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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Responden 

          Karakteristik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keadaan 

atau identitas yang melekat pada responden. Responden dalam penelitian ini 

adalah penggunaGrabfooddi Kota Kupang. Karakteristik responden dalam 

penelitian ini dilihat dari berbagai aspek seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan 

dan pendapatan. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin 

           Karakteristik responden yang merupakan konsumen Grabfood di 

Kota Kupang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Orang persentase % 

 1. Laki-laki 33 35% 

2. Perempuan 62 65% 

 Jumlah 95 100 

             Sumber : Data Primer yang Diolah, Tahun 2019 

           Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa karakteristik jenis kelamin 

dari 95 orang pengguna Grabfooddi Kota Kupang yang berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 33 orang atau 35% dan yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 62 orang atau 65%. Sesuai data di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pengguna Grabfood terbanyak adalah yang berjenis 
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kelamin perempuan dengan nilai persentase sebanyak 65%.Hal ini 

disebabkan, perempuan yang  malas keluar rumah atau kantor apalagi pada 

siang hari, sehingga mereka lebih banyak menggunakan Grabfood dan juga 

promosi yang ditawarkan Grabfood lebih memudahkan kaum perempuan, 

sehingga kaum perempuan tertarik menggunakan layanan Grabfood.  

 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

       Karakteristik responden yang merupakan konsumen dari Grabfooddi 

Kota Kupang, berdasarkan tingkat usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia (Tahun) Jumlah Orang Persentase (%) 

1. 18-27 64 67% 

2. 28-37 20 21% 

3. 38-47 6 7% 

4. 48-57 5 5% 

5. >58 - - 

 Jumlah 95 100 

              Sumber : Data Primer yang Diolah, Tahun 2019  

                Berdasarkan gambaran responden pada Tabel 4.2 dapat dilihat 

bahwa, responden yang berusia 18-27 tahun menjadi yang paling banyak 

menggunakan Grabfood dengan nilai persentase 67%. Hal ini menunjukan 

bahwa promosi dan pelayanan dari Grabfood lebih memperhatikan 

segmen usia 18–27  tahun, dimana pada usia 18-27dikategori sebagai  

anak milineal sehingga mereka  lebih  banyak yang menguasai teknologi 

sehingga  mereka   lebih  memahami cara menggunakan aplikasi 

Grabfood. 
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       3.  Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

           Karakteristik responden  berdasarkan  tingkat   pekerjaan dapat 

dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Orang Persentase (%) 

1. Mahasiswa 30 32 

2. Pegawai Negeri 6 7 

3. Pegawai Swasta 30 32 

4. Yang lain  28 29 

 Jumlah 95 100 

              Sumber : Data Primer yang Diolah, Tahun 2019 

            Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa dari 95orang 

pengguna Grabfood dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini, 

memiliki pekerjaan paling banyak sebagai Mahasiswa, yaitu sebanyak 30 

orang atau 32% dan Pegawai Swasta sebanyak 30 orang atau 32%.  Hal ini 

disebakan, mahasiswa yang banyak tinggal jauh dari orang tua 

danmahasiswa yang lebih banyak menggunakan media sosial media, 

sehingga mahasiswa  jarangmasak dan mahasiswa lebihbanyakmengetahui 

informasi daripromosi grabfooddan Pegawai Swasta tidak banyakwaktu 

untuk keluar kantor dan lain-lain. Paling sedikitadalahPegawai Negeri 

sebanyak 6 orang atau 7%. Hal ini disebabkan, Pegawai Negeri selalu 

memilki banyak waktu untuk keluar makan bersama kerabat pada jam 

istirahat.  

4.Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

         Karakteristik responden berdasarkan pendapatan yang diperoleh 

setiap bulannya dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4. 4 

Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

 

No 

 

Pendapatan 

Jumlah

Orang 

Persentase 

% 

1.  Rp. < 1.000.000,- 30 32 

2. Rp.1.000.000- Rp. 3.000.000,- 41 43 

3. Rp.3.000.000- Rp. 5.000.000,- 20 21 

4. Rp. > 5.000.000,- 4 4 

 Jumlah 95 100 

      Sumber : Data Primer yang Diolah, Tahun 2019 

 

            Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa, karakteristik jumlah pendapatan dari 

95  orang   responden,   yang   menggunakanGrabfood  di KotaKupang 

rata-rata memiliki Pendapatan Rp. 1.000.000,-Rp.3.000.000,- sebanyak 41 

orang atau sebesar 43%. Hal ini menunjukan bahwa promosi dan layanan 

Grabfood lebih menyentuh konsumen pada segmen pekerjaan dengan 

penghasilan Rp. 1.000.000,- - Rp. 3.000.000 , dimana konsumen dengan 

penghasilan tersebut adalah dengan penghasilan yang baik. Dengan 

penghasilan yang baik, akan selalu mendorong konsumen untuk lebih 

sering menggunakan layanan Grabfood.  

