
86 
 

 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh 

atribut produk dan personal selling terhadap keputusan 

pembelian produk Laku Pandai Bank BJB cabang soreang, 

maka data dan informasi yang diperoleh akan diuraikan di 

bawah ini. 

4.1.1. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner 

 Kuesioner yang diberikan langsung kepada nasabah 

Laku Pandai Bank BJB Cabang Soreang sebanyak 100 

lembar. Waktu yang digunakan mulai dari penyebaran 

sampai dengan pengembalian kuesioner dalam penelitian ini 

adalah 5 hari. Sampai batas waktu akhir pengembalian, 

kuesioner yang terkumpul sebanyak 100 lembar. Dengan 

demikian jumlah kuesioner yang bisa digunakan adalah 100 

lembar atau dengan kata lain response rate untuk kuesioner 

yang bisa dipakai adalah 100%. 
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4.1.2. Data Demografi Konsumen 

 Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah 

sebanyak 100 responden, yaitu nasabah laku pandai bank 

bjb cabang soreang. Data mengenai karakteristik dari 

responden tersebut disajikan sebagai berikut: 

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik konsumen berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: 

 

 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-laki 85 85% 

2 Perempuan  15 15% 

 Total 100 100% 
  Sumber: Olahan kuesioner 

Berdasarkan jenis kelamin seperti disajikan pada tabel 

4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini berjenis kelamin laki-laki. 
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2. Responden Berdasarkan Usia 

 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi Persentase 

1 < 20 tahun 2 2% 

2 21 - 30 tahun 19 19% 

3 31 - 40 tahun 56 56% 

4 > 40 tahun 23 23% 

 Total 100 100% 
Sumber: Olahan kuesioner 
 

Berdasarkan usia seperti disajikan pada tabel 4.2 dapat 

diketahui bahwa paling banyak responden berusia 31 - 40 

tahun. 

3. Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

No Pekerjaan Frekuensi Persentase 

1 Pelajar/mahasiswa 2 2% 

2 Pegawai negeri 24 24% 

3 Pegawai swasta 4 26% 

4 Wiraswasta 26 44% 

5 Lainnya 44 2% 

 Total 100 100% 
     Sumber: Olahan kuesioner 



89 
 

Berdasarkan usia seperti disajikan pada tabel 4.3 dapat 

diketahui bahwa paling banyak responden bekerja sebagai 

petani dimana termasuk dalam ketegori lainnya. 

4. Responden Berdasarkan Pendapatan 

Karakteristik konsumen berdasarkan pendapatan per 

bulan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini: 

 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

 

No Pendapatan per Bulan Frekuensi Persentase 

1 <Rp.1.000.000 2 2% 

2 Rp. 1.000.001 - Rp. 

2.000.000 

12 12% 

3 Rp. 2.000.001 - Rp 

3.000.000 

36 36% 

4 Rp. 3.000.001 - Rp 

4.000.000  

45 45% 

5 > Rp 4.000.000 5 5% 

 Total 100 100% 
  Sumber: Olahan kuesioner 

Berdasarkan pendapatan per bulan seperti disajikan 

pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa paling banyak 

responden mempunyai pendapatan sebesar Rp. 3.000.001 - 

Rp 4.000.000 per bulan. 



90 
 

4.1.3. Pengujian Data 

4.1.3.1.Analisis Pengujian Validitas 

Menurut Sugiyono (2017:348) validitas adalah alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data, hasil 

penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan antar data 

yang terkumpuldengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan 

demikian semua item kuesioner yang digunakan untuk 

mengukur variabel yaitu atribut produk, personal selling dan 

keputusan pembelian, akan diuji validitasnya. Nilai 

validitasnya masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat 

pada nilai corrected item total correlation masing-masing 

butir pertanyaan. Kriteria pengukuran validitas menurut 

Sugiyono (2017:228): 

a. Jika r hitung ≥ r tabel, maka butir pertanyaan tersebut 

valid. 

b. Jika r hitung < r tabel,maka butir pertanyaan tersebut tidak 

valid. 
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Variabel X 

Variabel X merupakan variabel independent yaitu 

atribut produk (Variabel X1)  dan personal selling (Variabel 

X2). Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap 

pernyataan-pernyataan variabel X1 dan  X2, seluruh butir 

dalam pernyataan tersebut dinyatakan valid. Artinya seluruh 

item sesuai dengan apa yang hendak kita ukur dan 

menunjukkan kekonsistenan atau keselarasan. Nilai 

koefisien korelasi tiap butir kuesioner variabel X terhadap 

skor totalnya yang telah dihitung dengan SPSS dapat dilihat 

pada Tabel-tabel berikut: 

 

Tabel 4.5 

Uji Validitas Atribut Produk 

Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,269 0,196 Valid 

2 0,342 0,196 Valid 

3 0.582 0,196 Valid 

4 0.634 0,196 Valid 

5 0,477 0,196 Valid 

6 0,420 0,196 Valid 
  Sumber: Olahan kuesioner 

Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukan 

bahwa seluruh item pernyataan dalam setiap variabel atribut 

produk (X1) memiliki nilai korelasi diatas 0.196 sebagai 
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nilai batas suatu item kuesioner penelitian dikatakan dapat 

digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat dikatakan 

bahwa item kuesioner variabel atribut produk valid dan 

dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. 

