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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah 

penonton bioskop XXI Paragon Mall Semarang yang paling tidak sekurang-

kurangnya dalam setahun sudah pernah menonton di bioskop XXI Paragon Mall 

sebanyak < 10 kali atau lebih dari 20 kali. Dengan diberi batas umur minimal 18 

tahun hingga 45 tahun karena pada fase usia tersebut responden dianggap dapat 

memberikan penilaiannya terhadap kualitas pelayanan di bioskop XXI Paragon 

Mall Semarang. 

Maka responden dalam penelitian ini diminta untuk mengisi kuesioner yang 

berisi pertanyaan mengenai indikator dari kulitas pelayanan yaitu Keandalan 

(Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), Empati 

(Empathy), Bukti Fisik (Tangible), dan Keputusan Pembeliann. Selain itu 

responden juga diminta untuk mengisi mengenai identitas diri yang dibutuhkan 

untuk penelitian ini. Sehingga didapatkan gambaran umum responden dalam 

penelitian ini dengan berjumlah 60 responden dengan diperoleh hasil sebagai 

berikut ini. 
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4.1.1.   Responden Penelitian Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

Dalam penelitian ini usia menunjukan suatu karakteristik dasar dari 

beberapa individu kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 

Berikut ini adalah hasil penelitian yang diperoleh dari analisis tabulasi silang 

dari data mengenai usia responden dengan jenis kelamin. Sehingga yang dapat 

dilihat pada Tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 

                  Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 
 

 
Jenis Kelamin 

Total Laki-laki Perempuan 

Usia 18-24 thn Count 29 24 53 

% of Total 48,3% 40,0% 88,3% 

25-31 thn Count 3 2 5 

% of Total 5,0% 3,3% 8,3% 

>45thn Count 1 1 2 

% of Total 1,7% 1,7% 3,3% 

Total Count 33 27 60 

% of Total 55,0% 45,0% 100,0% 

     Sumber : Data Primer, 2017 

 

Dari Tabel 4.1 menunjukan bahwa tabulasi silang antara usia dan jenis 

kelamin dari responden diperoleh hasil sebagai berikut yaitu sebagian besar 

dari responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 55,0% dengan kebanyakan 

berusia 18-24 tahun dengan 48,3%. 
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4.1.2.      Responden Penelitian Berdasarkan Pekerjaan dan Jenis Kelamin 

Kemudian dilanjutkan dengan dilakukan analisis tabulasi data antara 

pekerjaan dengan jenis kelamin yang diperoleh dari tanggapan responden 

meliputi yaitu: 

Tabel 4.2 

Responden Berdasarkan Pekerjaan dan Jenis Kelamin 

 
Jenis Kelamin 

Total Laki-laki Perempuan 

Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa Count 26 17 43 

% of Total 43,3% 28,3% 71,7% 

Pegawai Negeri Count 3 0 3 

% of Total 5,0% ,0% 5,0% 

Pegawai Swasta Count 2 8 10 

% of Total 3,3% 13,3% 16,7% 

Wiraswasta Count 1 0 1 

% of Total 1,7% ,0% 1,7% 

Lainnya Count 1 2 3 

% of Total 1,7% 3,3% 5,0% 

Total Count 33 27 60 

% of Total 55,0% 45,0% 100,0% 

                    Sumber : Data Primer, 2017 

 

Berdasarkan tabel tabulasi silang (Tabel 4.2) antara jenis kelamin 

responden dengan pekerjaan responden berikut ini, maka diperoleh hasil yaitu 

sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah memiliki profesi 

sebagai pelajar / mahasiswa dengan jumlah 43 orang yang di antaranya laki-

laki berjumlah 26 orang dan perempuan 17 orang.  
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4.1.3.      Responden Berdasarkan Kategori Film dan Jenis Kelamin 

Selanjutnya dilakukan analisis tabulasi silang pada data jenis kelamin 

responden dengan kategori film yang diminati menurut tanggapan dari 

responden yakni sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Responden Berdasarkan Kategori Film dan Jenis Kelamin 

 
Jenis Kelamin 

Total Laki-laki Perempuan 

Kategori Horor Count 11 13 24 

% of Total 18,3% 21,7% 40,0% 

Laga Count 12 7 19 

% of Total 20,0% 11,7% 31,7% 

Komedi Count 1 2 3 

% of Total 1,7% 3,3% 5,0% 

Drama Count 0 1 1 

% of Total ,0% 1,7% 1,7% 

Petualangan Count 6 2 8 

% of Total 10,0% 3,3% 13,3% 

Animasi Count 2 2 4 

% of Total 3,3% 3,3% 6,7% 

Sejarah Count 1 0 1 

% of Total 1,7% ,0% 1,7% 

Total Count 33 27 60 

% of Total 55,0% 45,0% 100,0% 

            Sumber : Data Primer, 2017 

 

Hasil tabel silang dari  (Tabel 4.3) mengenai jenis kelamin responden 

dengan kategori film yang dipilih untuk menonton di bioskop XXI Paragon 

Mall Semarang menunjukan bahwa kategori film yang paling diminati oleh 

responden adalah kategori film horor dengan total sebesar 40% dengan 
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penonton paling banyak adalah perempuan pada penelitian ini. Kemudian 

disusul film pilihan lainnya dengan penonton paling banyak laki-laki (20%) 

memilih kategori film laga (action) sebesar 31,7% pada penelitian ini. 

