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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Pada penelitian ini, penulis menyebarkan 125 kuesioner kepada Nasabah 

Kredit KGB di  Bank BJB KCP Terusan Kopo Bandung. Untuk mendapatkan 

gambaran mengenai responden dalam penelitian ini, berikut akan diuraikan 

pengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, jumlah 

berkunjung, pendapatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat benar-benar 

menghasilkan tanggapan yang dapat mewakili jumlah responden yang akan diteliti. 

Berikut ini adalah tabel mengenai pengelompokkan responden berdasarkan 

beberapa kriteria pengelompokkan: 

 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Pria 64 51% 

Wanita 61 49% 

Jumlah 125 100% 

Sumber: hasil kuesioner yang telah diolah. 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang telah diisi 

oleh responden Pria sebanyak 64 orang (64 responden) sedangkan kuesioner yang 

diisi oleh responden wanita sebanyak 61 orang (61 responden). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa responden laki-laki lebih banyak dibandingkan 

responden perempuan. 
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Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Presentase 

15-25 Tahun 36 28,8% 

>25-35 Tahun 73 58,4% 

>35-50 Tahun 12 9,6% 

>50 Tahun 4 3,2% 

Jumlah 125 100% 

Sumber: hasil kuesioner yang telah diolah. 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang telah diisi 

oleh responden dengan usia 21-30 tahun sebanyak 36 orang (36 responden), 

kuesioner yang diisi oleh responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 73 orang 

(73 responden), kuesioner yang diisi oleh responden dengan usia 41-50 tahun 

sebanyak 12 orang (12 responden), kuesioner yang diisi oleh responden dengan usia 

>50 tahun sebanyak 4 orang (4 responden). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa responden dengan usia 31-40 tahun lebih banyak dibandingkan responden 

di usia lainnya. 

 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Status Frekuensi Presentase 

Wiraswasta 5 4% 

Pegawai Negeri 63 50,4% 

Pegawai Swasta 48 38,4% 

Lainnya 9 7,2% 

Jumlah 125 100% 

Sumber: hasil kuesioner yang telah diolah. 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang telah diisi 

oleh pegawai swasta sebanyak 48 orang (48 responden), kuesioner yang diisi oleh 

pegawai negeri sebanyak 63 orang (63 responden), kuesioner yang diisi oleh 

wiraswasta sebanyak 5 orang (5 responden), kuesioner yang diisi oleh responden 

lainnya sebanyak 9 orang (9 responden). Dengan demikian dapat disimpulkan 
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bahwa responden yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri lebih banyak 

dibandingkan pekerjaaan lainnya. 

 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Berkunjung 

Jumlah Frekuensi Presentase 

<2 Kali 88 70,4% 

3-5 Kali 32 25,6% 

6-8 Kali 5 4% 

9-12 Kali 0 0% 

>12 Kali 0 0% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: hasil kuesioner yang telah diolah. 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang telah diisi 

oleh responden yang pernah berkunjung kurang dari 2 kali sebanyak 88 orang (88 

responden), kuesioner yang diisi oleh responden yang pernah berkunjung 3-5 kali 

sebanyak 32 orang (32 responden), kuesioner yang diisi oleh responden yang 

pernah berkunjung 6-8 kali sebanyak 5 orang (5 responden). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa responden  yang pernah berkunjung kurang dari dua kali 

lebih banyak dibanding yang lainnya. 

 

 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

Jumlah Frekuensi Presentase 

<Rp.5,000,000,- 20 16% 

>Rp.5,000,000 – <Rp.10,000,000,- 60 48% 

>Rp. 10,000,000 – <Rp.15,000,000,- 38 30,4% 

>Rp.15,000,000 - <Rp. 20,000,000,- 12 9,6% 

>Rp. 20,000,000 - <Rp. 25,000,000 5 4% 

Jumlah 125 100% 

          Sumber: hasil kuesioner yang telah diolah. 
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Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa besar gaji responden yang 

mengisi kuesioner dengan besar gaji perbulan kurang dari Rp 5.000.000 sebanyak 

20 orang (20 responden), >Rp.5,000,000 – <Rp.10,000,000,- sebanyak 60 orang 

(60 responden), >Rp. 10,000,000 – <Rp.15,000,000,- sebanyak 38 orang (38 

responden), >Rp.15,000,000 – <Rp. 20,000,000,- sebanyak 12 orang (12 

responden),  dan >Rp. 20,000,000 – <Rp. 25,000,000 sebanyak 5 orang (5 

responden). Dapat disimpulkan bahwa yang terbanyak mengisi kuesioner adalah 

responden yang memiliki penghasilan per bulan >Rp.5,000,000 – <Rp.10,000,000 

yaitu sebanyak 60 orang (60 responden). 