           Berdasarkan keempat karakteristik responden di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pengguna Grabfood di Kota Kupang, dengan  

karaktersitik responden berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak 

yaitu yang berjenis kelamin perempuan, karakeristik berdasarkan usia yang 

paling banyak yang berusia 18-27 tahun, karakteristik berdasarkan 

pekerjaan yang paling banyak yaitu Mahasiswa dan Pegawai Swastadan 

yang terakhir karakeristik berdasarkan tingkat pendapatan dengan 

penghasilan Rp. 1.000.000- Rp. 3.000.000,-   merupakan konsumen yang 

paling     banyak    menggunakan   Grabfood   di  Kota   Kupang. 
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B. Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan   untuk  mengukur  valid   tidaknya   suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 

tersebut, Sugiono (2007:348). Dasar pengambilan keputusan berpedoman 

pada pendapat Sugiyono (2009:188), menyatakan bahawa jika koefisien 

korelasi (r) lebih besar dari 0,3 maka item pertanyaan dalam instrumen 

penelitian dinyatakan valid, sedangkan jika koefisien korelasi lebih kecil 

dari 0,3 maka item pertanyaan dalam instrumen penelitian tidak valid. 

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan terhadap 95 orang responden, 

yaitu pengguna Grabfood di Kota Kupang dengan menggunakan program 

SPSS Versi 16 for windows. 

a.   Brand Awareness  (X1) 

           Berikut ini merupakan Tabel hasil uji validitas variabel brand  

awareness  (X1) 

Tabel 4. 5 

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas 

Brand Awareness (X1) 

 

Pernyataan  

 

rtabel 

 

rhitung 

 

Keterangan 

P1 0,300 .343 Valid 

P2 0,300 .318 Valid 

P3 0,300 .327 Valid 

P4 0,300 .360 Valid 

P5 0,300 .953 Valid 

P6 0,300 .338 Valid 

P7 0,300 .953 Valid 

P8 0,300 .470 Valid 

P9 0,300 .301 Valid 

        Sumber : Hasil program SPSS versi 16 for windows (Lampiran 6 ) 
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              Berdasarkan Tabel 4.5 hasil uji coba kuisioner variabel brand  

awareness (X1) terhadap 95 responden, dapat dilihat bahwa sesuai 

dengan hasil yang diperoleh dari nilai r hitung , terdapat 9 butir 

pernyataan yang memiliki r hitung dengan rentang 0,301-0,953 dan lebih 

besar dari nilai r tabel (0,300). Jadi dapat disimpulkan, semua butir 

pertanyaan variabel brand awareness dapat dinyatakan valid. Oleh 

karena itu, pernyataan-pernyataan tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur variabel brand awareness (X1). 

b. Promosi (X2) 

             Berikut    ini    merupakan   Tabel  hasil   uji   Validitas variabel 

Promosi (X2). 

Tabel 4. 6 

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas 

Promosi (X2) 

Pernyataan rtabel rhitung Keterangan 

P10 0,300 .802 Valid 

P11 0,300 .921 Valid 

P12 0,300 .769 Valid 

P13 0,300 .326 Valid 

P14 0,300 .324 Valid 

       Sumber : Hasil program SPSS versi 16 for windows (Lampiran 7) 

         Berdasarkan Tabel 4.6 hasil uji coba kuisioner variabel promosi 

(X2) terhadap 95  responden, dapat dilihat bahwa sesuai dengan hasil 

yang diperoleh dari nilai r hitung , terdapat 5 butir pernyataan yang 

memiliki r hitung dengan rentang 0,324-0,921 dan lebih besar dari nilai r 

tabel (0,300). Jadi dapat disimpulkan, semua butir pertanyaan variabel 
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promosi dapat dinyatakan valid, sehingga pernyataan-pernyataan 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel promosi (X2). 

c. Kualitas Pelayanan (X3) 

             Berikut   ini   merupakan Tabel    hasil   uji    Validitas  variabel 

Kualitas Pelayanan (X3). 