4.1.4.    Responden Penelitian Berdasarkan Waktu Menonton dan Jenis   

Kelamin 

Berikut ini hasil penelitian berdasarkan waktu menonton yang dipilih 

oleh responden. Dikarenakan padatnya aktivitas para responden  setiap harinya 

namun tetap mempunyai waktu untuk menikmati hiburan di bioskop. Hasil 

analisis berikut ini adalah dilakukannya tabulasi silang antara jenis kelamin 

responden dengan waktu untuk menonton di bioskop XXI Paragon Mall 

Semarang. 

Tabel 4.4 

Responden Berdasarkan Waktu Menonton 

dan  

Jenis Kelamin 

 
Jenis Kelamin 

Total Laki-laki Perempuan 

Waktu Siang Count 1 4 5 

% of Total 1,7% 6,7% 8,3% 

Sore Count 9 13 22 

% of Total 15,0% 21,7% 36,7% 

Malam Count 23 10 33 

% of Total 38,3% 16,7% 55,0% 

Total Count 33 27 60 

% of Total 55,0% 45,0% 100,0% 

          Sumber : Data Primer, 2017 
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Dari analisis berikut ini diperoleh hasil berdasarkan dari tabulasi silang 

mengenai jenis kelamin responden dan waktu menonton responden yaitu 

bahwa waktu yang paling banyak dipilih untuk menonton film di bioskop XXI 

Paragon Mall Semarang adalah pada waktu malam hari sebanyak 55% dengan 

kebanyakan penonton yang memilih waktu di malam hari adalah laki-laki 

dengan total 38,3% . 

 

 

4.2. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian  

Berikut ini merupakan gambaran tanggapan responden mengenai variabel 

penelitian ini untuk menjelaskan hasil tanggapan responden terhadap pernyataan-

pernyataan kuesioner yang telah di berikan.  

Kuesioner tersebut berisi segala pernyataan yang memiliki kaitan dengan 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan 

yang meliputi 5 dimensi didalamnya yaitu Keandalan (reliability), Daya Tanggap 

(responsiveness), Jaminan (assurance), Empati (emphaty), dan Bukti fisik 

(tangibles), dimana variabel tersebut sebagai variabel independen sedangkan 

untuk variabel dependen yaitu Keputusan Pembelian di bioskop XXI Paragon 

Mall Semarang. 

Dengan demikian jawaban yang diberikan oleh responden melalui 

kuesioner dari penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala pengukuran 

Likert. Skala Likert ini memiliki kriteria penilaian berdasarkan pada lima 

tingkatan yaitu pilihan jawaban SS (Sangat Setuju) diberi nilai 5, pilihan jawaban 
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S (Setuju) diberi nilai 4, pilihan jawaban N (Netral) diberi nilai 3, pilihan jawaban 

TS (Tidak Setuju) diberi nilai 2, dan pilihan jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) 

diberi nilai 1.  

Berikut ini merupakan deskripsi dari jawaban responden dalam penelitian 

ini mengenai variabel Keandalan (reliability) dari bioskop XXI Paragon Mall 

Semarang. 

Berdasarkan Tabel 4.5 berikut ini menunjukan bahwa jawaban responden 

dari ke 6 item pertanyaan pada variabel keandalan (reliability) yang lebih 

dominan adalah sangat setuju, dapat dilihat pula indikator yang memiliki nilai 

mean tertinggi adalah 4,6 mengenai antara tempat duduk dengan nomor yang 

tertera pada tiket penonton sesuai sedangkan indikator yang memiliki jumlah nilai 

mean terkecil dalam item variabel ini adalah 4,06 yaitu mengenai penonton dapat 

melakukan pembelian tiket dengan mudah.  

Namun dari keenam item pernyataan tersebut menunjukan bahwa 

responden memiliki nilai sangat setuju terhadap indikator yaitu bioskop XXI 

Paragon menayangkan film-film yang terbaru / up-to-date, pemutaran film di 

bioskop XXI Paragon dimulai tepat waktu, Bioskop XXI Paragon menayangkan 

film-film Hollywood. 

Dalam hasil tanggapan yang diberikan responden terhadap beberapa 

indikator tersebut banyak yang menjawab dengan jawaban penilaian setuju 

terhadap item kuesioner antara lain karyawan menjawab pertanyaan pelanggan 
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dengan tepat mengenai jam tayang film-film yang akan tayang dan penonton 

dapat melakukan pembelian tiket dengan mudah. 

Tabel 4.5 

Tabel Gambaran Tanggapan Responden Variabel Keandalan (Reliability) 

 

NO. Item Pertanyaan STS TS N S SS Rata-Rata 

1 2 3 4 5 

1. Bioskop XXI Paragon 

menayangkan film-film yang 

terbaru / up-to-date 

0 1 1 24 34 4,52 

2. Pemutaran film di bioskop XXI 

Paragon dimulai tepat waktu. 
1 2 7 23 27 4,22 

3. Karyawan menjawab 

pertanyaan pelanggan dengan 

tepat mengenai jam tayang 

film-film yang akan tayang. 

0 0 7 34 19 4,2 

4. Antara tempat duduk dengan 

nomor yang tertera pada tiket 

penonton sesuai. 

0 0 5 14 41 4,6 

5. Bioskop XXI Paragon 

menayangkan film-film 

Hollywood. 

