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4.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi dipergunakan untuk mengukur pengaruh dari masing-

masing variabel, dalam pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi 

dilakukan beberapa tahapan untuk mencari pengaruh antara variabel independen 

dan variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linier berganda dengan alat 

bantu program statistik SPSS 11.0 for windows (terlampir) adalah pada Tabel 

4.19 sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

Analisis Regresi Linier Berganda  
 
 

Unstandardzed 
Coefficients 

Variabel Bebas 
B Std 

Erro 
Beta 

 
t Nilai 

Sig 
 

Ket 

 
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) 
 

 
 

0,716 
0,634 
0,593 
 
0,730 
0,755 
0,787 
 
 

 
 

0,044 
0,457 
0,257 
 
0,156 
0,197 
0,091 
 
 

 
 

0,184 
0,556 
0,388 
 
0,461 
0,356 
0,542 
 
 

 
 

2,606 
3,248 
2,027 
 
2,521 
2,480 
2,201 
 

 

 
 
0,001 
0,001 
0,002 

 
0,001 
0,003 
0,002 

 
 

 
 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
 
 

 
T tabel a = 0,05   = 1,985 
R                 =  0,669 
R2   = 0,639 
R squares    = 0,933 
F hitung   = 21,564 
Sig.F   = 0,000 
F tabel   = 2,467 

Sumber: Data Primer Diolah, 2008 

Pengujian dalam regresi linier berganda merupakan model analisa kontribusi 

terbesar dari variabel bebas kepada variabel terikat. Model analisis ini digunakan 
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untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, 

Berdasarkan tabel 4.19 di atas maka didapatkan model persamaan regresi sebagai 

berikut : 

xx2211 xb......xbxbY +++=  

Y = 0,716 X1.1 + 0,634 X1.2 + 0,539 X1.3 + 0,730 X2.1 + 0,755 X2.2 + 0,787 X2.3  

Dengan demikian makna dari nilai regresi (pengaruh) masing-masing 

variabel dan indikatornya adalah sebagai berikut : 

Y =   Keputusan Pembelian 

Variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas, pada 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah keputusan nasabah 

memilih tabungan Britama, yang nilainya akan diprediksi oleh variabel 

Periklanan (X1) dan Promosi Penjualan (X2). 

b1 = 0,716 

  Artinya iklan dimedia elektronik dan media cetak mempunyai pengaruh 

yang signifikan positif terhadap keputusan pembelian terhadap produk 

tabungan Britama. 

b2 = 0,634 

  Artinya Daya Tarik yang mencakup mudah dipahami, mudah di ingat serta 

menarik perhatian berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

pembelian produk tabungan Britama. 

b3 = 0,539 

  Artinya Isi pesan yang informatif tentang keunggulan tabungan dan Isi pesan 

yang menyatakan manfaat tabungan dari tabungan Britama mempunyai 
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pengaruh yang signifikan positif terhadap keputusan pembelian produk 

tabungan Britama. 

b4 =  0,730  

  Artinya program undian dengan kupon dan point saldo tabungan Britama 

mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap keputusan pembelian 

produk tabungan Britama. 

b5 =  0,755  

  Artinya jenis hadiah dan jumlah hadiah mempunyai pengaruh yang signifikan 

positif terhadap keputusan pembelian produk tabungan Britama. 

Dari hasil analisis regresi linier berganda diatas, koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,939 atau (93,90) menunjukkan adanya pengaruh dari variabel bebas 

secara keseluruhan terhadap variabel terikat sebesar 93,90% sedangkan sisanya 

sebesar 6,10% merupakan pengaruh dari variabel lain atau faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

 
4.4. Pengujian Hipotesis 

4.4.1. Hipotesis Pertama Uji Simultan (Uji F)  

Uji f secara simultan yaitu uji statistik untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan/universal. 

Tabel 4.20 

Hasil Uji F 

Jumlah Variabel Sig F hitung 
 

  18 

 

 
0,000 

 
21,564 

          Sumber: Data Primer Diolah, 2008 
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Besarnya nilai F dan Signifikansi F, dimana harga F sebesar 21,564 dengan 

Signifikansi sebesar 0,000 yang artinya secara simultan (bersama-sama) variabel 

bebas yang masuk dalam model yaitu variabel Periklanan (X1) yang terdiri dari 

Media Iklan ( X1.1), Daya Tarik ( X1.2), dan Isi Pesan Iklan ( X1.3) serta Variabel  

Promosi Penjualan (X2) yang terdiri dari Undian ( X2.1), Hadiah  ( X2.2), Event 

(X2.3) memberikan pengaruh Simultan (bersama-sama) terhadap Keputusan 

pembelian terhadap produk Britama. Hal ini dicermati dari nilai Signifikansi 

sebesar 0,000 ini lebih lebih kecil dari 0,05 (Signifikansi F < 0,05). 