 

4.2 Analisis Tanggapan Responden Mengenai  

Melalui pernyataan yang diberikan penulis dalam kuesioner yang 

disebarkan untuk keperluan peneliti ini dapat diketahui tanggapan responden 

mengenai People, Physical Evidence, Prosess pada Kredit KGB di Bank BJB KCP 

Terusan Kopo. 

Untuk mempermudah penilaian dari jawaban responden, penulis 

menggunakan skala likert sebagai metode pengukuran, dimana setiap pernyataan 

mengandung lima alternatif jawaban dan memiliki skor sesuai dengan ketentuan, 

yaitu :   

Tabel 4.6 

Skala Likert 

Pilihan Jawaban Pertanyaan Bobot atau skor 

Sangat BAIK(SB) 5 

BAIK (B) 4 

Kurang BAIK (KB) 3 

Tidak BAIK (TB) 2 

Sangat Tidak BAIK (STB) 1 

 

 Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk 

memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut maka digunakan interval untuk 

menentukan panjang kelas interval dengan menggunakan rumus menurut 

Natawiria dan Riduwan (2010:24-25) sebagai berikut :  
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Panjang Kelas Interval (P) = 
Rentangan (R)

Banyak Kelas Interval (K) 
 

Dimana :   

Rentangan (R)  = data tertinggi – data terendah 

Jumlah kelas (K) = 5 

Berdasarkan rumus diatas, maka panjang kelas interval adalah :  

  Panjang Kelas Interval = 
5−1

5
 = 0,8   

Maka interval dari kriteria penilaian rata-rata adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.7 

Interpretasi Skor  

Nilai Rata-Rata Interpretasi 

1,00 – 1,79 Sangat Buruk/Sangat Tidak Puas 

1,80 – 2,59 Tidak Baik/Tidak Puas 

2,60 – 3,39 Cukup Baik/Cukup Puas 

3,40 – 4,19 Baik/Puas 

4,20 – 5,00 Sangat Baik/Sangat Puas 

 

 

4.2.1 Bauran Pemasaran Jasa Pada People, Physical Evidence, Prosess Pada 

Kredit KGB  di Bank BJB KCP Terusan Kopo 

Penelitian ini mengukur kinerja Bauran Pemasaran Jasa berdasarkan penilaian dari 

responden. Faktor-faktor kinerja Bauran Pemasaran Jasa pada  pada penelitian ini diukur 

melalui 3 variabel, yaitu People, Physical Evidence, dan Prosess.  

 

4.2.1.1 People 

Penelitian ini mengukur kualitas jasa berdasarkan penilaian dari responden. 

Variabel  People pada penelitian ini diukur melalui 4 item pernyataan. Hasil jawaban dan 

analisis skor jawaban terhadap variabel People dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Tanggapan Responden Mengenai People 

Tanggapan Responden Mengenai People 
Sumber : Data primer yang telah diolah 

 

Keterangan :  

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memberikan tanggapan BAIK  pada 4 pernyataan 

variabel People. Rata-rata skor jawaban diperoleh sebesar 3,424 dimana 

berdasarkan interpretasi skor, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan BAIK. 

Namun pada kenyataan masih ada beberapa pernyataan dari 4 pernyataan  

responden pada variable People Menurut nasabah masih belum baik  seperti: 

Tingkat Kemampuan kecepatan peyanan petugas masih terasa lama sehingga 

membuat antrian semakin lama. 

 

NO PERNYATAAN SB B KB TB STB TOTAL 
RATA-

RATA 
KET 

1 

 

Tingkat  daya tarik  

penampilan petugas 

 

10 63 48 4 0 454 3.63 BAIK 

2 

Tingkat Keramahan 

petugas 

 

5 45 60 13 2 413 3.30 
CUKUP 

BAIK 

3 

Tingkat 

Kemampuan 

kecepatan pelayanan 

petugas 

4 37 65 17 2 399 3.19 
CUKUP 

BAIK 

4 

Tingkat 

ketanggapan 

petugas terhadap 

keluhan nasabah 

6 55 56 7 1 433 3.46 BAIK 

 RATA-RATA 3.395 BAIK 
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4.2.1.2 Physical Evidence   

Penelitian ini mengukur kualitas jasa berdasarkan penilaian dari responden. 