0 2 8 19 31 4,32 

6. 
Penonton dapat melakukan 

pembelian tiket dengan mudah. 
2 3 6 27 22 4,06 

Total Rata-Rata Variabel 4,32 

Sumber : Data Primer, 2017 

Dengan demikian diketahui secara menyeluruh mengenai nilai mean dalam 

keseluruhan variabel ini adalah 4,32 maka dari hasil ini dapat menunjukan bahwa 

responden memberikan nilai sangat setuju dengan variabel keandalan (reliability) 

dan cenderung menilai sangat setuju dengan kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh pihak bioskop XXI Paragon Mall Semarang. Untuk selanjutnya akan 

membahas hasil dari  analisis deskripsi jawaban responden dalam penelitian ini 
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mengenai variabel daya tanggap (responsiveness) dari pihak bioskop XXI Paragon 

Mall Semarang. 

Tabel 4.6 

Tabel Gambaran Tanggapan Responden Variabel Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

 

NO. Item Pertanyaan STS TS N S SS Rata-

Rata 1 2 3 4 5 

1. Petugas tiket bioskop 

memberikan pelayanan 

yang cepat dalam 

penjualan tiket. 

1 0 10 29 20 4,12 

2. Karyawan penjual 

makanan/minum 

(Snack) cepat dalam 

melayani pemesanan 

pembelian 

makanan/minuman 

penonton. 

1 4 10 28 17 3,93 

3. Karyawan bersedia 

dalam membantu 

penonton memberikan 

informasi yang 

berkaitan dengan 

layanan bioskop. 

0 4 14 27 15 3,88 

4. Karyawan siap dalam 

merespons permintaan 

penonton tentang 

berbagai macam 

pilihan Snack / tiket 

yang diperjualkan. 

0 2 9 32 17 4,06 

5. Karyawan segera 

menanggapi keluhan 

penonton dengan 

segera. 

0 5 24 21 10 3,6 

6. Bioskop XXI Paragon 

Mall memberikan 

informasi untuk film 

baru yang akan 

muncul melalui media. 

0 1 9 26 24 4,21 

Total Rata-Rata Variabel 3,97 

Sumber : Data Primer, 2017 
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Dapat diketahui dari Tabel 4.6 berikut ini menujukan bahwa nilai mean 

tertinggi hanya dimiliki salah satu item pernyataan dalam variabel ini yaitu 

mengenai bioskop XXI Paragon memberikan informasi film yang akan muncul 

atau baru lewat media dengan nilai mean 4,21. Sedangkan nilai item pernyataan 

yang paling rendah adalah 3,6 mengenai karyawan menanggapi keluhan dari 

penonton dengan segera. Nilai terendah terhadap pernyataan variabel tersebut 

dikarenakan jawaban dari pelanggan bioskop yang telah memberikan jawaban 

kuesioner adalah paling banyak netral. 

Demikian keseluruhan item pernyataan variabel ini memiliki nilai total 

mean adalah 3,97 hal tersebut berarti adalah bahwa penonton atau responden 

merasa setuju dengan kualitas pelayanan dari variabel Daya Tanggap 

(responsiveness) yang diberikan oleh pengelola bioskop XXI Paragon Mall 

Semarang. 

Kemudian selanjutnya mengenai deskripsi dari jawaban responden dalam 

penelitian ini mengenai variabel jaminan (assurance) dari pihak bioskop XXI 

Paragon Mall Semarang. 

Berikut ini berdasarkan Tabel 4.7 menunjukan bahwa terdapat dua jawaban 

yang bersifat seimbang dalam item pertanyaan pada variabel jaminan ini yakni 

adalah memiliki nilai mean tertinggi  4,27 antara lain indikator pertama mengenai 

bioskop XXI Paragon menjamin harga yang ditawarkan sesuai dengan harga yang 

tersedia pula di media/ di layar lobby. Kemudian indikator yang kedua mengenai 

pihak bioskop XXI memberikan informasi mengenai jadwal film secara akurat. 
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Tabel 4.7 

Tabel Gambaran Tanggapan Responden Variabel Jaminan (Assurance) 

 

NO

. 

Item Pertanyaan STS TS N S SS Rata-

Rata 1 2 3 4 5 

1. Bioskop XXI Paragon 

menayangkan film-film 

yang berkualitas baik 

(tidak berhenti secara 

mendadak). 

0 2 8 28 22 4,17 

2. Pembelian tiket 

langsung (on the spot) 

tidak mengalami antrian 

panjang. 

10 13 17 13 7 2,9 

3. Penonton dapat 

membeli tiket tanpa ada 

batasan jumlah 

pembelian tiket. 

2 2 15 22 19 3,9 

4. Bioskop XXI Paragon 

menjamin ketepatan 

waktu pemutaran film 

sesuai dengan jam 

tayang. 

0 3 10 26 21 4,08 

5. Bioskop XXI Paragon 

menjamin harga yang 

ditawarkan sesuai 

dengan yang tersedia di 

media/ di layar lobby. 

1 0 5 30 24 4,27 

6. Pihak Bioskop XXI 

Paragon / karyawan 

memberikan informasi 

harga yang di berikan 

dari lobby kepada 

penonton akurat. 

1 0 4 30 25 4,3 

7 

Pihak Bioskop XXI 

memberikan informasi 

mengenai jadwal film 

secara akurat. 