 
4.4.2. Hipotesis Kedua Uji Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat, hasilnya adalah dapat dilihat pada Tabel 4.21 sebagai berikut: 

Tabel 4.21 
Uji t Signifikasi 

 

Variabel T  Hitung Signifikasi 
t 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) 
Keputusan Pembelian (Y) 
1.  Menabung sesuai 

kebutuhan (Y1) 
2. Menabung karena 

manfaat  (Y2) 

 
 

2,606 
3,248 
2,027 

 
2,521 
2,480 
2,201 

 
3,241 

 
3,555 

 
 

0,001 
0,001 
0,002 

 
0,001 
0,003 
0,002 

 
0,001 

 
0,002 

 
 

 
 

H0 ditolak 
H0 ditolak 
H0 ditolak 

 
H0 ditolak 
H0 ditolak 
H0 ditolak 

 
H0 ditolak 

 
H0 ditolak 

          Sumber: Data Primer Diolah, 2008 
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Ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel Periklanan (X1) yang terdiri 

dari Media Iklan ( X1.1), Daya Tarik ( X1.2), dan Isi Pesan Iklan ( X1.3) serta 

Variabel  Promosi Penjualan (X2) yang terdiri dari Undian ( X2.1), Hadiah  ( X2.2), 

Event ( X2.3) memberikan memberikan pengaruh dengan angka signifikan lebih 

kecil dari 0,05 yang berarti menolah Ho dan menerima H1.  Variabel tersebut 

masing-masing memberikan pengaruh yang berbeda, dimana yang paling besar 

dan yang  berpengaruh adalah Daya Tarik Iklan ( X1.2) yang bernilai  3,248 

dengan signifikan 0,001. 

 
4.4.3. Hipotesis Ketiga  

Pada penelitian pengujian hipotesis ketiga adalah diduga bahwa variabel 

Advertising (X1) berpengaruh dominan terhadap keputusan Nasabah memilih 

tabungan Britama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang 

Martadinata unit Kalipare. Untuk melihat pengaruh yang dominan dapat dilihat 

dari beta standardized coefficients pada SPSS, dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 22 
Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga 

 
No Variabel Standardized Coefficients Beta 

 
A 
 
 
 

B 
 

 
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) 
 

 
 

0,184 
0,556 
0,388 

 
0,461 
0,356 
0,542 

 
Sumber: Data Primer Diolah, 2008 
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Dari tabel 4.22 daapt diketahui bahwa variabel Periklanan (X1) yang terdiri 

dari Media Iklan ( X1.1), Daya Tarik ( X1.2), dan Isi Pesan Iklan ( X1.3) serta 

Variabel  Promosi Penjualan (X2) yang terdiri dari Undian ( X2.1), Hadiah  ( X2.2), 

Event ( X2.3) terhadap Keputusan Pembelian  Produk Britama PT. Bank Rakyat 

Indonesia, Tbk. Cabang Malang unit Kalipare. Variabel yang paling berpengaruh 

adalah Daya Tarik Iklan ( X1.2). Karena iklan tabungan Britama mudah dipahami, 

mudah di ingat dan menarik perhatian.  

 
4.5. Implementasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan data yang telah disajikan serta hasil analisis yang telah 

dilakukan bahwa variabel periklanan dan Sales Promotion secara simultan dan 

parsial terhadap keputusan Nasabah memilih tabungan Britama PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Martadinata unit Kalipare. Hal ini dapat 

dibuktikan dari nilai Adjusted R Square yang nilainya sebesar 0,633 atau 63,30% 

yang menunjukkan variabel bebas berpengaruh terkadap keputusan pembelian, 

atau keputusan nasabah untuk memilih tabungan Britama. Untuk meningkatkan 

jumlah nasabah Britama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Malang Martadinata unit Kalipare maka perusahaan/pimpinan perlu memberikan 

perhatian terhadap Advertising dan Sales Promotion, dengan beberapa upaya 

antara lain : 

1. Periklanan 

Menurut pendapat Tjiptono (2000:226) periklanan adalah bentuk komunikasi 

tidak langsung, yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau 

keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga 
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menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang 

untuk melakukan pembelian. 

Periklanan mempunyai fungsi yang cukup beraneka ragam, fungsi utama 

periklanan menurut Tjiptono (2005:67) adalah : 

1) Menginformasikan khalayak mengenai seluk beluk produk (informative). 

2) Mempengaruhi khalayak untuk membeli (persuading). 

3) Menyegarkan informasi yang telah diterima (remainding). 

4) Menciptakan suasana yang menyenangkan sewaktu khalayak menerima 

dan mencerna informasi (entertainment). 

Dari hasil penelitian, mendukung teori periklanan dengan kenyataan sebagian 

besar nabah memutuskan untuk memilih produk tabungan Britama karena 

daya tarik iklan tabungan Britama. 

2. Sales Promotion 

Menurut Machfoedz (2005:101) bahwa promosi penjualan adalah suatu 

aktivitas dan/atau materi yang berfungsi sebagai persuasi langsung, yang 

menawarkan nilai tambah suatu produk kepada penjual atau konsumen. 

Pendapat serupa disampaikan Gitosudarmo (2000:238), bahwa promosi 

penjualan adalah kegiatan peusahaan untuk menjajakan produk yang 

dipasarkannya sedemikian rupa sehingga konsumen mudah melihatnya dan 

kemudian tertarik untuk membeli dan memakainya. 

Sesuai dengan hasil penelitian, sejalan dengan teori sales promotion bahwa 

nabah memutuskan untuk memilih produk tabungan Britama karena aktivitas 

persuasi langsung dalam menawarkan produk tabungan Britama. 