 

 

Tabel 4.6 

Uji Validitas Personal Selling 

Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,421 0,196 Valid 

2 0,551 0,196 Valid 

3 0.548 0,196 Valid 

4 0.483 0,196 Valid 

5 0,630 0,196 Valid 

6 0,562 0,196 Valid 

7 0,247 0,196 Valid 

8 0,390 0,196 Valid 
  Sumber: Olahan uesioner 

Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukan 

bahwa seluruh item pernyataan dalam setiap variabel 

personal selling (X2) memiliki nilai korelasi diatas 0.196 

sebagai nilai batas suatu item kuesioner penelitian dikatakan 

dapat digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat dikatakan 

bahwa item kuesioner variabel personal selling valid dan 

dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. 
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Variabel Y 

Variabel Y merupakan variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian. Berdasarkan uji validitas yang 

dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan variabel Y, 

seluruh butir dalam pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

Artinya seluruh item sesuai dengan apa yang hendak kita 

ukur dan menunjukkan kekonsistenan atau keselarasan. 

Nilai koefisien korelasi tiap butir kuesioner variabel X 

terhadap skor totalnya yang telah dihitung dengan SPSS 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Uji Validitas Keputusan Pembelian 

Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,519 0,196 Valid 

2 0,591 0,196 Valid 

3 0.643 0,196 Valid 

4 0.528 0,196 Valid 

5 0,495 0,196 Valid 
      Sumber: Olahan kuesioner 

Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukan 

bahwa seluruh item pernyataan dalam setiap variabel 

keputusan pembelian memiliki nilai korelasi diatas 0.196 

sebagai nilai batas suatu item kuesioner penelitian dikatakan 

dapat digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat dikatakan 
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bahwa item kuesioner variabel keputusan embelian (Y) 

valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang 

diteliti.  

4.1.3.2.Pengujian Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah tingkat kehandalan kuesioner 

yang apabila diuji cobakan secara berulang-ulang kepada 

kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama 

(Simamora, 2009:177). Hasil pengukuran dapat dipercaya 

atau reliabel hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama, selama 

aspek yang diukur dalam dari subjek memang belum 

berubah. Adapun cara yang digunakan untuk menguji 

reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah 

menggunakan rumus koefisien Cronbach Alpha. Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2011).  

Adapun hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS dengan jumlah 

responden sebanyak 100 orang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Uji Realibilitas Variabel Atribut Produk 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,719 6 

 

 Untuk variabel atribut produk diperoleh Cronbach’s 

Alpha sebesar 0.719, maka kuesioner untuk variabel ini 

dinyatakan reliabel karena > 0.60. 

 

Tabel 4.9 

Uji Realibilitas Personal Selling 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,772 8 

  

Untuk variabel personal selling diperoleh Cronbach’s Alpha  

sebesar 0.772, maka kuesioner untuk variabel ini dinyatakan 

reliabel karena > 0.60. 
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Tabel 4.10  

Uji Realibilitas Keputusan Pembelian 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,781 5 

 

 Untuk variabel keputusan pembelian diperoleh 

Cronbach’s Alpha  sebesar 0.781, maka kuesioner untuk 

variabel ini dinyatakan reliabel karena > 0.60. 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan 

terhadap semua item dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa semua item penelitian dapat dikatakan reliabel (nilai 

koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,60) dengan demikian 

dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur 

variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini.  

4.2. Analisis Deskriptif Tanggapan Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah Laku 

Pandai Bank BJB Cabang Soreang. Sesuai dengan metode 

yang telah ditentukan sebelumnya, maka skala yang 

digunakan untuk pembobotan item kuesioner variabel X dan 

Y adalah skala likert, dengan bobot sebagai berikut: 

Sangat Setuju (SS)   ; diberi bobot nilai 5 
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Setuju (S)   ; diberi bobot nilai 4 

Cukup Setuju (CS)  ; diberi bobot nilai 3 

Tidak Setuju (TS)  ; diberi bobot nilai 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) ; diberi bobot nilai 1  

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban 

responden untuk memudahkan penilaian dari rata-rata 

tersebut, maka dibuat interval sebesar 5 (lima). Rumus yang 

digunakan menurut Sudjana (2000:79) adalah sebagai 

berikut: 

 

P  =              Rentang 

 Banyak Kelas Interval 

 

Keterangan : 

Rentang    : Nilai tertinggi – nilai terendah 

Banyak kelas interval : 5 

Berdasarkan rumus di atas, maka panjang kelas interval 

adalah : 

P  =
5

15 
 

 =  0,8 

Maka interval dari kriteria penilaian adalah sebagai berikut : 
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 1,00 – 1,79  = Sangat Tidak Baik (STB) 

 1,80 – 2,59  = Tidak Baik (TB) 

 2,60 – 3,39  = Cukup Baik (CB) 

 3,40 – 4,19  = Baik (B) 

 4,20 – 5,00  = Sangat Baik (SB) 

 

4.2.1. Persepsi Responden Mengenai Atribut Produk 

(Variabel X1) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran 

jawaban kuesioner kepada 100 responden, mengenai atribut 

produk maka diperoleh informasi sebagai berikut: 

 