0 0 6 32 22 4,27 

Total Rata-Rata Variabel 4,65 

       Sumber : Data Primer, 2017 
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Selain itu para responden juga memberikan penilaian netral paling banyak 

maka mengakibatkan pula nilai mean terendah dalam pernyataan ini yaitu dengan 

nilai 2,9 mengenai indikator tentang pembelian tiket langsung tidak mengalami 

antri panjang.  

Demikian dari keseluruhan nilai pada variabel jaminan dalam kualitas 

pelayanan yang pihak bioskop XXI Paragon Mall Semarang berikan memiliki 

nilai mean yaitu 4,65 yang memiliki arti bahwa responden menilai bahwa telah 

sesuai dengan kualitas pelayanan dari pihak bioskop XXI Paragon Mall Semarang 

mengenai variabel jaminan 

Kemudian pada analisis berikutnya mengenai deskripsi dari jawaban 

responden dalam penelitian ini mengenai variabel empati (emphaty) dari pihak 

bioskop XXI Paragon Mall Semarang. 

Berdasarkan data dari tabel 4.8 ini menunjukan bahwa jawaban dari 

responden mengenai item pertanyaan yang diberikan memiliki jawaban mayoritas 

adalah sesuai dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,15 mengenai karyawan 

bersikap sopan ketika memberikan layanan kepada penonton. Sedangkan nilai 

rata-rata terendah pada item kuesioner variabel empati adalah 3,63 membahas 

tentang Pihak dari bioskop / karyawan meluangkan waktu untuk mendengarkan 

keluhan dari pelanggan.  

Penilaian terendah tersebut karena dari pihak karyawan masih kurang dalam 

mendengarkan keluhan dari penonton mengenai permasalahan yang terjadi di 

bioskop atau yang dialami oleh penonton ketika sedang menonton. Atau bahkan 
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dikarenakan tidak terjadi suatu masalah yang berarti sehingga bagi karyawan dan 

penonton menganggap hal tersebut tidak terlalu penting. 

Selain itu responden juga memberikan jawaban untuk penilaian pada item 

pertanyaan yang lainnya dengan nilai setuju antara lain adalah karyawan melayani 

permintaan penonton dengan sabar, pihak bioskop meminta maaf atas kesalahan 

yang terjadi, pihak bioskop memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan, dan 

setuju mengenai sikap karyawan yang ramah terhadap semua penonton. 

Tabel 4.8 

Tabel Gambaran Tanggapan Responden Variabel Empati (Emphaty) 

 

NO. Item Pertanyaan STS TS N S SS Rata-Rata 

1 2 3 4 5 

1. Pihak dari bioskop / 

karyawan meluangkan 

waktu untuk 

mendengarkan keluhan 

dari pelanggan. 

1 3 22 25 9 3,63 

2. Karyawan melayani 

permintaan penonton 

dengan sabar. 

0 3 21 27 9 3,7 

3. Pihak bioskop 

meminta maaf atas 

kesalahan yang terjadi. 

0 7 12 26 15 3,82 

4. Sikap karyawan yang 

ramah terhadap semua 

penonton. 

1 1 13 27 18 4 

5. Karyawan bersikap 

sopan ketika 

memberikan layanan 

kepada penonton. 

1 0 11 25 23 4,15 

6. Pihak bioskop 

memberikan tanggapan 

atas keluhan 

pelanggan. 

1 1 19 25 14 3,83 

Total Rata-Rata Variabel 3,86 

        Sumber : Data Primer, 2017 
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Dengan demikian bahwa nilai mean untuk keseluruhan indikator dari 

variabel empati (empaty) adalah 3,86 yang berarti responden memiliki penilaian 

sesuai mengenai variabel empati menjadi salah satu kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh pihak bioskop XXI Paragon Mall Semarang kepada penonton atau 

pelanggannya. 

Kemudian analisis berikutnya dilanjutkan mengenai deskripsi dari jawaban 

responden dalam penelitian ini mengenai variabel bukti fisik (tangibles) dari 

pihak bioskop XXI Paragon Mall Semarang. 

Dari Tabel 4.9 menunjukan hasil bahwa keseluruhan dari masing -masing 

item pertanyaan pada variabel bukti fisik ini memiliki nilai dominan sangat sesuai 

dengan nilai tertinggi adalah 4,48 mengenai Karyawan bioskop memiliki 

penampilan yang rapi. Sedangkan untuk nilai mean terkecil adalah 4,27 

membahas tentang Bioskop XXI Paragon memilik tempat duduk / ruang bioskop 

yang terjaga kebersihannya untuk menonton. 

Selain itu dari hasil tabetersebut menjelaskan bahwa responden juga 

memberikan jawaban pada item pertanyaan lainnya dengan nilai netral paling 

banyak dari beberapa indikator pertanyaan tersebut yaitu yang membahas tentang 

kebersihan dari toilet bioskop XXI Paragon Mall Semarang. Penilaian tersebut 

didasarkan oleh penonton tergantung mereka akan menggunakan toilet ketika 

setelah menonton atau sebelum menonton film sebab intensitas penonton pergi ke 

toilet menyebabkan kebersihan toilet dapat terjaga dan dipantau atau tidak oleh 

pihak kebersihan. 
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Maka dari keseluruhan hasil dari variabel bukti fisik ini memiliki nilai mean 

adalah 4,39 yang berarti bahwa responden dalam penelitian ini memiliki penilaian 

yang sangat setuju dengan variabel bukti fisik menjadi salah satu bagian kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh pihak bioskop XXI Paragon Mall Semarang. 

