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Abstract 
This research aims to analyze the influence of a prepaid card promotion mix at X Bank toward Customer 

Buying Intention. Promotion mix dimensions that used in this research is Advertising, Sales Promotion, Public 

Relation, Personal Selling and Direct Marketing. This research is a quantitative research, using primary data 

from spreading of a questionnaire to 80 respondents. The analytical tools that used to prove the hypothesis is 

linier regression and T Test. The results showed that the independent variable in this research have a significant 

influence on customer buying intention. The model of this research affect customer buying intention by 59%, 

while the other 41% is influenced by other factors outside our model. 

 

Key words : Promotion Mix, Prepaid Card, Customer Buying Intention. 
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bauran promosi kartu prabayar bank X terhadap minat 

beli nasabah. Dimensi bauran promosi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Periklanan, Promosi 

Penjualan, Hubungan Masyarakat, Penjualan Personal dan Pemasaran Langsung. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif menggunakan data primer dari penyebaran kuisioner kepada responden yang berjumlah 

80 orang. Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis adalah Analisis Regresi Linier Sederhana 

dan Uji-T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap 

minat beli nasabah. Model penelitian ini mempengaruhi minat beli nasabah sebesar 59%, sedangkan 41% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian ini. 

 

Kata kunci : Bauran promosi, Kartu  Prabayar, Minat Beli Nasabah 

 

Pendahuluan 
Kartu prabayar adalah salah satu produk perbankan 

dalam memanfaatkan teknologi informasi guna 

memberikan kemudahan bagi nasabah melakukan 

transaksi pembayaran mikro. Berdasarkan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 

tentang Uang Elekronik, kartu prabayar merupakan 

sebuah alat pembayaran elektronik (electronic 

money) dengan menggunakan media kartu yang 

memiliki server atau chip, dana yang tersimpan 

diperoleh dengan menyetor terlebih dahulu kepada 

penerbit sejumlah uang, baik secara langsung 

maupun melalui agen-agen penerbit dan nilai uang 

disetor menjadi nilai uang di dalam kartu. Dengan 

menggunakan kartu prabayar, nasabah menjadi 

lebih mudah dan praktis, tidak perlu membawa 

uang tunai dan direpotkan oleh uang kembalian 

(www.bankmandiri.co.id). Kartu prabayar juga 

memberikan keuntungan lain bagi pemilik kartu. 

Keuntungan didapat dari berbagai program promosi 

yang dilakukan oleh bank. Promosi merupakan 

salah satu unsur dalam bauran pemasaran, terdiri 

dari empat unsur yaitu harga, produk, lokasi dan 

promosi (Wahjono, 2010). Rangkaian program 

promosi strategis dan tepat menjangkau para 

nasabah, menjadi poin penting dalam menarik 

minat nasabah akan produk baru. Menurut Kotler 

dan Keller (2009),  promosi adalah berbagai cara 

menginformasikan, membujuk dan mengingatkan 

konsumen, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, mengenai suatu produk yang ditawarkan. 

Rangkaian kegiatan promosi, yaitu periklanan, 

promosi penjualan, hubungan masyarakat, 

penjualan personal dan pemasaran langsung dengan 

kombinasi paling baik, dirancang guna mencapai 

tujuan penjualan disebut bauran promosi atau 

promotion mix (Tjiptono, 2008). Dimensi dari 

bauran promosi dikombinasikan sedemikian rupa 

sehingga efektif dan efisien dalam menarik minat 

masyakarat untuk membeli dan menggunakan 

produk yang ditawarkan. E-Money merupakan 

uang elektronik dengan media kartu yang 

dikeluarkan bank X. Dengan e-money, nasabah 

dapat melakukan transaksi pembayaran dengan 

lebih mudah dan praktis, tidak perlu membayar 

dengan uang tunai dan direpotkan uang kembalian. 