Tabel 4.11 

Tanggapan Responden Mengenai Atribut Produk secara 

Keseluruhan 
 

No Pernyataan SS S CS TS ST

S 

Bob

ot 

Tot

al 

Rat

arat

a 

Ket 

1 Program Laku 

Pandai Bank 

BJB 

memberikan 

manfaat lebih 

baik dari bank 

lain 

7 31 40 16 6 317 3,17 Cukup 

Baik 

2 Program Laku 

Pandai Bank 

BJB 

5 49 36 7 3 346 3,46 Baik 
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memberikan 

keuntungan 

(bonus/bagi 

hasil) lebih 

menguntungka

n dari bank 

lain 

3 Pengisian 

formulir 

Program Laku 

Pandai Bank 

BJB cukup 

mudah 

18 38 40 4 0 370 3,70 Baik 

4 Brosur 

Program Laku 

Pandai Bank 

BJB menarik 

7 37 42 12 2 335 3,35 Cukup 

Baik 

5 Program Laku 

Pandai Bank 

BJB 

menyediakan 

kemudahan 

dalam 

bertransaksi 

4 28 49 17 2 315 3,15 Cukup 

Baik 

6 Program Laku 

Pandai Bank 

BJB 

memberikan 

fitur yang 

efektif dan 

efisien 

4 34 40 19 3 317 3,17 Cukup 

Baik 

 Jumlah 45 217 247 75 16 2.00

0 

  

 Total 225 868 741 150 16 2.00

0 

  

 Persentase 11,25

% 

43,4

% 

37,05

% 

7,50

% 

0,80

% 

   

 Rata-rata       3,33 Cukup 

Baik 

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah 
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Keterangan: 

1. Berdasarkan pernyataan no. 1 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 31 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

40 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 

16 orang, sedangkan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 6 orang. Dari 100 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden cukup setuju terhadap pernyataan program 

Laku Pandai Bank BJB memberikan manfaat lebih baik 

dari bank lain, dilihat dari rata-rata skor yaitu 3,17  dan 

berada pada interval 2,60 – 3,39. 

2. Berdasarkan pernyataan no. 2 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 49 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

36 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7 

orang, sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 3 orang. Dari 100 orang responden secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

setuju terhadap pernyataan program Laku Pandai Bank 
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BJB memberikan keuntungan (bonus/bagi hasil) lebih 

menguntungkan dari bank lain, dilihat dari rata-rata 

skor yaitu 3,46  dan berada pada interval 3,40 – 4,19. 

3. Berdasarkan pernyataan no. 3 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 18 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 38 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

40 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4 

orang. Dari 100 orang responden secara keseluruhan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa responden setuju 

terhadap pernyataan pengisian formulir Program Laku 

Pandai Bank BJB cukup mudah, dilihat dari rata-rata 

skor yaitu 3,70  dan berada pada interval 3,40 – 4,19. 

4. Berdasarkan pernyataan no. 4 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 37 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

42 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 

12 orang, sedangkan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 2 orang. Dari 100 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden cukup setuju terhadap pernyataan brosur 
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Program Laku Pandai Bank BJB menarik, dilihat dari 

rata-rata skor yaitu 3,35  dan berada pada interval 2,60 

– 3,39. 

5. Berdasarkan pernyataan no. 5 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 28 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

49 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 

17 orang, sedangkan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 2 orang. Dari 100 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden cukup setuju terhadap pernyataan program 

Laku Pandai Bank BJB menyediakan kemudahan 

dalam bertransaksi, dilihat dari rata-rata skor yaitu 3,15  

dan berada pada interval 2,60 – 3,39. 

6. Berdasarkan pernyataan no. 6 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 34 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

40 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 

19 orang, sedangkan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 3 orang. Dari 100 orang responden 
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secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden cukup setuju terhadap pernyataan program 

Laku Pandai Bank BJB memberikan fitur yang efektif 

dan efisien, dilihat dari rata-rata skor yaitu 3,17  dan 

berada pada interval 2,60 – 3,39. 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel atribut 

produk secara keseluruhan berada dalam kategori cukup 

baik dengan rata-rata bobot 3,33, karena berada pada 

kategori 2,60 – 3,39. Kondisi ini memberikan kesan bahwa 

variabel atribut produk dipersepsikan secara positif oleh 

responden. Berdasarkan hasil jawaban responden yaitu 

11,25% responden menyatakan sangat setuju, 43,4% 

responden menyatakan setuju, 37,05% responden 

menyatakan cukup setuju, 7,50% responden menyatakan 

tidak setuju, dan 0,50% responden menyatakan sangat tidak 

setuju. Bobot tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,70 

berada pada pernyataan “pengisian formulir Program Laku 

Pandai Bank BJB cukup mudah”. Sedangkan nilai rata-rata  

terendah sebesar 3,15 terdapat pada pernyataan “program 

Laku Pandai Bank BJB menyediakan kemudahan dalam 

bertransaksi”. 
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4.2.2. Persepsi Responden Mengenai Personal Selling 

(Variabel X2) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran 

jawaban kuesioner kepada 100 responden, mengenai 

personal selling, maka diperoleh informasi sebagai berikut: 

 