Tabel 4. 7 

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas 

Kualitas Pelayanan(X3) 

 

Pernyataan  

 

rtabel 

 

rhitung 

 

Keterangan 

P15 0,300 .623 Valid 

P16 0,300 .748 Valid 

P17 0,300 .713 Valid 

P18 0,300 .698 Valid 

P19 0,300 .566 Valid 

        Sumber : Hasil program SPSS versi 16 for windows (Lampiran 8 ) 

     Berdasarkan Tabel 4.7 hasil uji coba kuisioner variabel kualitas 

pelayanan (X3) terhadap 95 responden, dapat dilihat bahwa dengan 

hasil yang diperoleh dari nilai r hitung , sesuai dengan persyaratan 

sehingga  5 butir pernyataan dapat digunakan untuk mengumpulkan 

data. Sesuai  hasil yang diperoleh dari perhitungan menggunakan 

bantuan SPSS, variabel Kualitas Pelayananyang memiliki r hitung 

dengan rentang 0,566-0,748 dan lebih besar dari nilai r tabel (0,300). 

Jadi dapat disimpulkan, bahwa semua butir pernyataan dari variabel  

kualitas pelayanan dapat  dinyatakan valid. Oleh karena itu, 

pernyataan-pernyataan    tersebut   dapat   digunakan  untuk  mengukur  

variabel kualitas pelayanan (X3). 
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d. Keputusan Pengguna  (Y) 

      Berikut ini merupakan Tabel hasil uji Validitas Variabel 

Keputusan Pengguna (Y). 

Tabel 4. 8 

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas 

Keputusan Pengguna (Y) 

Pernyataan  rtabel rhitung Keterangan 

P15 0,300 .343 Valid 

P16 0,300 .928 Valid 

P17 0,300 .357 Valid 

P18 0,300 .406 Valid 

P19 0,300 .928 Valid 

       Sumber : Hasil program SPSS versi 16 for windows (Lampiran 9) 

               Berdasarkan Tabel 4.9 hasil uji coba kuisioner variabel 

keputusan pengguna (Y) terhadap 95 responden, terdapat 5 butir 

pernyataan yang memiliki r hitung dengan rentang 0,343-0,928 dan lebih 

besar dari nilai r tabel (0,300). Jadi dapat disimpulkan, semua butir 

pertanyaan variabel keputusan pengguna dapat dinyatakan valid. Oleh 

karena itu, pernyataan-pernyataan tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur variabel keputusan pengguna (Y). 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen (kuisioner) dikatakan reliabel jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Cronbach Alpha. Uji reliabilitas dilakukan terhadap 95 orang yang 

menggunakan Grabfood, dengan menggunakan program SPSS versi 16 for 
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windows. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel dapat 

dilihat pada Tabel 4.9 di bawah ini. 

Tabel 4. 9 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Parameter Cronbach’ Alpha Keterangan 

Brand Awareness 0,60 .666 Reliabel 

Promosi 0,60 .606 Reliabel 

Kualitas Pelayanan 0,60 .695 Reliabel 

Keputusan 

Pengguna 

0,60 .628 Reliabel 

         Sumber: Hasil Program SPSS versi 16 for windows (Lampiran 10,11,12,13) 

             Hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa, semua 

variabel mempunyai nilai r Cronbach’ Alpha lebih besar dari 0,60. Artinya, 

semua butir-butir pernyataan mengenai brand awareness, promosi, 

kualitas pelayanan, dan keputusan pengguna tersebut, adalah reliabel. 

Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuisioner 

yang handal dan butir-butir pernyataan tersebut dapat digunakan berkali-

kali pada waktu berbeda. 

 

C. Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan alat statistik yang digunakan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan sekumpulan data yang digunakan 

dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan 

dengan membuat tabel dari jawaban responden dan kemudian 

memberikanjawaban dari hasil persentase dari jawaban responden 

berdasarkan rumus yang telah ditetapkan. 
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a. Brand Awareness  (X1) 

         Variabel   brand   awareness   terdiri  dari  empat   indikator dan 9 

pernyataan. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4. 10 

Kategori Gambaran Brand Awareness (X1) 

 

Indikator 

 

Item 

Jumlah 

Jawaban 

Responden 

X̅ 

Ps-p 

 

 

Ps-p 

 

X̅ 

 

Kategori 

X1.1 P1 402 4,23 84,6  

84.7 

 

Sangat 

Tinggi 
P2 399 4.20 84.0 

P3 397 4,18 83,5  

P4 413 4,35 86,9  

 

X1.2 

 

P5 400 4.21 84.2  

85.0 

 

Sangat 

Tinggi 
P6 408 4,29 85,8 

X1.3 

 

P7 400 4,21 84,2   

Sangat 

Tinggi 
P8 406 4.27 85.8 85,0 

X1.4  P9 327 3,44 83.0 83.0 Tinggi 

 

Total 3552 37,09  84.4 Sangat 

Tinggi 
                  Sumber: Hasil program Microsoft Exel for windows(Lampiran 2) 

