non Multikolinieritas 

 
Non Multikolinieritas 
Non Multikolinieritas 
Non Multikolinieritas 

 
    Sumber :  data primer di olah, 2008 
 

Dari tabel 4.17 dapat diketahui bahwa nilai toleransi mendekati 1 dan nilai 

VIF kurang dari 5, sehingga tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini. 

 
4.2.4.2.Uji Asumsi Normalitas 

Guna mendeteksi apakah distribusi data variabel bebas dan variabel terikat 

adalah normal. Normalitas dapat diketahui dari normal probability plot. Model 

regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji 
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normalitas dengan memperlihatkan diagram pencap P-P plot atau dengan 

histogram yang membentuk kurva normal. Jika diagram pada P-P plot tersebut 

nilai residual (error) menyebar normal, maka peluang mendapatkan nilai residual 

sekitar nol adalah lebih besar daripada nilai peluang yang jauh dari angka nol.  

Gambar 4.8 
Chart Scatterplot 
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Sumber : Data Primer diolah,2008 
 

Apabila gambar kurva 4.8 hasil uji memberikan keputusan bahwa data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. 

 
4.2.4.3. Autokorelasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
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pengganggu pada t-1 (sebelumnya), jika terjadi autokorelasi maka dinamakan ada 

problem autokorelasi, hasil dari penelitian yang baik adalah tidak terjadi 

autokorelasi disajikan dalam Tabel 4.13 sebagai berikut: 

Tabel 4.18 
Hasil Uji Autokorelasi 

 

Variabel dan Indikator 
Nilai 

D – W Keterangan 

 

Periklanan ( X1) 

1. Media Iklan ( X1.1) 

2. Daya Tarik ( X1.2) 

3. Isi Pesan Iklan ( X1.3) 

Sales Promotion (X2) 

1. Undian ( X2.1) 

2. Hadiah  ( X2.2) 

3. Event ( X2.3) 

 

 

 

1,263 

1,263 

1,263 

 

1,263 

1,263 

1,263 

 

 

 

 

Non Autokorelasi 

Non Autokorelasi 

Non Autokorelasi 

 

Non Autokorelasi 

Non Autokorelasi 

Non Autokorelasi 

 

 

         Sumber :  data primer di olah, 2008 
 

Dari tabel 4.18 didapatkan hasil Durbin-Watson (d) = 1,263, dengan 

ketentuan jika (d) dibawah -4 berarti ada autokorelasi positif, jika d diantara -4 

sampai 4 berarti tidak ada autokorelasi dan jika di atas 4 berarti ada autokorelasi 

negative. Dengan demikian keputusan yang diambil diterima Hi yang menyatakan 

bahwa tidak ada korelasi positif/negatif, atau dengan kata lain model ini bebas 

dari masalah autokorelasi. 