Tabel 4.12  

Tanggapan Responden Mengenai Personal Selling secara 

Keseluruhan 

 
No Pernyataan SS S CS TS STS Bobot 

Total 

Rata-

rata 

Ket 

1 Agen Laku Pandai 

Bank BJB mampu 

menyampaikan 

keunggulan 

produk 

19 33 35 15 4 

 

 

366 3,66 Bai

k 

2 Gaya bahasa yang 

digunakan agen 

Laku Pandai Bank 

BJB mudah 

dimengerti 

4 37 34 24 1 319 3,19 Cuk

up 

Bai

k 

3 Agen Laku Pandai 

Bank BJB cukup 

ramah dalam 

menanggapi 

nasabah 

3 27 45 21 4 304 3,04 Cuk

up 

Bai

k 

4 Agen Laku Pandai 

Bank BJB cukup 

jelas menangani 

keberatan/penolak

an nasabah 

13 47 32 6 2 363 3,63 Bai

k 

5 Agen Laku Pandai 

Bank BJB mampu 

16 36 38 10 0 358 3,58 Bai

k 



105 
 

menutup 

penjualan dengan 

baik 

6 Agen Laku Pandai 

Bank BJB 

memiliki peran 

penting dalam 

menutup 

penjualan 

13 43 35 9 0 360 3,60 Bai

k 

7 Agen Laku Pandai 

Bank BJB 

memiliki 

perhatian tinggi 

kepada nasabah 

dalam jangka 

panjang 

6 26 43 20 5 308 3,08 Cuk

up 

Bai

k 

8 Agen Laku Pandai 

Bank BJB mampu 

mengurangi 

kekecewaan 

nasabah 

9 34 45 10 2 338 3,38 Cuk

up 

Bai

k 

 Jumlah 83 283 307 115 18 2.716   

 Total 415 1.132 921 230 18 2.716   

 Persentase 15,27

% 

41,67

% 

33,91

% 

8,46

% 

0,66

% 

   

 Rata-rata       3,40 Bai

k 

 Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 

Keterangan: 

1. Berdasarkan pernyataan no. 1 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 19 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 33 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 
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35 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 

15 orang, sedangkan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 4 orang. Dari 100 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden setuju terhadap pernyataan agen Laku 

Pandai Bank BJB mampu menyampaikan keunggulan 

produk, dilihat dari rata-rata skor yaitu 3,66  dan berada 

pada interval 3,40 – 4,19. 

2. Berdasarkan pernyataan no. 2 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 37 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

34 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 

24 orang, sedangkan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 1 orang. Dari 100 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden cukup setuju dengan pernyataan gaya bahasa 

yang digunakan agen Laku Pandai Bank BJB mudah 

dimengerti, dilihat dari rata-rata skor yaitu 3,19 dan 

berada pada interval 2,60 – 3,39. 

3. Berdasarkan pernyataan no. 3 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 



107 
 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 27 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

45 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 

21 orang, sedangkan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 4 orang. Dari 100 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden cukup setuju terhadap pernyataan agen Laku 

Pandai Bank BJB cukup ramah dalam menanggapi 

nasabah, dilihat dari rata-rata skor yaitu 3,04  dan 

berada pada interval interval 2,60 – 3,39. 

4. Berdasarkan pernyataan no. 4 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 47 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

32 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6 

orang, sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 2 orang. Dari 100 orang responden secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

setuju terhadap pernyataan agen Laku Pandai Bank 

BJB cukup jelas menangani keberatan/penolakan 

nasabah, dilihat dari rata-rata skor yaitu 3,63  dan 

berada pada interval 3,40 – 4,19. 
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5. Berdasarkan pernyataan no. 5 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 36 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

38 orang, sedangkan yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 10 orang. Dari 100 orang responden secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

setuju terhadap pernyataan agen Laku Pandai Bank 

BJB mampu menutup penjualan dengan baik, dilihat 

dari rata-rata skor yaitu 3,58  dan berada pada interval 

3,40 – 4,19. 

6. Berdasarkan pernyataan no. 6 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 43 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

35 orang, sedangkan yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 9 orang. Dari 100 orang responden secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

setuju terhadap pernyataan agen Laku Pandai Bank 

BJB memiliki peran penting dalam menutup penjualan, 

dilihat dari rata-rata skor yaitu 3,60  dan berada pada 

interval 3,40 – 4,19. 
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7. Berdasarkan pernyataan no. 7 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 26 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

43 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 

20 orang, sedangkan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 5 orang. Dari 100 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden cukup setuju terhadap pernyataan agen Laku 

Pandai Bank BJB memiliki perhatian tinggi kepada 

nasabah dalam jangka panjang, dilihat dari rata-rata 

skor yaitu 3,08  dan berada pada interval 2,60 – 3,39. 

8. Berdasarkan pernyataan no. 8 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 34 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

45 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 

10 orang, sedangkan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 2 orang. Dari 100 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden cukup setuju terhadap pernyataan agen Laku 

Pandai Bank BJB mampu mengurangi kekecewaan 
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nasabah, dilihat dari rata-rata skor yaitu 3,38  dan 

berada pada interval 2,60 – 3,39. 

Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan bahwa 

personal selling berada dalam kategori baik dengan nilai 

rata-rata sebesar 3,40 karena berada pada kategori 3,40 - 

4,19. Berdasarkan hasil jawaban responden yaitu 15,27% 

responden menyatakan sangat setuju, 41,67% responden 

menyatakan setuju, 33,91% responden menyatakan cukup 

setuju, 8,46% responden menyatakan tidak setuju, dan 

0,66% responden menyatakan sangat tidak setuju. 