           Data pada Tabel  4.10  menunjukkan, kategori Gambaran 

Responden  (Ps-p) dari variabel brand awareness (X1) adalah 84,4% dan 

dikategori sangat tinggi. Dengan nilai dan kategori sangat tinggi dapat 

disimpulkan bahwa keputusan pengguna sudah diperoleh. Hal ini 

disebabkan, karena konsumen mengingat pada saat menggunakan 

Grabfood di Kota Kupang juga tergolong sangattinggi, yaitu memiliki 

nilai  84,7%. Konsumen mengenali Grabfood juga tergolong sangat 

tinggi yaitu dengan nilai 85.0%. Grabfood dijadikan sebagai salah satu 

jasa transportasi makanan juga tergolong sangat tinggi yaitu dengan nilai 

85.0%. Konsumen sering berulang kali menggunakan Grabfood juga 
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tergolong tinggi dengan nilai 83%. Indikator terendah adalah 

comsumtionatau seberpa jauh konsumen mengenali dibandingkan dengan 

indikator lainnya.Untuk selanjutnya diharapkan pihak grabfood lebih 

memperhatikan dan mengatur strategi yang lebih baik lagi.  

b. Promosi  (X2) 

           Variabel Promosi terdiri dari 5 indikator dan 5 pernyataan. Hasil 

analisis deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4. 11 

Kategori Gambaran Variabel Promosi (X2) 

 

Indikator 

 

Item 

Jumlah 

Jawaban 

Responden 

X̅  

Ps-p 

 

 

Ps-p 

 

X̅ 

 

Kategori 

X2.1 P10 380 4.00 80.0 80.0  

Tinggi 

X2.2 P11 388 4.08 81.6 81.6 Tinggi 

 

X2.3 P12 384 4,04 80.8 80.8 Tinggi 

X2.4 P13 402 4.23 84.6 84.6 Sangat 

Tinggi 

X2.5 P14 399 4.20 84.0 84.0 Tinggi 

Total 1955 20.58  82.2 Tinggi 
                  Sumber: Hasil program Microsoft Exel for window (Lampiran 3) 

            Hasil rekapitulasi Tabel 4.11 di atas, menunjukkan  

kategorigambaran Responden (Ps-p) terhadap variabel promosi (X2) 

adalah 82.2% dan dikategorikan tinggi. Semua item dari lima indikator,  

yaitu frekuensi promosi, kualitas promosi, jumlah media, waktu promosi 

dan Ketepatan atau kesesuaian sasaran promosi  dikategorikan tinggi 

dengan nilai 80.0%, 81.6%,80.8%,dan 84.0%, dan waktu promosi  

dikategorikan  sangat tinggi dengan nilai 84.6%.Indikator yang memilki 

nilai terendah adalah frekuensi promosi dibandingkan dengan indikator 

lainnya. Untuk itu, diharapkan kepada pihak Grabfood untuk melakukan 
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promosi lebih  luas lagi dan tidak hanya menggunakan media sosial 

tetapi menggunakan juga media umum seperti, radio, koran, dab baliho.  

c. Kualitas Pelayanan(X3) 

           Variabel Kualitas Pelayananterdiri dari 5 indikator dan 5 

pernyataan. Berikut ini hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada Tabel 

4.12. 

Tabel 4. 12 

Kategori Gambaran Kualitas Pelayanan (X3)  

 

Indikator 

 

Item 

Jumlah 

Jawaban 

Responden 

X̅ 

Ps-p 

 

 

Ps-p 
 

X̅ 
 

Kategori 

X3.1 P15 402 4.23 84.6 84.6 Sangat 

Tinggi 

X3.2 P16 399   4.20 84.0 84.0 Tinggi 

X3.3 P17 397 4.18 83.0 83.0 Tinggi 

X3.4 P18 413 4.35 86.9 86.9 Sangat 

Tinggi 

X3.5 P19 394 4.15 82.9 82.9 Tinggi  

Total 2005 21.14 84.2 84.2 Sangat 

Tinggi  
                  Sumber: Hasil program Microsoft Exel for windows (Lampiran 4) 

             Data pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa,  kategori   

gambaranResponden   (Ps-p)    terhadap   variabel kualitas pelayanan 

(X3)  adalah 84.2% dan dikategorikan sangat tinggi. keputusan pengguna 

sudah diperoleh dengan konsumen merasa menggunakanGrabfood yang 

memiliki kategori sangat tinggi dengan nilai 84.6%. Waktu pesanan 

memiliki nilai sebesar 84.0% dengan kategori tinggi, pengemudi muda di 

temukan juga memilki nilai sebesar 83.0% dengan kategori tinggi, 

kepercayaan konsumen juga memilki nilai 86.9% dengan kategori sangat 

tinggi dan kepeduliannya juga memilki nilai sebesar 82.9 dengan 

kategori tinggi.Indikator yang memiliki nilai terendah adalah indikator 
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kepedulian. Untuk  itu, diharapkan kepada pihak grabfood agar lebih 

sering melakukan pertemuan dengan penggemudi Grabfood sehingga 

memberikan arahan kepada penggemudi agar lebih peduli terhadap 

pelanggan, karena pelanggan itu adalah raja.  