Tabel 4.9 

Tabel Gambaran Tanggapan Responden Variabel Bukti fisik (Tangibles) 

 

NO. Item Pertanyaan STS TS N S SS Rata-Rata 

1 2 3 4 5 

1. Karyawan bioskop 

memiliki penampilan 

yang rapi. 

0 0 1 29 30 4,48 

2. Bioskop XXI 

Paragon memiliki 

toilet yang bersih. 

0 0 9 19 32 4,38 

3. Bioskop XXI 

Paragon memiliki 

ruang tunggu yang 

bersih. 

1 0 5 26 28 4,33 

4. Bioskop XXI 

Paragon memilik 

tempat duduk / ruang 

bioskop yang terjaga 

kebersihannya untuk 

menonton. 

1 0 6 28 25 4,27 

5. Bioskop XXI 

Paragon memiliki 

peralatan audio visual 

yang beroperasi 

dengan baik. 

0 0 7 22 31 4,4 

6. Bioskop XXI 

Paragon 

menyediakan dan 

menggunakan AC 

untuk setiap ruang 

bioskopnya dengan 

baik dan membuat 

nyaman. 

0 0 3 26 31 4,47 

Total Rata-Rata Variabel 4,39 

         Sumber : Data Primer, 2017 
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Analisis terakhir berikut ini mengenai deskripsi dari jawaban responden 

dalam penelitian ini mengenai variabel keputusan pembelian dari pihak bioskop 

XXI Paragon Mall Semarang. 

     Tabel 4.10 

           Tabel Gambaran Tanggapan Responden Variabel Keputusan Pembelian 

 

NO. Item Pertanyaan STS TS N S SS Rata-

Rata 1 2 3 4 5 

1. Saya menonton setiap 

kali ada film terbaru di 

bioskop XXI Paragon. 

8 11 15 13 13 3,2 

2. Saya selalu mengajak 

teman/keluarga/pacar 

setiap kali menonton di 

bioskop. 

3 1 2 28 26 4,22 

3. Saya merasa puas 

setelah menonton di 

bioskop XXI Paragon. 

0 1 12 33 14 4 

4. Saya memutuskan 

untuk menonton lagi di 

bioskop XXI Paragon 

pada lain waktu. 

1 2 15 14 18 3,22 

Total Rata-Rata Variabel 3,67 

          Sumber : Data Primer, 2017 

 

Analisis yang dilakukan pada Tabel 4.10 ini diperoleh nilai mean  paling 

tinggi adalah 4,22 membahas mengenai akan selalu mengajak 

teman/keluarga/pacar setiap kali menonton di bioskop, maka dalam hal tersebut 

responden memberikan nilai sangat sesuai pada indikator tersebut. Kemudian 

untuk nilai yang lebih rendah adalah 3,2 mengenai apabila responden menonton 

setiap kali ada film terbaru di bioskop XXI Paragon. 

Dalam penilaian dari responden mengenai variabel keputusan pembelian 

terdapat penilaian netral dari responden mengenai beberapa indikator yaitu 
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menonton setiap ada film baru dan mengenai memutuskan untuk menonton lagi di 

bioskop XXI Paragon Mall.  

Penilaian netral terhadap kedua indikator tersebut disebabkan karena tidak 

selalu penonton film akan selalu menonton film terbaru di XXI Paragon Mall 

Semarang dan bagi beberapa responden memilih untuk tidak selalu menonton 

hanya di Bioskop XXI Paragon mungkin karena menurut mereka selama ada 

bioskop yang menayangkan film terbaru dan harga tiket yang lebih murah maka 

akan memilih bioskop tersebut sebagai tempat menonton film. 

Atau karena alasan lain jika bioskop XXI Paragon mengalami antri panjang 

maka akan mencari bioskop lain yang tidak mengalami antri panjang namun tetap 

bioskop XXI di berbeda mall. 

Dengan demikian dalam analisis tanggapan responden mengenai variabel 

keputusan pembelian memiliki nilai mean secara keseluruhan yaitu 3,67 yang 

berarti adalah responden sesuai mengenai keputusan pembelian jika menonton 

film di bioskop XXI Paragon Mall Semarang. 

 

4.3. Hasil Penelitian 

4.3.1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini dilakukan agar dapat mengetahui mengenai 

kondisi data yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan 

supaya memperoleh model analisis yang tepat untuk penelitian ini, sehingga 
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model yang dihasilkan dapat dipercaya. Adapun uji asumsi klasik ini meliputi 

uji normalitas, uji heterokedasitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi 

dengan begitu harus memenuhi kriteria hasilnya adalah normalitas, non 

heterokedasitas, non multikolinieritas dan non autokorelasi. Berikut ini hasil 

yang diperoleh dari uji asumsi klasik dalam penelitian ini: 

1.   Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penilitian ini memiliki tujuan adalah untuk menguji 

model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Salah satu uji yang digunakan untuk menguji normalitas adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov.  