Pernyataan “agen Laku Pandai Bank BJB mampu 

menyampaikan keunggulan produk” menduduki kategori 

paling baik dengan nilai rata-rata 3,66. Tetapi masih ada 

yang perlu mendapat perhatian mengenai pernyataan “agen 

Laku Pandai Bank BJB cukup ramah dalam menanggapi 

nasabah” dimana menduduki kategori paling buruk dengan 

rata-rata 3,04. 

4.2.3. Persepsi Responden Mengenai Keputusan 

Pembelian (Variabel Y) 

Berdasarkan hasil dari instrumen yang disebarkan 

kepada 100 responden, maka hasil pengolahan data untuk 
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variabel keputusan pembelian seperti ditunjukkan pada tabel 

berikut ini.  

Tabel 4.13  

Tanggapan Responden Mengenai Keputusan Pembelian 

secara Keseluruhan 

 
No Pernyataan SS S CS TS STS Bobo

t 

Tota

l 

Rata

-rata 

Ket 

1 Saya memiliki 

kebutuhan akan 

program Laku 

Pandai 

4 35 45 13 3 324 3,24 Cukup 

Baik 

2 Saya mencari 

informasi 

mengenai 

program Laku 

Pandai dari 

keluarga, teman, 

tetangga, 

kenalan, dll 

7 27 51 12 3 323 3,23 Cukup 

Baik 

3 Saya 

membandingkan 

program Laku 

Pandai Bank 

BJB dengan 

program Laku 

Pandai bank lain 

1 29 42 23 5 298 2,98 Cukup 

Baik 

4 Saya 

memutuskan 

membeli produk 

Laku Pandai 

Bank BJB 

berdasarkan 

penawaran yang 

menarik 

3 30 45 18 4 310 3,10 Cukup 

Baik 
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5 Saya merasa 

puasa setelah 

menggunakan 

program Laku 

Pandai Bank 

BJB 

4 41 42 10 3 333 3,33 Cukup 

Baik 

 Jumlah 19 162 225 76 18 1.588   

 Total 95 648 675 152 18 1.588   

 Persentase 5,98

% 

40,80

% 

42,50

% 

9,57

% 

1,13

% 

   

 Rata-rata       3,17 Cukup 

Baik 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 

Keterangan: 

1. Berdasarkan pernyataan no. 1 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 35 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

45 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 

13 orang, sedangkan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 3 orang. Dari 100 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden cukup setuju terhadap pernyataan saya 

memiliki kebutuhan akan program Laku Pandai, dilihat 

dari rata-rata skor yaitu 3,24 dan berada pada interval 

2,60 – 3,39. 
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2. Berdasarkan pernyataan no. 2 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 27 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

51 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 

12 orang, sedangkan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 3 orang. Dari 100 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden cukup setuju terhadap pernyataan saya 

mencari informasi mengenai program Laku Pandai dari 

keluarga, teman, tetangga, kenalan, dll, dilihat dari rata-

rata skor yaitu 3,23  dan berada pada interval 2,60 – 

3,39. 

3. Berdasarkan pernyataan no. 3 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 29 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

42 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 

23 orang, sedangkan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 5 orang. Dari 100 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden cukup setuju terhadap pernyataan saya 
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membandingkan program Laku Pandai Bank BJB 

dengan program Laku Pandai bank lain, dilihat dari 

rata-rata skor yaitu 2,98  dan berada pada interval 2,60 

– 3,39. 

4. Berdasarkan pernyataan no. 4 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 30 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

45 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 

18 orang, sedangkan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 4 orang. Dari 100 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden cukup setuju terhadap pernyataan saya 

memutuskan membeli produk Laku Pandai Bank BJB 

berdasarkan penawaran yang menarik, dilihat dari rata-

rata skor yaitu 3,10 dan berada pada interval 2,60 – 

3,39. 

5. Berdasarkan pernyataan no. 5 dapat dilihat bahwa 

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 

orang, diikuti responden yang menyatakan setuju 

sebanyak 41 orang, menyatakan cukup setuju sebanyak 

42 orang, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 
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10 orang, sedangkan yang menyatakan sangat tidak 

setuju sebanyak 3 orang. Dari 100 orang responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden cukup setuju terhadap pernyataan saya 

merasa puasa setelah menggunakan program Laku 

Pandai Bank BJB, dilihat dari rata-rata skor yaitu 3,33  

dan berada pada interval 2,60 – 3,39. 

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa keputusan 

pembelian berada dalam kategori cukup baik dengan nilai 

rata-rata sebesar 3,33 karena berada pada kategori 2,60 – 

3,39. Berdasarkan hasil jawaban responden yaitu 5,98% 

responden menyatakan sangat setuju, 40,80% responden 

menyatakan setuju, 42,50% responden menyatakan cukup 

setuju, 9,57% responden menyatakan tidak setuju, dan 

1,13% responden menyattakan sangat tidak setuju. 