Variabel Physical Evidence  pada penelitian ini diukur melalui 5 item pernyataan. Hasil 

jawaban dan analisis skor jawaban terhadap variabel Responsiveness  dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Tanggapan Responden Mengenai Physical Evidence   

NO PERNYATAAN SB B KB TB STB TOTAL 
RATA-

RATA 
KET 

1 

Tingkat  kemudahan 

pengisian formulir 

pengajuin kredit 
11 44 58 10 2 427 3.41 BAIK 

2 

Tingkat  Keamanan 

13 54 50 8 0 447 3.57 BAIK 

3 

Tingkat kenyamanan 

kantor 4 37 65 17 2 399 3.19 
CUKUP 

BAIK 

4 

Tingkat Kerapihan 

Tata Ruang kantor 5 45 60 13 2 413 3.30 
CUKUP 

BAIK 

5 

Tingkat kenyamanan 

Parkir di area kantor 4 37 65 17 2 399 3.19 
CUKUP 

BAIK 

Rata-rata 3.332  BAIK 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

Keterangan :  

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden memberikan tanggapan BAIK  pada 5 pernyataan variabel 

Physical Evidence. Rata-rata skor jawaban diperoleh sebesar 3,474 dimana 

berdasarkan interpretasi skor, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan BAIK. 

Namun pada kenyataan masih ada beberapa pernyataan dari 5 pernyataan  

responden pada variable Physical Evidence menurut nasabah masih belum tercapai 

seperti : Tingkat kenyamanan Parkir di area kantor dirasa belum mencukupi karena 

keterbatasan lahan sehingga area parkir di area kantor sering tidak dapat 

menampung kendaraan para nasabah (terutama pada awal bulan). 
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4.2.1.3 Process   

Penelitian ini mengukur kualitas jasa berdasarkan penilaian dari responden. 

Variabel Prosess  pada penelitian ini diukur melalui 4 item pernyataan. Hasil jawaban dan 

analisis skor jawaban terhadap variabel Prosess dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Tanggapan Responden Mengenai Process  

NO PERNYATAAN SB B KB TB STB TOTAL 
RATA-

RATA 
KET 

1 

 

Tingkat kemudahan 

pengajuan kredit 

16 63 38 6 2 460 3.68 BAIK 

2 

Tingkat kemudahan 

persyaratan pengajuan 

kredit 
24 49 45 7 0 465 3.72 BAIK 

3 
Tingkat kecepatan 

Proses Analisa Kredit 
24 56 37 8 0 471 3.76 BAIK 

4 

Tingkat kecepatan 

Pencairan kredit 

nasabah 

4 37 65 17 2 399 3.19 
CUKUP 

BAIK 

Rata-rata 3.587 BAIK 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

 

Keterangan :  

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memberikan tanggapan BAIK (Skor 4) pada 4 pernyataan 

variabel  Process Rata-rata skor jawaban diperoleh sebesar 3,664 dimana 

berdasarkan interpretasi skor, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan BAIK. 

Namun pada kenyataan masih ada beberapa pernyataan dari 4 pernyataan  

responden pada variable Process Menurut nasabah masih belum tercapai seperti : 

Tingkat kecepatan Pencairan kredit nasabah terasa lambat karena proses pencairan 

dilakukan setelah mendapatkan otorisasi dari penyelia (Supervisor) dan dikerjakan 

oleh 1 (satu) orang petugas. 
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4.2.2 Keputusan Pembelian  

Penelitian ini mengukur Keputusan Pembelian  berdasarkan penilaian dari 

responden. Variabel Keputusan Pembelian  sebagai variabel dependen pada penelitian ini 

diukur melalui 5 item pernyataan. Hasil jawaban dan analisis skor jawaban terhadap minat 

berwirausha dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.11 

Tanggapan Responden Mengenai Keputusan Pembelian  

NO PERNYATAAN SS S KS TS STS TOTAL 
RATA-

RATA 
KET 

1 

Tingkat pengenalan 

kebutuhan kredit bagi 

nasabah 
8 55 49 13 0 433 3.46 SETUJU 

2 

Tingkat Keyakinan 

dalam memilih kredit 
4 42 55 22 2 399 3.19 

CUKUP 

SETUJU 

3 

Tingkat Melakukan 

Top Up kredit 

kembali 
6 35 62 18 4 396 3.16 

CUKUP 

SETUJU 

4 

Tingkat Kesesuaian 

persepsi nasabah 

terhadap produk kredit 

yang ditawarkan 

7 40 51 24 3 399 3.19 
CUKUP 

SETUJU 

5 

Tingkat kepuasan 

nasabah atas kredit 

yang telah diterima 

7 44 53 19 2 410 3.28 
 CUKUP 
SETUJU 

Rata-rata 
3.257 

CUKUP 
SETUJU 

Sumber : Data primer yang telah diolah 

 

 

Keterangan :  

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memberikan tanggapan CUKUP SETUJU (Skor 3) pada 

5 pernyataan variabel Keputusan Pembelian. Rata-rata skor jawaban diperoleh 

sebesar 3,257 dimana berdasarkan interpretasi skor, maka rata-rata tersebut berada 
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pada tingkatan cukup baik, karna ada beberapa nasabah yang memperpanjang 

kreditnya. 