Uji tersebut memiliki kriteria yakni apabila Asymp.Sig < 0,05 maka 

distribusi dari data penelitian ini dianggap tidak berdistribusi normal, 

sedangkan apabila Asymp.Sig > 0,05 maka  hal tersebut dianggap bahwa data 

berdistribusi normal. Berikut ini merupakan uji Kolmogorov-Smirnov dalam 

penelitian ini: 

Hasil uji Normalitas pada tabel menunjukan bahwa Kolmogorov-

Smirnoc adalah sebesar 0,740 dengan nilai Asymp. Sig adalah sebesar 0,645 

yang berarti adalah lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa model regresi penelitian ini terdistribusi normal. 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Normalitas 

 
Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,52148184 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,095 

Positive ,068 

Negative -,095 

Kolmogorov-Smirnov Z ,740 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,645 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data Primer, 2017 

 

 

2. Uji Multikolinieritas 

 

Pengujian Multikolinieritas ini digunakan untuk dapat mengetahui ada 

atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adalah 

terdapat hubungan antar linear variabel independen dalam model regresi. 

 Pada penelitian ini yang digunakan adalah hasil dari nilai tolerance dan 

VIF (Variance Inflation Factor). Dengan demikian hasil analisis uji 

multikolinieritas disajikan sebagai berikut: 

Dalam pengujian ini memiliki syarat nilai minimum untuk nilai 

tolerance-nya adalah sebesar 0,10 dan VIF < 10. 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,080 3,187  ,339 ,736   

x1 -,288 ,193 -,274 -1,491 ,142 ,347 2,880 

x2 ,412 ,163 ,446 2,525 ,015 ,375 2,665 

x3 ,193 ,143 ,230 1,346 ,184 ,401 2,494 

x4 ,040 ,118 ,051 ,342 ,734 ,535 1,869 

x5 ,213 ,130 ,235 1,639 ,107 ,571 1,750 

a. Dependent Variable: y 

Sumber : Data Primer, 2017 

 

Maka diperoleh hasil uji multikolinieritas yaitu menunjukan bahwa nilai 

tolerance > 0,10 dan VIF < 10 untuk seluruh variabel bebas, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel terbebas dari masalah multikolinieritas atau 

tidak terdapat korelasi antar variabel bebasnya. 

 

3. Uji Autokorelasi 

 

Dalam penelitian ini menggunakan uji Autokorelasi yang bertujuan untuk 

dapat menguji mengenai model regresi linear ini ada korelasi antara kesalahan 

penggangu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). 

Model dari regresi yang baik adalah tidak memiliki korelasi antara kesalahan 

penganggu periode t dengan periode t-1. Dengan demikian untuk menguji 

autokorelasi maka digunakan uji Durbin Watson berikut hasil dari pengujian 

tersebut: 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,607a ,368 ,310 2,636 1,772 

a. Predictors: (Constant), x5, x4, x2, x3, x1 

b. Dependent Variable: y 

Sumber : Data Primer, 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai hasil dari uji Durbin 

Watson adalah sebesar 1,772. Dengan demikian data tersebut dianggap dapat 

terbebas dari masalah autokorelasi yang dimana uji tersebut mensyaratkan nilai 

dU < DW < (4-DL). Dalam penelitian ini terdapat lima variabel bebas dengan 

jumlah responden adalah 60 sehingga ditetapkan batas dL adalah sebesar 

2,5917 dan batas dU adalah sebesar 1,7671. Maka dapat diperoleh hasil yaitu 

1,7671 < 1,772 < 2,5917 berikut menunjukan bahwa dalam penelitian ini bebas 

dari masalah autokorelasi. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 

Pengujian dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ini terjadi suatu ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan terhadap pengamatan lainnya. 

Uji Heteroskedastisitas merupakan pendeketeksian ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan Scatterplot antara 

nilai ZPRED pada sumbu X dan ZRESID pada sumbu Y.  

Apabila Scatterplot  menghasilkan titik-titik yang membentuk suatu pola 

maka dianggap bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas dan begitu pula 
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sebaliknya jika tidak membentuk suatu pola pada titik-titik pada gambar maka 

dinggap tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.  

Berikut ini adalah gambar Scatterplot hasil uji Heteroskedastisitas dari 

model regresi: 

Gambar 4.1 

Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Sumber : Data Primer, 2017 

 

Uji heteroskedastisitas dari gambar ini menunjukan bahwa titik-titik 

didalam gambar tersebut tidak membentuk pola tertentu dan titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, 

maka asumsi non heteroskedastisitas terpenuhi. 
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4.3.2.    Analisis Regresi  

 Dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear 

berganda untuk menguji hipotesis yang diajukan. Berikut ini adalah 

perhitungan dari regresi linear berganda yang telah dilakukan dan diperoleh 

koefisien regresi, nilai t hitung dan tingkat signifikansi sebagai berikut ini: 

Tabel 4.14 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Model Unstandardized Coefficients 

Presentase (%) 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1    (Constant) 1.080 3.187  

x1 -.288 .193 -.274 

x2 .412 .163 .446 

x3 .193 .143 .230 

x4 .040 .118 .051 

x5 .213 .130 .235 

Sumber : Data Primer, 2017 

 

Dari hasil data diatas apabila ditulis dengan persamaan regresi dalam 

bentuk standardized coefficient sebagai berikut: 

Y= 1.080 - 0.288X1 + 0.412X2 + 0.193X3+ 0.040X4 +0.213X5+ e 

Keterangan: 

Y =  Keputusan Pembelian 

X1 =  Reliability 

X2 =  Responsiveness 

X3 =  Assurance 
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X4 =  Emphaty 

X5 =  Tangibles 

α =  Konstanta 

e =  Variabel Penggangu 

 

Berdasarkan hasil dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan 

bahwa: 

Dalam analisis regresi ini menunjukan hasil dari lima variabel bebas ini 

terdapat salah satu variabel yang berpengaruh negatif terhadap variabel terikat 

atau Keputusan Pembelian yaitu variabel Keandalan (reliability) dengan nilai 

adalah -0,288. 