d. Keputusan pengguna (Y) 

           Hasil analisis deskriptif variabel Keputusan Pengguna dapat 

dilihat pada Tabel 4.13 

Tabel 4. 13 

Kategori Gambaran Variabel Keputusan Pengguna 

Indikator Item Jumlah 

Jawaban 

Responden 

X̅  

Ps-p 

 

 

Ps-p 

 

X̅ 

 

Kategori 

Y.1 P20 401 4.22 84.4 84.4 Sangat 

Tinggi 

Y.2 P21 400 4.21 84.2 84.2 Sangat 

Tinggi 

 

Y.3 P22 384 4.04 80.8 80.8 Tinggi 

Y.4 P23 408 4.29 85.8 85.8 Sangat 

Tinggi 

Y.5 P24 400 4.21 84.2 84.2 Sangat 

Tinggi 

 

Total 1993 20.98 83.9 83.9 Tinggi 

Sumber: Hasil program Microsoft Exel for windows(Lampiran 5) 

           Hasil  rekapitulasi Tabel 4.13 di atas, menunjukkan kategori 

gambaran Responden  (Ps-p) terhadap variabel keputusan pengguna (Y) 

adalah 83.9%  dan dikategorikantinggi. Berdasarkan kelima  indikator 

yaitu, Indikator waktu pembelianmemiliki   kategori   tinggi dengan 

nilai80.8% sedangkan pilihanproduk,pilihan merek,jumlah pembelian 

dan metode pembayaran memiliki kategori sangat  tinggi dengan  nilai 

84.4%, 84.2%, 85.8% dan 84.2%.  indikator terendah adalah indikator 
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waktu pembelian. Dikarenakan grabfood tidak melayani sesuai dengan 

waktu yang dipromosikan, menurut promosi Grabfood melayani 24 jam 

tetapi pada kenyataannya tidak melayani 24 jam. Untuk  itu, diharapkan 

kepada pihak Grabfood agar lebih memperhatikan lagi . 

2. Analisis Statistik Inferensial 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Multikolinearitas 

Pada hasil analisis data yang diolah menggunakan program SPSS 

versi 16 for windowsdiperoleh nilai VIF (variance index factor)yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.14 sebagai berikut: 

Tabel 4. 14 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

1 (Constant)   

 

X1 .509 1.965 

X2 .694 1.440 

X3 .546 1.831 

a. Dependent Variabel: Y   

 
             Sumber: Hasil program SPSS versi 16 for windows (Lampiran 14) 

            Hasil pada Tabel 4.14 tidak menunjukkan adanya 

multikolinearitas, karena nilai VIF (variance index factor) kurang 

dari 10, sementara nilai tolerance juga tidak ada yang kurang dari 

0,10. Hal ini berarti tidak ada kolerasi antara variabel bebas dan 

dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan masalah multikolinearitas 
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antar variabel   bebas   dalam  persamaan   regresi   linear   berganda   

dalam penelitian ini. 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas yang diolah dalam penelitian ini 

menggunakan    program    SPSS   versi 16   for   windows  

diperoleh scatterplot seperti pada Gambar 4.1. 

Gambar 4. 1 

Uji Heteroskedastisitas 

          
    Sumber: Hasil Program SPSS versi 16 for windows (Lampiran 18) 

           Hasil analisis data menunjukkan bahwa data menyebar 

hampir merata,  baik di atas maupun di bawah titik nol, sehingga 

dapat dipastikan tidak terjadi heteroskedastisitas, dan data dalam 

penelitian ini dapat diolah lebih lanjut. 

3) Uji Normalitas 
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            Salah satu syarat untuk menggunakan alat analisis regresi 

adalah data yang dianalisis harus menyebar secara normal atau 

mendekati normal. Hasil analisis pada grafik Histogram dan normal 

P-Plot menunjukkan bahwa  data umumnya  menyebar   secara   

normal, yakni   terletak  di sekitar    garis   diagonal   yang   

merupakan   garis perpotongan antara garis probabilitas harapan 

dengan pengamatan. Uji normalitas dapat diamati pada Gambar 4.2 

Grafik Histogram maupun Gambar 4.3 Grafik Normal P-Plot sebagai 

berikut: 

Gambar 4. 2 

Grafik Histogram Uji Normalitas 

                            

                           Sumber: Hasil Program SPSS versi 16 for windows (Lampiran 18) 
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Gambar 4. 3 

P-Plot Uji Normalitas 

                        
                          Sumber: Hasil Program SPSS versi 16 for windows (Lampiran 18) 

            Pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa data berada pada 

kurva normal atau menyebar mengikuti distribusi normal, demikian 

juga grafik normal probabilitas plot, menunjukkan bahwa titik-titik 

menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti 

garis diagonal. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa data hasil 

penelitian ini dapat dianalisis dengan model regresi, karena 

memenuhi asumsi normalitas. 

4) Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk memastikan adanya hubungan linear 

antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel 

terikat atau variabel dependen. Uji   Linearitas   diolah   

menggunakan program SPSS versi 16 for windows seperti pada 

Tabel 4. 17. 
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Tabel 4. 15 

Uji Linearitas 

 

Variabel 

F Linearity F Deviation From Linearity 

F Sig F Sig 

Y*X1 
45.932 .000 .548 .887 

Y*X2 41.856 .000 .871 .563 

Y*X3 
.234 .630 1.794 .081 

Sumber: Hasil Program SPSS versi 16 for windows  

            Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui bahwa nilai signifikansi 

pada linearity pada variabelkurang dari 0,05 dan pada deviation from 

linearity lebih besar dari 0,05, maka uji asumsi linearitas pada  

 penelitian ini terpenuhi. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Hasil  analisis  regresi   linear berganda yang diolah menggunakan 

program SPSS versi16   for windows,   seperti    pada    Tabel 4.16 

berikut: 

Tabel 4. 16 

Hasil Analisis Regresi Linear berganda 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 B Std. Error Beta 

 

1 

(Constant) 4.543 1.653  

X1 .602 .061 .799 

X2 .424 .062 .470 

X3 .701 .078 .699 

   Sumber: Hasil Program SPSS versi 16 for windows (Lampiran 14)  

         Berdasarkan Tabel 4.16 di atas dapat dibuat suatu persamaan 
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 yakni sebagai berikut: 

Y= 0,799X1 + 0,470X2 + 0,699X3 

             Berdasarkan model regresi linear berganda tersebut, dapat 

dijelaskan makna dari masing-masing koefisien regresi sebagai 

berikut: 

1) Koefisien regresi variabel brand awareness adalah 0,799,Apabila 

brand awareness meningkat maka keputusan pengguna juga akan 

meningkat. Sebaliknya apabila brand awareness menurun maka 

keputusan pengguna juga menurun. Artinya jika semakin banyak 

orang yang sadar akan sebuah produk,maka pembentukan keputusan 

pengguna juga akan mudah diperoleh. Sebaliknya jika konsumen 

tidak menyadari merek makatidak akan tercapai. 

2) Koefisien regresi variabel promosi adalah 0,470, Apabila promosi 

meningkat maka keputusan pengguna juga akan meningkat. 

Sebaliknya apabila promosimenurun maka keputusan pengguna juga 

menurun. Artinya semakin banyak konsumen yang mengetahui 

produk maka semakin banyak konsumen yang menggunakan produk 

tersebut. Sebaliknya jika konsumen tidak mengetahui produk maka 

konsumen tidak akan menggunakan produk. 

3) Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan adalah 0,699, Apabila 

kualitas pelayanan meningkat maka keputusan pengguna juga akan 

meningkat. Sebaliknya apabila kualitas pelayanan menurun maka 

keputusan pengguna juga menurun. Artinya pelayanan yang 

diberikan baik maka konsumen akan menggunakan kembali jasa 
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yang ditawarkan. Sebaliknya jika pelayanannya yang diberikan  

tidak baik maka konsumen tidak akan menggunakan kembali jasa 

tersebut. 

3. Pengujian Hipotesis Statistik 

a. Uji Parsial (Uji t) 

           Untuk menguji  hipotesis  statistik  mengenai  pengaruh  secara 

parsial (uji t) pada masing-masing variabel bebas yang terdiri dari brand 

awareness (X1), promosi (X2),dan kualitas pelayanan (X3) terhadap 

variabel terikat keputusan pengguna (Y), yang telah diolah menggunakan 

program     SPSS     versi   16 for    windows  dapat   dilihat   pada     

Tabel 4.17. 

Tabel 4. 17 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig 

  

B 

 

 

Std. 

Error 

 

Beta 

  

 

1 

(Constant) 4.543 1.653  2.748 .007 

X1 .602 .061 .799 9.910 .000 

X2 .424 .062 .470 6.808 .000 

X3 .701 .078 .699 8.979 .000 

   Sumber: Hasil Program SPSS versi 16 for windows (Lampiran 15) 

1) Brand Awareness  (X1) 

           Hasil statistik uji t untuk variabel  brand awareness (X1) 

menunjukkan nilai thitung  sebesar 9.910 dengan nilai signifikansi 

0,000 lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan, yaitu 0,05 (5%), 

maka keputusan yang diambil adalah menerima hipotesis alternatif 
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(Ha) dan menolak hipotesis nol (H0), artinya secara parsial variabel 

brand awareness mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pengguna pada Grabfood di Kota Kupang. 