Transaksi dapat dibayarkan dengan e-money antara 

lain tagihan rutin (pln, telkom, indovision, first 

media), pembelian bahan bakar, tiket pintu toll, 

tiket transjakarta, tagihan restoran dan belanja 

harian di merchant-merchant yang bekerja sama 

dengan bank X. Pada tanggal 5 mei 2014, bank X 

baru saja menandatangani perjanjian kerja bersama 

dengan PT KAI, sehingga e-money juga bisa 

http://www.bankmandiri.co.id/
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digunakan sebagai alat bayar tiket kereta commuter 

line. 

Dalam pemasaran kartu prabayar X, promosi yang 

dilakukan telah banyak terlihat, baik melalui iklan 

ataupun melalui penawaran produk di kantor bank 

X. Namun bauran promosi nampak kurang 

memberi dampak maksimal terhadap minat beli 

nasabah apabila dilihat dari data jumlah penjualan 

kartu prabayar bank X cabang Jatinegara pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1 : Jumlah Penjualan Kartu Prabayar Bank X Tahun 2013 

Bulan Jumlah Penjualan Persentase 

Januari 25 12,69 % 

Februari 28 14,21 % 

Maret 17 8,63 % 

April 17 8,63 % 

Mei 13 6,60 % 

Juni 14 7,11 % 

Juli 12 6,09 % 

Agustus 18 9,14 % 

September 11 5,58 % 

Oktober 15 7,61 % 

November 8 4,06 % 

Desember 19 9,65 % 

Total 197 100 % 

Sumber : Bank X Cabang Jatinegara (diolah) 

 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa angka 

penjualan kartu prabayar X masih cenderung 

sedikit. Dalam kurun waktu 1 tahun, penjualan 

kartu prabayar pada bank X cabang Jatinegara 

tercatat sebanyak 197 lembar kartu. Penjualan 

tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 

14,21%, sedangkan penjualan terendah pada bulan 

November hanya mencapai 4,06%. Penelitian yang 

dilakukan oleh Purnama (2012) tentang Minat Beli 

e-Toll Card di Kota Semarang menunjukkan bahwa 

promosi memberi pengaruh positif dan signifikan 

dengan nilai koefisien regresi kecil terhadap minat 

beli nasabah. Penelitian dilakukan oleh Asmoro 

(2011) mengenai pengaruh bauran promosi 

terhadap minat beli menunjukkan bahwa dimensi 

periklanan, promosi penjualan serta publikasi tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli, 

sedangkan penjualan personal memiliki pengaruh 

signifikan. Penelitian lain mengenai bauran 

promosi terhadap minat pembelian (Sandy, 2012) 

menunjukkan bahwa periklanan, penjualan 

langsung, promosi penjualan serta publisitas 

memiliki pengaruh signifikan dengan promosi 

penjualan sebagai pengaruh yang paling dominan 

terhadap minat penggunaan nasabah. 

Data jumlah penjualan e-money pada latar belakang 

di atas menunjukkan minat beli nasabah cenderung 

masih sedikit. Penelitian terdahulu mengenai 

faktor-faktor bauran promosi yang mempengaruhi 

minat beli nasabah juga menunjukkan hasil 

berbeda. Perbedaan ini dapat disebabkan karena 

adanya perbedaan objek penelitian, tahun 

penelitian maupun sampel yang digunakan. Dari 

perbedaan penelitian terdahulu dapat dianalisis 

bagaimana pengaruh variabel independen (bauran 

promosi) terhadap variabel dependen (minat beli). 

 

Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut :   

1. Apakah bauran promosi memiliki hubungan 

dengan minat beli nasabah kartu prabayar 

bank X? 

2. Apakah bauran promosi berpengaruh terhadap 

minat beli nasabah kartu prabayar bank X? 

3. Seberapa besar model penelitian mampu 

menerangkan minat beli nasabah kartu 

prabayar bank X? 