Sedangkan untuk ke empat variabel bebas lainnya yaitu Daya Tanggap 

(responsiveness), Jaminan (assurance), Empati (emphaty), dan Bukti fisik 

(tangibles) memiliki pengaruh positif terhadap variabel Keputusan Pembelian, 

dengan diperoleh nilai koefisen regresi setiap variabel adalah 0,412 untuk 

variabel Daya Tanggap (responsiveness), kemudian 0,193 untuk variabel 

Jaminan (assurance), 0,040 untuk Empati (emphaty) dan yang terakhir dengan 

nilai 0,213 untuk variabel Bukti fisik (tangibles). 

4.3.3.   Uji t 

Uji parsial (t) dalam penelitian ini digunakan untuk dapat menunjukan 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkat signifikansi 

yang digunakan adalah 5%. Dengan demikian hasil uji t dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji t 

 

 

Model t Sig. 

1    (Constant) .339 .736 

x1 -1.491 .142 

x2 2.525 .015 

x3 1.346 .184 

x4 .342 .734 

x5 1.639 .107 

Sumber : Data Primer, 2017 

 

Berdasarkan dari data tabel tersebut (Tabel 4.15) maka dapat diperoleh 

hasil sebagai berikut ini: 

1. Setelah dilakukan pengujian t , nilai signifikansi dimensi Keandalan 

(reliability) X1 terhadap Keputusan Pembelian (Y) sebesar 0,142 > 0,05 

dengan nilai t tabel adalah 1.674, maka t hitung < t tabel yaitu -1.491 < 

1.674. Hal ini menunjukan bahwa dimensi Keandalan (reliability) X1 tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti 

tidak terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan dari variabel 

Keandalan (reliability) terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

2. Setelah dilakukan pengujian t , nilai signifikansi dimensi Daya Tanggap 

(responsiveness) X2 terhadap Keputusan Pembelian (Y) sebesar 0,015 < 

0,05 dengan nilai t tabel adalah 1.674, maka t hitung > t tabel yaitu 2.525 > 
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1.674. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang 

berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel Keandalan 

(reliability) terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

3. Setelah dilakukan pengujian t, nilai signifikansi dimensi Jaminan 

(assurance) X3 terhadap Keputusan Pembelian (Y) sebesar 0,184 > 0,05  

dengan nilai t tabel adalah 1.674, maka t hitung < t tabel yaitu 1.346 < 

1.674. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yang 

berarti tidak terdapat berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan 

dari variabel Jaminan (assurance) X3 terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

4. Setelah dilakukan pengujian t , nilai signifikansi dimensi Empati 

(emphaty) X4  terhadap Keputusan Pembelian (Y) sebesar 0,734 > 0,05 

dengan nilai t tabel adalah 1.674, maka t hitung < t tabel yaitu 0.342 < 

1.674. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yang 

berarti tidak berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan dari 

variabel Jaminan (assurance) X3 terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

5. Setelah dilakukan pengujian t , nilai signifikansi dimensi Bukti fisik 

(tangibles) X5 terhadap Keputusan Pembelian (Y) sebesar 0,107 > 0,05 

dengan nilai t tabel adalah 1.674, maka t hitung < t tabel yaitu 1.639 < 

1.674. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yang 

berarti tidak berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan dari 

variabel Bukti fisik (tangibles) terhadap Keputusan Pembelian (Y). 
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4.3.4.    Uji F 

Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk dapat menunjukan apakah 

keseluruhan variabel independen dimasukan dalam model mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka hipotesis alternatif yang menyatakan semua 

variabel independen yang terdiri dari X1=Keandalan (reliability), X2=Daya 

Tanggap (responsiveness), X3=Jaminan (assurance), X4=Empati (emphaty), 

dan X=5 Bukti fisik (tangibles) secara bersama-sama memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu Keputusan 

Pembelian di Bioskop XXI Paragon Mall Semarang dapat diterima. 

Berdasarkan pada tabel hasil pengujian dengan uji F seperi pada Tabel 

4.8, maka diperoleh angka antara Keandalan (reliability), Daya Tanggap 

(responsiveness), Jaminan (assurance), Empati (emphaty), dan Bukti fisik 

(tangibles) terhadap variabel terikat yaitu Keputusan Pembelian dengan 

diperoleh F hitung sebesar 6.292 (signifikansi F = 0,000). 

 

Tabel 4.16 

Tabel ANOVA (Uji F) 
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 218.536 5 43.707 6.292 .000a 

Residual 375.114 54 6.947   

Total 593.650 59    

a. Predictors: (Constant), x5, x4, x2, x3, x1 

b. Dependent Variable: y 

Sumber : Data Primer, 2017 
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Sedangkan untuk F tabel diperoleh dari (α=0,05; df regresi = 5 ; df 

residual = 54) maka F tabel sebesar 2,39. Sehingga  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 adalah 

6.292 > 2,39 dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05 atau 5% dengan begitu 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama 

adalah signifikan. 

Hal tersebut memiliki arti bahwa H0 ditolak dan Ha diterima maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Keandalan (reliability), Daya 

Tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance), Empati (emphaty), dan Bukti 

fisik (tangibles) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian (Y). 