 

4.3 Uji Instrumen Penelitian 

4.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas akan menguji masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, dimana keseluruhan variabel penelitian memuat 18 pernyataan yang 

harus dijawab oleh responden. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan 

valid tidaknya pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Apabila r hitung > r table, maka item kuesioner tersebut valid. 

b. Apabila r hitung < r table, maka dapat dikatakan item kuesioner tidak 

valid. 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil pengujian validitas 

dapat ditunjukkan pada Tabel 4.14 sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Validitas 

 

 

 

 

 

        

             

 

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai korelasi tiap item 

pernyataan dengan total skor yang diperoleh lebih besar dari r tabel yaitu 0.174, 

No Indikator r hitung r table Keterangan 

1 
People: 

P1 

P2 

P3 

P4 

 

 

.761 

.790 

.704 

.728 

 

 

 

0.174 

0.174 

0.174 

0.174 

 

 

 

valid 

valid 

valid 

valid 

 

2    Physical Evidence: 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

 

 

.757 

.818 

.776 

.814 

.787 

 

 

0.174 

0.174 

0.174 

0.174 

0.174 

 

 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

 

3 Prosess : 
P1 

P2 

P3 

P4 

              

 

.697 

.737 

.758 

.801 

 

 

0.174 

0.174 

0.174 

0.174 

 

 

valid 

valid 

valid 

valid 
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sehingga dapat 

disimpulkan bahwa item pernyataan yang digunakan adalah valid dan dapat 

digunakan dalam analisis data selanjutnya. 

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Dalam pengujian reliabilitas menggunakan SPSS, langkah yang ditempuh 

sama dengan langkah pengujian validitas. Karena output keduanya bersamaan 

muncul. Menurut (Saiffudin Azwar dalam Rosvita, 2010) reliabilitas serta konstruk 

variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. Berikut ini 

adalah hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS : 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 

People (X1) .892 Reliabel 

Physical Evidence (X2) .879 Reliabel 

Prosess  (X3) .899 Reliabel 

Keputusan Pembelian   (Y) .910 Reliabel 

 

 

Hasil uji reliabilitas masing-masing variabel menunjukkan nilai cronbach’s 

Alpha > 0,60, sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing 

variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada 

masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. 

 

 

4.4    Uji Asumsi klasik 

4.4.1    Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas dalam  penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tes 

5 

Keputusan Pembeian 
: 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

 

 

 

.797 

.790 

.713 

.803 

.766 

 

 

 

 

0.174 

0.174 

0.174 

0.174 

0.174 

 

 

 

 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

 



67 

 

Kolmogorov-Smirnov, dalam tabel 4.16 berikut akan ditunjukkan hasil dari pengujian 

tersebut. 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 125 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .48247309 

Most Extreme Differences 

Absolute .077 

Positive .077 

Negative -.060 

Kolmogorov-Smirnov Z .856 

Asymp. Sig. (2-tailed) .456 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan hasil uji normalitas data diatas, diketahui bahwa nilai sigfikansi 

sebesar 0,468, dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data yang di uji dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

 

4.4.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel. Untuk dapat menentukan apakah terdapat 

multikolinearitas dalam model regresi pada penelitian ini adalah dengan melihat nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) dan tolerance. Adapun nilai VIF dan tolerance dapat dilihat 

pada tabel 4.17 dibawah ini. 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .060 .259  .230 .048   

X1 .109 .081 .104 1.347 .018 .503 1.988 

X2 .047 .079 .047 .601 .049 .501 1.998 

X3 .202 .076 .196 2.655 .009 .547 1.827 

        

        

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Pada tabel 4.17 dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai VIF lebih kecil 

dari 10,00 dan nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi. 

 

 

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji 

Heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah dengan Glejser SPSS. 
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   Tabel 4.16 

  Coefficients² 

                                                                   Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 

(Constant) .583 .170  3.432 .423   

X1 .032 .053 .075 .600 .550 .503 1.988 

X2 -.055 .052 -.133 -1.061 .291 .501 1.998 

X3 .066 .050 .159 1.332 .185 .547 1.827 

        

        

a. Dependent Variable: RES2 
 

 

Pada tabel 4.18 dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai signifikasi dari setiap 

variabel tidak ada yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

4.4.4  Uji F ( Uji Model ) 

Uji F digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama). Hasil 

perhitungan parameter model regresi secara bersama-sama diperoleh pada Tabel 

4.22 berikut ini : 

Tabel 4.20 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 52.089 5 10.418 42.897 .000b 

Residual 28.865 119 .243   

Total 80.954 124    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2,  

Sumber : Data primer yang diolah 

 



70 

 

Pengujian dilakukan dengan uji statistik, dengan  langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Ho : r1 = r2 = r3 = 0 berarti tidak ada pengaruh secara simultan dari  People , 

Physical Evidence  , dan Prosess terhadap Keputusan Pembelian.   