2) Promosi (X2) 

            Hasil statisti  uji t untuk    variabel   promosi (X2) 

menunjukkan nilai thitung sebesar 6.808 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan, yaitu 0,05 

(5%), maka keputusan yang diambil adalah menerima hipotesis 

alternatif (Ha) dan menolak hipotesis nol (H0), artinya secara parsial 

variabel   promosi  berpengaruh  positif  dan  signifikan    terhadap 

keputusan pengguna pada Grabfood di Kota Kupang. 

3) Kualitas Pelayanan  (X3) 

            Hasil statistik uji t untuk variabel kualitas pelayanan (X3) 

menunjukkan nilai thitung sebesar 8.979 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan, yaitu 0,05 

(5%), maka keputusan yang diambil adalah menerima hipotesis 

alternatif (Ha) dan menolak hipotesis nol (H0), artinya secara parsial 

variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pengguna  pada Grabfood di Kota Kupang. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian  hipotesis statistik secara simultan (uji F) yang diolah 

menggunakan program SPSS versi16 for windows, dapat dilihat pada 

Tabel 4.18 berikut ini: 
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Tabel 4. 18 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig 

 

Regression 

 

423.469 

 

3 

  

141.156 

 

70.389 

 

.000a 

Residual 182.489 91 2.005   

Total 605.958 94    

   Sumber: Hasil program SPSS versi 16 for windows (Lampiran 16) 

           Berdasarkan   Hasil Uji Simultan (Uji F) pada Tabel 4.18 di atas, 

diperoleh   nilai Fhitung   sebesar 70.389   dengan     tingkat signifikan 

0,000 lebih   kecil   dari    tingkat alfa yang    digunakan,   yaitu 0,05 

(5%). Keputusan yang diambil, yaitu    menerima    hipotesis    alternatif    

(Ha) dan menolak hipotesis   nol (H0).   Dengan kata    lain, variabel    

brand      awareness, promosi,  dan    kualitas    pelayanan    secara     

bersama-sama   (simultan)   berpengaruh   positif   dan   signifikan    

terhadap   variabel keputusan    pengguna   pada    Grabfood   di Kota 

Kupang. 

4. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas, yaitubrand awareness(X1), variabel promosi (X2), dan 

variabel    kualitas    pelayanan  (X3)  secara bersama-sama  terhadap 

variabel terikat    keputusan   pengguna  (Y). Nilai      dari   koefisien 

determinasi dapat dilihat   pada  output   Model    Summary    pada       

Tabel 4.19. 
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Tabel 4. 19 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model  

R 

R 

 Square 

Adjusted R 

 Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .836a .699 .689 1.41611 

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

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil Program SPSS versi 6 for windows (Lampiran 17) 

          Berdasarkan pada output Model Summary, nilai Koefisien 

Determinasi (R2) sebesar 0,699. Nilai ini menerangkan bahwa 69.9% 

variabel keputusan penggunaGrabfood di Kota Kupang, merupakan 

kontribusi dari tiga variabel independen, yakni variabel  brand awareness 

(X1), variabel promosi (X2) dan variabel kualitas pelayanan (X3),  

sedangkan sisanya sebesar 30.1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini 

 

D. Pembahasan 

           Hasil    penelitian   yang    diuraikan   di atas, dengan menggunakan 

alat statistik deskriptif dan inferensial. Penelitian ini dikaitkan dengan teori 

yang menjadi landasan teori, penelitian terdahulu dan kondisi di lapangan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel brand 

awareness, promosi, dan  kualitas pelayanan terhadap keputusan pengguna  

pada Grabfood di Kota Kupang. Berdasarkan hasil penelitian, variabel brand 

awareness, promosi, dan  kualitas pelayanan secara parsial dan simultan 

berpengaruh positif dan signifikan  terhadap keputusan pengguna pada 

Grabfood di Kota Kupang. 
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1. Pengaruh Variabel Brand Awareness (X1) terhadap Keputusan 

Pengguna (Y) 

    Hasil analisis deskriptif variabel brand awareness menunjukkan 

angka kategori gambaran Responden sebesar adalah 84,4% dan dikategori 

sangat tinggi. Dengan nilai dan kategori sangat tinggi dapat disimpulkan 

bahwa keputusan pengguna sudah diperoleh. Hal ini disebabkan, karena 

konsumen mengingat pada saat menggunakan Grabfood di Kota Kupang 

juga tergolong sangattinggi, yaitu memiliki nilai  84,7%. Konsumen 

mengenali Grabfood juga tergolong sangat tinggi yaitu dengan nilai 85.0%. 