4.3.5.    Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

 Dalam penelitian ini koefisien determinasi digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan dari variasi yang terjadi 

pada variabel dependen. Sehingga nilai koefisien ditentukan melalui nilai 

adjusted R square seperti pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .607a .368 .310 2.636 

a. Predictors: (Constant), x5, x4, x2, x3, x1 

b. Dependent Variable: y 

Sumber : Data Primer, diolah 2017 
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Berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukan bahwa nilai dari 

adjusted R square adalah sebesar 0.310. Dengan begitu variabel Keandalan 

(reliability), Daya Tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance), Empati 

(emphaty), dan Bukti fisik (tangibles) memiliki kontribusi sebesar 31,0% 

dalam menerangkan keputusan pembelian (Y). Sedangkan terdapat faktor-

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini namun berpengaruh kepada 

keputusan pelanggan dengan nilai kontribusi adalah sebesar (100% - 31,0%) = 

69,0%. 

 

4.4. Pembahasan Hasil 

Dari keseluruhan uji dalam penelitian ini menunjukan bahwa hasil dari uji 

parsial (t) menyatakan dari lima variabel bebas kualitas pelayanan terdapat empat 

variabel yaitu variabel Bukti Fisik (Tangibles), Keandalan (Reliability), Jaminan 

(Assurance), dan Empati (Empaty) ini tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian. Namun hanya terdapat satu variabel kualitas pelayanan 

yaitu variabel Daya Tanggap (Responsiveness) yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikan sebesar 0,015 < 0,05 hal 

tersebut memiliki arti bahwa hipotesis mengenai terdapat pengaruh signifikan dari 

variabel Daya Tanggap (Responsiveness) terhadap Keputusan Pembelian dapat 

diterima.  

Dapat dilihat dari hasil uji tanda menunjukan bahwa variabel Daya 

Tanggap (responsiveness) memiliki nilai positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
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variabel Daya Tanggap berpengaruh secara positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian di bioskop XXI Paragon Mall Semarang 

Dengan demikian jika melihat kembali dalam setiap indikator pertanyaan 

variabel terhadap konsumen atau penonton Bioskop XXI Paragon Mall Semarang 

lebih mengacu kepada pelayanan tenaga kerja dari karyawan bioskop yang sesuai 

dengan SOP pihak bioskop XXI Paragon Mall Semarang selain itu dikarenakan 

pelayanan nyata yang terlihat ketika konsumen sedang melakukan kegiatan di 

bioskop tersebut maka hal itu menjadi patokan atau pacuan dari penonton atau 

konsumen untuk memberikan penilaiannya terhadap kualitas pelayanan pihak 

bioskop. Hal tersebut yang menjadi penyebab mengapa variabel Daya Tanggap 

lebih dominan memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian penonton 

karena dari variabel Daya Tanggap lebih mengarah kepada kinerja karyawan yang 

secara langsung memberikan respon dengan cepat, tepat seperti mengenai apa 

yang dibutuhkan oleh penonton atau konsumen. Dan hal lain dikarenakan 

kebanyakan penonton datang ke bioskop untuk langsung atau hanya menonton 

film saja, sehingga mengenai hal-hal lain yang dari pihak bioskop menurut para 

konsumen atau penonton dianggap sudah sesuai pada umumnya bioskop yang 

memang harusnya sudah tersedia. 

Maka jika dikaitkan dalam indikator pertanyaan dari variabel keandalan 

seperti contohnya mengenai karyawan menjawab pertanyaan pelanggan dengan 

tepat mengenai jam tayang film yang diputar memiliki nilai dalam kategori sangat 

setuju, namun hal yang hampir sama dengan variabel Daya Tanggap dari indikator 

pertanyaan kepada responden mengenai karyawan bersedia memberikan informasi 
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kepada pelanggan tentang layanan bioskop memperoleh nilai hanya setuju maka 

hal ini dapat berkaitan, karena apabila karyawan sanggup memberikan informasi-

informasi yang dibutuhkan penonton dengan akurat seperti dalam contoh variabel 

Keandalan hal itu akan memberikan dampak terhadap variabel Daya Tanggap 

sehingga menjadi penting dan dominan dalam kualitas pelayanan karena 

menunjang variabel lainnya. Jika variabel dalam Daya Tanggap beroperasional 

tidak optimal maka mempengaruh variabel kualitas pelayanan lainnya tidak 

optimal pula. 

Hal tersebut di tunjang dari hasil uji secara simultan (F) bahwa jika secara 

bersama-sama keseluruhan variabel kualitas pelayanan yakni variabel Bukti Fisik 

(Tangibles), Keandalan (Reliability), Jaminan (Assurance), Empati (Empaty) dan 

Daya Tanggap (Responsiveness) berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini diperoleh dari hasil bahwa  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 6.292 > 2,39 

dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05 atau 5% dengan begitu pengaruh dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama adalah signifikan. 

Jadi disimpulkan apabila kualitas pelayanan dalam bioskop meliputi variabel 

Bukti Fisik (Tangibles), Keandalan (Reliability), Jaminan (Assurance), Empati 

(Empaty) dan Daya Tanggap (Responsiveness) dilakukan bersamaan dalam 

operasional kinerja nyata maka dapat saling menunjang atau mendukung sehingga 

kualitas pelayanan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian, sebaliknya apabila dilakukan secara independen maka hanya satu 

variabel dimensi kualitas pelayanan yang berpengaruh. 

 