b. Ho : paling tidak ada satu r1 ≠ r2 ≠ r3  ≠ 0 berarti ada pengaruh secara simultan dari 

dari  People , Physical Evidence  , Prosess terhadap Keputusan Pembelian.  

c. Menentukan penerimaan dan penolakan dugaan atas hipotesis yang diajukan, 

dengan kriteria pengujian : 

a. Ho ditolak jika F hitung ≥ F tabel 

b. Ho diterima jika F hitung < F tabel 

 

Menentukan F tabel : 

df1 = k – 1  df2 = n – k 

df1 = 3 – 1 df2 = 125 – 3 

df1  = 4 df2 = 120 

 

Dimana : 

 k = jumlah variabel bebas dan terikat 

 n = jumlah sampel 

 Berdasarkan perhitungan diatas, didapat F tabel yaitu 2,68. Hasil perhitungan 

statistik menunjukkan nilai F hitung = 42.897 dimana hasil tersebut lebih besar dari 

F tabel, maka Ho ditolak.  

Atau kepuasaan Nasabah  berdasarkan signifikansi : 

a. F sig < α , maka Ho ditolak 

b. F sig  > α , maka Ho diterima 

Berdasarkan tabel 4.22 didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana angka 

tersebut lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak. 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara bersama-sama People, Physical 

Evidence, dan Process mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian. 
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Daerah 

Penolakan H0

Daerah 

Penerimaan H0

 

  

Gambar 4.1 

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho (Uji F) 

 

 

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS versi 20. 

Ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS tersebut adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.17 

Hasil Regresi Linier Berganda Pengaruh People,  Physical Evidence, dan 

Prosess 

Terhadap Keputusan Pembelian   

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

 

(Constant) .060 .259  .230 .048    
X1 .109 .081 .104 1.347 .018 .572 .123 .074 

X2 .047 .079 .047 .601 .049 .519 .055 .033 

X3 .202 .076 .196 2.655 .009 .598 .236 .145 

         

         

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer yang diolah 

 

 

2.68

0 

42,897 
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Keterangan : 

Y : Keputusan Pembelian  

X1 : People 

X2 : Physical Evidence 

X3 : Prosess 

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut masing-masing variabel 

dapat diinterpretasikan pengaruhnya terhadap proses keputusan pembelian sebagai 

berikut : 

a. Nilai konstanta bertanda positif 0.259 yang menunjukkan apabila variabel ada People 

, Physical Evidence , Prosess  perubahan atau sama dengan 0 maka Keputusan 

Pembelian  sebesar 0.259 berpengaruh signifikan. 

b. Variabel People memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,081 hal ini berarti 

apabila People ditingkatkan setiap 1 satuan, maka akan meningkatkan Keputusan 

Pembelian  sebesar 0,081 berpengaruh signifikan. 

c. Variabel Physical Evidence memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,079 

hal ini berarti apabila Physical Evidence  ditingkatkan setiap 1 satuan, maka akan 

meningkatkan Keputusan Pembelian  sebesar 0.079 berpengaruh signifikan. 

d. Variabel Prosess memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,076 hal ini 

berarti apabila Prosess  ditingkatkan setiap 1 satuan, maka akan meningkatkan 

Keputusan Pembelian  sebesar 0.076 berpengaruh signifikan. 

 

4.6 Analisis Koefisien Korelasi 

Dalam penelitian ini koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui kuat lemah 

hubungan dari seluruh variabel bebas dan variabel terikat secara bersama-sama. 

 

Tabel 4.18 

Koefisien Korelasi (R) 

Sumber : Data primer yang diolah 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .801a .643 .628 .49250 .643 42.949 5 119 .000 

a. Predictors: (Constant), X1, X2,X3 

b. Dependent Variable: Y 
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Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS dapat diketahui 

bahwa nilai R sebesar 0,801. Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi, nilai 

tersebut termasuk dalam kategori cukup kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel terikat dengan seluruh variabel bebas secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang cukup kuat yaitu sebesar 64,3%. Dan sisanya sebesar 35,7% 

dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam meningkatkan keputusan 

Pembelian. 

 

4.7   People , Physical Evident , Prosess  Terhadap Keputusan  Pembelian  

Secara Individu 

Untuk menganalisis pola hubungan kausal antar variabel dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh antara People (X1), Physical Evident (X2), Prosess  

(X3) terhadap Keputusan Pembelian  (Y), digunakan analisis korelasi dimana 

proses perhitungannya menggunakan alat bantu software SPSS 20  for Windows 

dan selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien determinasi untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

Tabel 4.19 

Correlations 
                                                               Correlations 

 Y X1 X2 X3 

Pearson Correlation 

Y 1.000 .572 .519 .598 

X1 .572 1.000 .609 .474 

X2 .519 .609 1.000 .553 

X3 .598 .474 .553 1.000 

     

     

Sig. (1-tailed) 

Y . .000 .000 .000 

X1 .000 . .000 .000 

X2 .000 .000 . .000 

X3 .000 .000 .000 . 
     