Pernyataan “saya memiliki kebutuhan akan program Laku 

Pandai” menduduki kategori lebih baik dengan nilai rata-

rata 3,24. Tetapi masih ada yang perlu mendapat perhatian 

mengenai pernyataan “saya membandingkan program Laku 

Pandai Bank BJB dengan program Laku Pandai bank lain” 

karena memiliki nilai rata-rata terendah dimana menduduki 

kategori paling buruk dengan rata-rata 2,98. 
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4.3.Uji Asumsi Klasik 

Pengujian regresi linear dapat dilakukan setelah model 

dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari 

asumsi klasik. Untuk itu sebelum melakukan pengujian 

hipotesis dengan analisis regresi linear, harus dilakukan uji 

klasik terlebih dahulu. Pengujiannya meliputi uji normalitas, 

uji multikolinearitas, dan uji heteroskadisitas. Berikut adalah 

hasil pengujian terhadap ketiga asumsi tersebut: 

4.3.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sifat 

distribusi data penelitian yang berfungsi untuk mengetahui 

apakah sampel yang diambil normal atau tidak dengan 

menguji sebaran data yang dianalisis. Metode pengujian 

normal tidaknya distribusi data dilakukan dengan melihat 

nilai signifikansi variabel, jika signifikan lebih besar dari 

alpha 5% maka menunjukkan distribusi data normal. Berikut 

adalah hasil pengolahan data menggunakan software SPSS.  
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Tabel 4.14 

Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,58605803 

Most Extreme Differences 

Absolute ,049 

Positive ,031 

Negative -,049 

Kolmogorov-Smirnov Z ,492 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,969 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Dari tabel 4.14 diperoleh hasil bahwa tingkat 

signifikansi pada variabel-variabel penelitian adalah 

terdistribusi normal, hal ini dapat dilihat dari besarnya 

tingkat signifikansi yang pada variabel berkisar diatas α = 

0,05 (0,969 > 0,05). Hal ini menunjukkan pada sampel 

penelitian terdistribusi normal pada taraf tingkat kesalahan 5 

persen. 



118 
 

4.3.2. Multikolinearitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah di 

dalam model analisis regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen (Ghozali 2011:160). Multikolinearitas dapat 

diketahui dengan cara menganalisis matrik korelasi variabel-

variabel independen, dapat dilihat dari: 

1. Tolerance value 

2. Nilai variance inflation factor (VIF) 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas 

manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai 

cutoff yang umum digunakan adalah nilai tolerance 0,10 

atau sama dengan VIF diatas 10. Apabila nilai tolerance 

lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat 

dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar 

variabel dalam model regresi Berdasarkan hasil pengolahan 

data menggunakan software SPSS. Hasilnya dapat diperoleh 

pada tabel berikut : 
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Tabel 4.15  

Multikolinearitas 

Coefficientsa  

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Atribut Produk ,734 1,363 

Personal Selling ,734 1,363 

 

 Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, di dapat 

hasil tolerance value di atas 0,1 dan Value Inflation Factor 

(VIF) di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan  bahwa 

tidak terjadi multikolinieritas di antara variabel bebas. 

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

 Berikut adalah uji heteroskedastisitas, dimana dalam 

analisis regresi, varians dari residual tidak sama atau tidak 

memiliki pola tertentu dari satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Hasil uji heteroskedasitas pada penelitian ini, dengan 

menggunakan scatterplot model, yaitu melalui diagram 

pencar antara nilai yang diprediksi (ZPRED) dan sudentized 

residual (SRESID), seperti pada gambar berikut ini: 
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Gambar 4.1 

Uji Heteroskedasitas 

  

 Berdasarkan diagram pencar diatas, maka dapat 

dilihat bahwa penyebaran residual tidak homogen. Hal 

tersebut dapat dilihat dari plot yang menyebar dan tidak 

membentuk suatu pola tertentu. Dengan hasil demikian 

terbukti bahwa tidak terjadi gejala homokedastis atau 

persamaan regresi memenuhi asumsi heteroskedasitas. 
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4.4. Analisis Korelasi 

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keeratan 

hubungan atribut produk, personal selling, dan keputusan 

pembelian maka penulis melakukan pengujian hubungan 

variabel X1, X2 dan terhadap Y dengan analisis korelasi 

pearson. Kemudian diperoleh nilai korelasi sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Analisis Koefisien Korelasi  

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,519a ,269 ,261 ,59128 

a. Predictors: (Constant), Personal Selling 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 

  Berdasarkan tabel 4.16, hasil perhitungan koefisien 

korelasi (R) adalah sebesar 0,519. Kemudian disajikan 

pedoman interpretasi koefisien korelasinya yaitu sebagai 

berikut: 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 
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0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan keeratan 

hubungan antara variabel atribut produk, personal selling, 

dan keputusan pembelian termasuk kriteria sedang yang 

berada pada interval 0,40 – 0,599. 