Grabfood dijadikan sebagai salah satu jasa transportasi makanan juga 

tergolong sangat tinggi yaitu dengan nilai 85.0%. Konsumen sering 

berulang kali menggunakan Grabfood juga tergolong tinggi dengan nilai 

83%..  dan masuk dalam kategori tinggi, artinya kesadaran dalam diri 

konsumen pada saat menggunakan Grabfood  di Kota Kupang juga tinggi.  

Hal ini disebabkan, Grabfood merupakan jasa transpotasi makanan yang 

baru di Kota Kupang dan menyediakan berbagai macam menu 

makanantersedia. Jika dalam diri konsumen menganut kesadaran yang 

baik, maka keputusan pembelian dapat dibentuk.  

    Hasil statistik secara parsial menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan antara brand awareness terhadap keputusan  pembelian . Hal ini 

berarti apabila kesadaran dalam diri konsumen padasaat menggunakan 

Grabfoodmeningkat, maka keputusan pengguna juga akan tinggi. 

    Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh 

Ariadewi (2015) yang menunjukkan bahwa secara simultan maupun secara 
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parsial, brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pengguna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand 

awareness merupakan salah satu pengaruh yang mendorong keputusan 

pengguna. 

2. Pengaruh Variabel Promosi (X2) terhadap Keputusan Pengguna (Y) 

Hasil analisis deskriptif variabel promosi menunjukkan angka 

kategori variabel promosi (X2) adalah 82.2% dan dikategorikan tinggi. 

Semua item dari lima indikator,  yaitu frekuensi promosi, kualitas promosi, 

jumlah media, waktu promosi dan Ketepatan atau kesesuaian sasaran 

promosi  dikategorikan tinggi dengan nilai 80.0%, 81.6%,80.8%,dan 

84.0%, dan waktu promosi  dikategorikan  sangat tinggi dengan nilai 

84.6%.Pada hasil uji statistik secara parsial menunjukkan  bahwa  terdapat 

pengaruh  positif   dan  signifikan  antara   promosi   dan   keputusan 

pengguna  pada Grabfood di Kota Kupang. Hasil uji statistik uji t untuk 

variabel promosi (X2) menunjukkan nilai thitung sebesar  6.808 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan, 

yaitu 0,05 (5%). Secara deskriptif, nilai kategori gambaran responden 

mengenai  masuk dalam kategori tinggi (82.2), sesaui dengan nilai kategori 

gambaran responden tentang keputusan penggunayang masuk dalam 

kategori sangat tinggi (83.9), dan berkolerasi dengan hasil uji t yang 

menunjukkan promosi berpengaruh terhadap keputusan pengguna pada 

Grabfood di Kota Kupang. 

    Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Prima Puspita 

(2012) dan Siti Dianti (2018)  yang menunjukkan bahwa secara simultan 
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maupun secara parsial promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promosi 

merupakan salah satu pengaruh yang mendorong keputusan pembelian. 

3. Pengaruh Variabel Kualitas Pelayanan (X3) terhadap  Keputusan 

Pengguna (Y) 

           Hasil analisis deskriptif variabel kualitas pelayanan menunjukkan 

84.2% dan dikategorikan sangat tinggi. keputusan penggunasudah 

diperoleh dengan konsumen merasa menggunakanGrabfood yang memiliki 

kategori sangat tinggi dengan nilai 84.6%. Waktu pesanan memiliki nilai 

sebesar 84.0% dengan kategori tinggi, pengemudi muda di temukan juga 

memilki nilai sebesar 83.0% dengan kategori tinggi, kepercayaan 

konsumen juga memilki nilai 86.9% dengan kategori sangat tinggi dan 

kepeduliannya juga memilki nilai sebesar 82.9 dengan kategori tinggi. 

Hasil uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa  ada  pengaruh yang 

signifikan antara kualitas pelayanan dengan keputusan pengguna. Hasil uji 

tersebut juga didukung dengan hasil analisis deskriptif di mana variabel 

kualitas pelayanan menunjukkan kategori tinggi dengan nilai 83.9%. 

Artinya kualitas pelayanan yang nyaman dan menyenangkan, sehingan 

konsumen melalukan keputusan pengguna. .  

           Hasil penelitian ini sejalan dengan Irham Hafidz. (2018) dan Siti Siti 

Dianti (2018 yang menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan kualitas 

pelayananberpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengguna. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan merupakan 

salah satu pengaruh keputusan pengguna pada Grabfood di Kota Kupang. 