     

N 

Y 125 125 125 125 

X1 125 125 125 125 

X2 125 125 125 125 

X3 125 125 125 125 

     

     

          Sumber : Data primer yang diolah 
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4.7.1  People  terhadap Keputusan Pembelian  

Dari perhitungan di atas korelasi  People (X1) terhadap Keputusan 

Pembelian   (Y) yaitu sebesar 0,572. Kesimpulan statistiknya, terdapat hubungan 

yang positif dan searah antara People (X1) terhadap Keputusan Pembelian   (Y). 

 

Untuk menghitung berapa besar pengaruh (kontribusi) yang diberikan 

secara keseluruhan dapat diketahui melalui koefisien determinasi (Kd), dengan 

rumus:   

Kd = rs
2 x 100 % 

       = 0,5722 x 100 %  

       = 32,71% 

Koefisien Determinasi (Kd) adalah sebesar 32,71% mempunyai arti bahwa 

pengaruh  People (X1) terhadap  Keputusan Pembelian  (Y) adalah sebesar 32,71% 

Sedangkan sisanya sebesar 67,29% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti pada penelitian ini. 

 

4.7.2  Physical Evidence terhadap Keputusan Pembelian  

Dari perhitungan di atas korelasi Physical Evidence ( (X2) terhadap 

Keputusan Pembelian  (Y) yaitu sebesar 0,519. Kesimpulan statistiknya, terdapat 

hubungan yang positif dan searah antara Physical Evidence (  (X2) terhadap 

Keputusan Pembelian  (Y). 

Untuk menghitung berapa besar pengaruh (kontribusi) yang diberikan 

secara keseluruhan dapat diketahui melalui koefisien determinasi (Kd), dengan 

rumus:   

Kd = rs
2 x 100 % 

       = 0,5192 x 100 %  

       = 26,93% 

Koefisien Determinasi (Kd) adalah sebesar 26,93% mempunyai arti bahwa 

pengaruh Physical Evidence (X2) terhadap Keputusan Pembelian  (Y) adalah 

sebesar 26,93% Sedangkan sisanya sebesar 73,07% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti pada penelitian ini. 
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4.7.3 Process  terhadap Keputusan Pembelian  

Dari perhitungan di atas korelasi  Prosess  (X3) terhadap Keputusan 

Pembelian  (Y) yaitu sebesar 0,598. Kesimpulan statistiknya, terdapat hubungan 

yang positif dan searah antara Prosess (X3) terhadap Keputusan Pembelian  (Y).  

Untuk menghitung berapa besar pengaruh (kontribusi) yang diberikan 

secara keseluruhan dapat diketahui melalui koefisien determinasi (Kd), dengan 

rumus:   

Kd = rs
2 x 100 % 

       = 0,5982 x 100 %  

       = 35,76% 

Koefisien Determinasi (Kd) adalah sebesar 35,76% mempunyai arti bahwa 

pengaruh  Prosess  (X3) terhadap Keputusan Pembelian  (Y) adalah sebesar 35,76% 

Sedangkan sisanya sebesar 64,24% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti pada penelitian ini. 

 

4.8  Pengujian Hipotesis 

4.8.1  Uji t 

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen (People , Physical Evidence , dan Prosess ) secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen (Keputusan Pembelian). 

Suatu koefiesien korelasi haruslah mempunyai nilai yang berarti 

(signifikan), untuk memberikan keberartian korelasi yang ada maka perlu dilakukan 

uji hipotesis terhadap rs antara kompensasi dengan kinerja. Dalam pengujian 

hipotesis, penulis menetapkan taraf signifikan ( ) = 0.05 dengan derajat kebebasan 

df = n – 2.  

Kriteria dalam menguji signifikan hubungan adalah: 

1.  Jika thitung   ttabel maka H0 diterima, tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara    variabel x dengan y. 

2.   Jika   thitung  >  ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, terdapat pengaruh 

yang signifikan antara variabel x dengan y. 