4.5. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan oleh 

peneliti, bila peneliti meramalkan bagaimana keadaan (naik 

turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih 

variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi 

(dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda 

akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 

2 (Sugiyono 2017:275). Berikut diperoleh nilai sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.17 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,563 ,404  2,383 ,001 

Atribut 

Produk 
,698 ,114 ,087 3,860 ,002 

Personal 

Selling 
,551 ,117 ,474 4,691 ,000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 

Dari hasil pada tabel diatas maka dapat diformulasikan 

persamaan regresi sebagai berikut: 

  Y = 0,563 + 0,698X1 + 0,551X2 

Dimana: 

Y = Keputusan Pembelian 

a = Konstanta 

X1 = Atribut Produk 

X2 = Personal Selling 
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Dari persamaan yang diperoleh dapat dijelaskan 

makna dan arti dari koefisien regresi dari masing-masing 

variabel yaitu atribut produk dan personal selling 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan 

pembelian produk Laku Pandai Bank BJB, berikut ini 

adalah penjelasan dari masing-masing koefisien regresi: 

a. Konstanta sebesar 0,563 menyatakan bahwa jika atribut 

produk dan personal selling = 0 (sama dengan nol) dan 

tidak ada perubahan, maka keputusan pembelian produk 

Laku Pandai Bank BJB sebesar 0,563. 

b. Atribut produk (Variabel X1) memiliki nilai positif 

sebesar 0,698. Hal ini berarti bahwa peningkatan atribut 

produk sebesar 1 satuan akan meningkatkan keputusan 

pembelian produk Laku Pandai Bank BJB sebesar 0,698. 

c. Personal selling (Variabel X2) memiliki nilai positif 

sebesar 0,551. Hal ini berarti bahwa peningkatan 

personal selling sebesar 1 satuan akan meningkatkan 

keputusan pembelian produk Laku Pandai Bank BJB 

sebesar 0,551. 
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4.6. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

 
Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas atau bebas secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dengan 

menggunakan tingkat keyakinan alpha (α) sebesar 5% dan 

derajat kebebasan (n-2). Kemudian dibandingkan antara 

thitung dengan ttabel, maka:  

- Apabila nilai thitung> t tabel, maka Ho ditolak dan Ha 
diterima  

- Apabila nilai thitung< t tabel, maka Ho diterima dan Ha 
ditolak   

 

Setelah dilakukan uji hipotesis secara parsial, berikut 

ini adalah hasil yang didapat berdasarkan pengolahan data 

yang telah dilakukan: 
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Tabel 4.18  

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,563 ,404  2,383 ,001 

Atribut Produk ,698 ,114 ,087 3,860 ,002 

Personal Selling ,551 ,117 ,474 4,691 ,000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, df= 98 sehingga 

diperoleh t tabel sebesar 1,984 

a. Variabel Atribut Produk 

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui hasil pengujian 

dengan SPSS diperoleh untuk variabel atribut produk 

diperoleh nilai t hitung sebesar 3,860 dan t table sebesar 

1,984. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari t tabel 

(3,860 >1,984) dengan nilai signifikansi 0,02 < 0.05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya atribut 
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produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk Laku Pandai Bank BJB. 

b. Variabel Personal Selling 

Berdasarkan tabel 4.18, dapat diketahui hasil pengujian 

dengan SPSS diperoleh untuk variabel personal selling 

diperoleh nilai t hitung sebesar 4,691 dan t table sebesar 

1,984. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari t tabel 

(4,691 > 1,984) dengan nilai signifikansi 0,00 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Artinya personal selling 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk Laku Pandai Bank BJB. 

4.7. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji f) 

 
Uji f digunakan untuk mengetahui tingkat siginifikansi 

pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen. Setelah dilakukan uji 

hipotesis secara simultan, berikut ini adalah hasil yang 

didapat berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan: 
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Tabel 4.19 

Hasil Uji f 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 12,858 2 6,429 18,340 ,000b 

Residual 34,003 97 ,351   

Total 46,861 99    

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

b. Predictors: (Constant), Personal Selling, Atribut Produk 

 

Pengujian dilakukan dengan uji statistik, dengan  

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Ho : β1=β2=β3=0, artinya tidak ada pengaruh secara 

simultan antara atribut produk dan personal selling 

terhadap keputusan pembelian. 

2. Ha : β1 β2 β3 0,  artinya terdapat pengaruh 

secara simultan antara atribut produk dan personal 

selling terhadap keputusan pembelian. 
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3. Menentukan penerimaan dan penolakan dugaan atas 

hipotesis yang diajukan, dengan kriteria pengujian : 

- Ho ditolak jika F hitung ≥ Ftabel 

- Ho diterima jika F hitung< F tabel 

4. Menentukan F tabel : 

Dimana: 

 k = jumlah variabel bebas dan terikat 

 n = jumlah sampel 

 Berdasarkan perhitungan di table 4.19. didapat Ftabel 

yaitu 3,09. Hasil perhitungan statistik menunjukkan 

nilai Fhitung = 18,340 dimana hasil tersebut lebih besar 

dari Ftabel (18,340 > 3,09) maka Ha diterima. 

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai signifikansi 

sebesar 0,00 maka Ho ditolak. Maka, dapat disimpulkan 

bahwa secara bersama-sama atribut produk dan 

personal selling berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk Laku Pandai Bank BJB. 
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4.8. Koefisien Determinasi 

Besarnya kontribusi variabel atribut produk dan 

personal selling terhadap keputusan pembelian produk Laku 

Pandai Bank BJB pada Bank BJB Cabang Soreang 

ditunjukkan dengan besarnya koefisien determinasi (adalah 

hasil pengkuadratan dari koefisien korelasi dikali 100 

persen) atau R Square. 

Tabel 4.20 

Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,524a ,274 ,259 ,59207 

a. Predictors: (Constant), Personal Selling, Atribut Produk 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 

Dari tabel koefisien determinasi 4.20 di atas 

diketahui bahwa koefisien determinasinya adalah sebesar 

0,274 atau 27,4%, artinya variabel atribut produk dan 

personal selling mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk Laku Pandai Bank BJB sebesar 27,4% 

dan sisanya sebesar 72,6% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Misalnya: kualitas pelayanan, lokasi, dll. 
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4.9. Implikasi Manajerial 

Setelah melakukan analisis data baik primer maupun 

data sekunder, langkah-langkah implikasi yang akan diambil 

adalah sebagai berikut: 

1. Atribut produk yang terdiri dari dimensi kualitas 

produk (product quality), desain produk (product 

design), dan fitur produk (product feature) dengan nilai 

skor rata-rata 3,33 dimana skor tersebut termasuk 

dalam kriteria cukup baik. Berikut penjelasan implikasi 

manajerialnya: 

a. Dimensi yang memperoleh skor tertinggi adalah 

desain produk (product design) dengan perolehan 

skor rata-rata sebesar 3,70 terdapat pada pernyataan 

“pengisian formulir program Laku Pandai Bank BJB 

cukup mudah”. Hal ini berarti nasabah diberikan 

kemudahan dalam mengisi formulir pendaftaran, 

dimana hal ini menjadi kelebihan pada desain 

produk Laku Pandai Bank BJB. Tujuannya agar 

menarik perhatian nasabah akan atribut produk Laku 

Pandai yang dimiliki oleh Bank BJB. 

b. Dimensi yang memperoleh skor terendah adalah fitur 

produk (product feature) dengan perolehan skor rata-
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rata sebesar 3,15 terdapat pada pernyataan “program 

Laku Pandai Bank BJB menyediakan kemudahan 

dalam bertransaksi”. Hal ini masih ada kekurangan 

yang dimiliki oleh produk Laku Pandai Bank BJB, 

dimana di balik keunggulan-keunggulan yang 

dimilikinya tetap saja ada beberapa transaksi yang 

tidak dapat dilakukan di Laku Pandai Bank BJB. 

2. Personal selling yang terdiri dari dimensi presentasi 

dan demonstrasi, menangani penolakan, menutup 

transaksi, serta tindak lanjut dengan nilai skor rata-rata 

3,40 dimana skor tersebut termasuk dalam kriteria baik. 

Berikut penjelasan implikasi manajerialnya: 

a. Dimensi yang memperoleh skor tertinggi adalah 

presentasi dan demonstrasi dengan perolehan skor 

rata-rata sebesar 3,82 terdapat pada pernyataan 

“agen Laku Pandai Bank BJB mampu 

menyampaikan keunggulan produk”. Hal ini berarti 

nasabah merasa cukup jelas dengan informasi yang 

disampaikan oleh agen, dimana hal tersebut menjadi 

keunggulan bagi perusahaan dalam memasarkan 

produknya. 
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b. Dimensi yang memperoleh skor terendah adalah 

menangani penolakan dengan perolehan skor rata-

rata sebesar 3,04 terdapat pada pernyataan “agen 

Laku Pandai Bank BJB cukup ramah dalam 

menanggapi masalah”. Hal ini berarti di benak 

nasabah, agen masih belum bisa menangani 

masalah-masalah dengan baik. Terutama pada saat 

nasabah menunjukan adanya penolakan terhadap 

penawaran produk Laku Pandai Bank BJB. 

3. Keputusan pembelian yang terdiri dari dimensi 

pengenalan masalah, pencarian alternatif, 

pengevaluasian alternatif, keputusan pembelian, dan 

perilaku pasca pembelian dengan nilai skor rata-rata 

3,17 dimana skor tersebut termasuk dalam kriteria 

cukup baik. Berikut penjelasan implikasi 

manajerialnya: 

a. Dimensi yang memperoleh skor tertinggi adalah 

pengenalan masalah dengan perolehan skor rata-rata 

sebesar 3,24 terdapat pada pernyataan “saya 

memiliki kebutuhan akan program Laku Pandai”. 

Hal ini berarti adanya kebutuhan program 

kemudahan transaksi perbankan bagi para nasabah. 
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b. Dimensi yang memperoleh skor terendah adalah 

pengevaluasian alternatif dengan perolehan skor 

rata-rata sebesar 2,98 terdapat pada pernyataan “saya 

membandingkan program Laku Pandai Bank BJB 

dengan program Laku Pandai bank lain”. Hal ini 

berarti pengetahuan nasabah mengenai program 

Laku Pandai masih tergolong rendah. 

4. Pengaruh atribut produk maupun personal selling 

memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen berdasarkan hipotesis Ho ditolak dan Ha 

diterima dengan menggunakan uji F karena Fhitung > 

Ftabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa atribut 

produk dan personal selling secara serempak memiliki 

pengaruh terhadap keputusan pembelian. Oleh karena 

itu pihak manajerial perlu terus mencari cara terbaik 

agar dapat meningkatkan atribut produk dan personal 

selling. Tujuannya agar perusahaan dapat terus bersaing 

dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif. Banyak cara 

yang dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan 

edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya jasa di 

bidang perbankan serta meningkatkan kualitas 

pelayanan. 