 

Untuk menghitung t hitung, maka digunakan rumus sebagai berikut: 
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t = 
𝑟√𝑛− 2

√1−𝑟2  

 

 

 

 

a. Pengaruh  People terhadap Keputusan Pembelian  

Kriteria Pengujian: 

Ho  : rs = 0,   maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara  People (X1) 

terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

H1 : rs ≠ 0,   maka terdapat pengaruh yang signifikan antara People (X1) 

terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

t = 
𝑟√𝑛− 2

√1−𝑟2  

t = 0.572√125-2 

      √1-0.5722 

𝑡 =
5.39

0.76
 

𝑡 = 7,092 

Untuk menghitung ttabel dipergunakan tabel distribusi t yang terdapat pada 

lampiran dengan df  = 125 dan  = 0.05. Maka diperoleh ttabel = 1.95. Dari hasil 

perhitungan  menunjukkan  thitung  lebih  besar  daripada  Ttabel  yaitu  

thitung   = 7.092  >  1.95. 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas thitung  >  ttabel  bahwa hipotesis yang 

penulis buat dapat diterima, artinya hipotesis penulis terdukung oleh fakta-fakta 

dilapangan. 

Mengacu kepada perhitungan diatas, thitung sebesar 7,092  berada pada 

daerah penolakan H0, dengan demikian  hipotesis yang penulis ajukan, yaitu :  

“People berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian”. Dapat 

diterima. 

 

b. Pengaruh  Physical Evidence terhadap Keputusan Pembelian 

Kriteria Pengujian: 

Ho  : rs = 0,   maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara Physical 
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Evidence  (X2) terhadap Keputusan Pembelian   (Y). 

H1 : rs ≠ 0,   maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Physical Evidence 

(X2) terhadap Keputusan Pembelian   (Y). 

t = 
𝑟√𝑛− 2

√1−𝑟2  

t = 0.519√125-2 

      √1-0.5192 

𝑡 =
4,75

0.815
 

𝑡 = 5,828 

Untuk menghitung ttabel dipergunakan tabel distribusi t yang terdapat pada 

lampiran dengan df  = 125 dan  = 0.05. Maka diperoleh ttabel = 1.95. Dari hasil 

perhitungan  menunjukkan  thitung  lebih  besar  daripada  Ttabel  yaitu   

thitung   = 5,828  >  1.95. 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas thitung  >  ttabel  bahwa hipotesis yang 

penulis buat dapat diterima, artinya hipotesis penulis terdukung oleh fakta-fakta 

dilapangan. Mengacu kepada perhitungan diatas, thitung sebesar 5,828  berada pada 

daerah penolakan H0, dengan demikian  hipotesis yang penulis ajukan, yaitu :  

“Physical Evidence  berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian   

”.  Dapat diterima. 

 

c. Pengaruh  Prosess  terhadap Keputusan Pembelian    

Kriteria Pengujian: 

Ho  : rs = 0,   maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara Prosess  (X3) 

terhadap Keputusan Pembelian   (Y). 

H1 : rs ≠ 0,   maka terdapat pengaruh yang signifikan antara  Prosess (X3) 

terhadap Keputusan Pembelian   (Y). 

t = 
𝑟√𝑛− 2

√1−𝑟2  

t = 0.598√125-2 

      √1-0.5982 

𝑡 =
5,00

0.796
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𝑡 = 6,50 

 

 

Untuk menghitung ttabel dipergunakan tabel distribusi t yang terdapat pada 

lampiran dengan df  = 125 dan  = 0.05. Maka diperoleh ttabel = 1.95. Dari hasil 

perhitungan  menunjukkan  thitung  lebih  besar  daripada  Ttabel  yaitu  

thitung   = 6,50  >  1.95. 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas thitung  >  ttabel  bahwa hipotesis yang 

penulis buat dapat diterima, artinya hipotesis penulis terdukung oleh fakta-fakta 

dilapangan. 

Mengacu kepada perhitungan diatas, thitung sebesar 6,50  berada pada daerah 

penolakan H0, dengan demikian  hipotesis yang penulis ajukan, yaitu :  

“Process berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian”.  Dapat 

diterima. 

 

4.9    Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian uji Hipotesis maka : 

 Mengacu kepada perhitungan diatas, thitung sebesar 7,092  berada pada 

daerah penolakan H0, dengan demikian  hipotesis yang penulis ajukan, yaitu 

: “People berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian”. 

Dapat diterima. 

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas thitung  >  ttabel  bahwa hipotesis yang 

penulis buat dapat diterima, artinya hipotesis penulis terdukung oleh fakta-

fakta dilapangan. Mengacu kepada perhitungan diatas, thitung sebesar 

5,828  berada pada daerah penolakan H0, dengan demikian  hipotesis yang 

penulis ajukan, yaitu : “Physical Evidence  berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian   ”.  Dapat diterima. 

 Mengacu kepada perhitungan diatas, thitung sebesar 6,50  berada pada daerah 

penolakan H0, dengan demikian  hipotesis yang penulis ajukan, yaitu :  

 “Process berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian”.  

Dapat diterima. 

Tingkat keputusan pembelian nasabah produk KGB Bank Bjb KCP Terusan 
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Kopo yang belum baik perlu dibuat strategi yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya berikut ini dipaparkan langkah-langkah 

yang dapat ditempuh untuk memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan untuk 

meningkatkan kinerjanya: Adapun langkah-langkah tersebut meliputi: 1) 

perumusan tujuan, 2) pemetaan strategi, dan 3) rencana tindakan. 

 

4.9.1    Rumusan Tujuan 

Perumusan tujuan dimaksudkan untuk menjawab apa yang semestinya dilakukan 

oleh manajer-manajer di Bank Bjb KCP Terusan Kopo agar dapat memecahkan 

masalah yaitu keputusan nasabah dalam memilih produk kredit bank Bjb dan 

melihat target perusahaan yang tidak tercapai. Perumusan tujuan dilakukan  dengan 

mempertimbangkan variabel-variabel penelitian yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja berdasarkan pembuktian hipotesis.  

   Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dalam  penelitian ini  serta 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasannya yang telah dipaparkan 

sebelumnya yaitu bahwa indikator bauran pemasaran berdampak pada keputusan 

pembelian baik secara parsial maupun simultan, maka dapat dirumuskan tujuan dari 

pemecahan masalah adalah sebagai berikut. 

1. Meningkatkan kualitas manusia (People) baik pada penampilan, 

keramahan, kecepatan, dan kepedulian petugas. 

2. Meningkatkan kualitas bukti fisik (Physical Evidence) baik pada 

ketersediaan formulir, keamanan, kenyamanan, kerapihan tata ruang dan 

kenyamanan tempat parkir. 

3. Meningkatkan Proses (Process) yang terdiri dari persyaratan pengajuan 

kredit, proses analisa kredit, dan proses pencairan kredit. 

 

4.9.2    Pemetaan Strategi 

Pemetaan strategi dilakukan berdasarkan variabel-variabel solusi yang diperoleh dari 

hasil penelitian. Pemetaan strategi ini erat hubungannya dengan rumusan tujuan yang 

merupakan kelanjutan dari rumusan masalah penelitian dalam upaya meningkatkan  

 

kepuasan konsumen. Strategi bauran pemasaran yang yang terdiri dari People, Physical 

Evidence dan Process. 
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4.9.2.1  Peta Strategi Peningkatan Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diusulkan variabel-variabel yang 

dapat  digunakan untuk meningkatkan keputusan pembelian yaitu: People, 

physical Evidence dan Process. Untuk memperoleh keputusan pembelian 

seperti yang diharapkan maka dapat dipetakan dalam gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Peta Strategi Peningkatan Keputusan Nasabah 

 

Gambar 4.6 tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen, manajemen Bank Bjb KCP Terusan Kopo perlu meningkatkan Bauran 

Pemasaran, yang terdiri dari People, Physical Evidence dan Process. 

  

4.9.3   Rencana Tindakan  

Keputusan pembelian nasabah di Bank Bjb KCP Terusan Kopo dapat 

terwujud apabila manajemen dapat mengevaluasi secara keseluruhan indikator 

yang berpengaruah kepada keputusan pembelian. Mengenai variabel people Fungsi 

Manajer SDM perlu mengevaluasi secara berkala mengenai kecepatan pegawai 

dalam melayani nasabah agar dapat melayani calon nasabah dengan baik dan cepat. 

Mengenai variabel Physical Evidence perlu ditindaklanjuti dengan melibatkan 

Manajer operasional agar dapat menjamin sarana dan prasarana yang menunjang 

didalam operasional perbankan, salah satu yang paling penting yaitu kenyamanan 

area parkir di bank bjb KCP Terusan Kopo. Mengenai variabel Process peran dari 

admin dan supervisor kredit agar dapat  mempercepat proses pencairan kredit pada 

produk KGB bank bjb KCP Terusan Kopo. Hal tersebut dapat dilakukan 

manajemen dengan memberikan angket kepada nasabah. Dari data tersebut akan 

didapatkan hasil yang berguna sebagai rujukan manajemen untuk memperbaiki dari 

Bauran Pemasaran  

1. People  

2. Physical Evidence  

3. Process 

 

Keputusan Pembelian 
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berbagai sisi. Diantaranya adalah kualitas pegawai / orang yang menjadi perhatian 

khsusus Manajer SDM, tingkat tata ruang / tampilan fisik menjadi bahan evaluasi 

untuk bagian Operasional, dan proses pencairan kredit yang dapat menjadi bahan 

evaluasi bagian admin dan supervisor. Dari ketiga informasi bagian tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan keputusan pembelian terhadap kredit KGB di 

Bank Bjb KCP Terusan Kopo. 

Selain upaya meningkatkan keputusan pembelian, bagian Marketing juga perlu 

membuat paket promosi yang ditawarkan kepada nasabah existing dan calon 

konsumen dengan memberikan program seperti discount provisi, discount bunga, 

cash back dan hadiah langsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