 

Tujuan Penelitian 
Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam 

laporan penelitian ini adalah: 

1. Menguji hubungan bauran promosi terhadap 

minat beli nasabah kartu prabayar bank X. 

2. Menguji pengaruh bauran promosi terhadap 

minat beli nasabah kartu prabayar bank X. 

3. Menguji besar kemampuan model penelitian 

dalam menerangkan minat beli nasabah. 
 

Tinjauan Pustaka 

Kartu Prabayar 
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 

11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik 

(Electronic Money), kartu prabayar atau uang 

elektronik adalah alat pembayaran dengan 

menggunakan kartu, memiliki server atau chip, 

dana diperoleh dengan menyetorkan terlebih 

dahulu sejumlah nilai uang kepada penerbit, baik 

secara langsung maupun melalui agen-agen 

penerbit, dan nilai uang dimasukkan menjadi nilai 

uang didalam kartu, dalam satuan Rupiah. Dalam 
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penggunaannya, akan langsung mengurangi nilai 

uang pada kartu sesuai dengan jumlah transaksi 

pembayaran. Fitur  yang terdapat dalam kartu 

prabayar yaitu: 

1. Sebagai pengganti uang tunai 

2. Saldo tersimpan pada chip, sehingga tidak 

diperlukan tanda tangan dan PIN 

3. Dapat diisi ulang (top up) 

4. Dapat dipindahtangankan 

5. Saldo pada kartu tidak diberikan bunga 

6. Maksimal saldo Rp 1.000.000,- 

Kartu prabayar dan kartu debet pada dasarnya 

merupakan kartu yang dapat digunakan dalam 

berbagai kegiatan transaksi di sejumlah merchant, 

dimana dalam penggunaannya, masing-masing 

kartu harus memiliki dana terlebih dahulu 

didalamnya, berikut adalah perbedaan antara kartu 

prabayar dengan kartu debet menurut Bank 

Indonesia (2006 : 4-5) dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 : Perbedaan kartu prabayar dengan kartu debet 

Kartu Prabayar Kartu Debet 

Nilai uang telah tercatat dalam instrumen e-

money atau sering disebut stored value 

Tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu 

Tidak memerlukan verifikasi berupa personal 

identification number (PIN) dalam melakukan 

transaksi 

memerlukan verifikasi berupa personal identification 

number (PIN) dalam melakukan transaksi 

Memiliki limit maksimal pada kartu  sebesar Rp 

1.000.000,- 

Tidak memiliki limit maksimal pada kartu   

Memiliki batas penggunaan jumlah nominal 

setiap bulannya yaitu tidak lebih dari Rp 

20.000.000,- 

Tidak memiliki batas penggunaan jumlah nominal setiap 

bulannya 

Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam 

bentuk electronic value dari kartu e-money 

milik konsumen kepada terminal merchant 

dapat dilakukan secara off-line, dalam hal 

verifikasi cukup dilakukan pada level 

merchant(point of sale) tanpa harus on-line ke 

komputer issuer 

Pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk 

melakukan akses secara on-line ke komputer issuer untuk 

mendapatkan otorisasi pembayaran atas beban rekening 

nasabah, baik berupa rekening simpanan setelah di-

otorisasi oleh issuer, rekening nasabah kemudian akan 

langsung di debet. Dengan demikian pembayaran 

menggunakan kartu debet mensyaratkan adanya 

komunikasi on-line ke komputer issuer 
Sumber :Bank Indonesia (2006 : 4-5) 

 

Pengertian dan Tujuan Promosi 
Promosi pada hakekatnya adalah suatu komunikasi 

pemasaran, artinya aktifitas pemasaran dengan 

usaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan 

pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk 

yang ditawarkan perusahaan bersangkutan 

(Tjiptono, 2001:219). 

Perusahaan melakukan kegiatan promosi bertujuan 

memberikan informasi kepada calon pembeli pada 

saat proses pengambilan keputusan pembelian 

suatu produk. Menurut Tjiptono (2001: 219) 

terdapat tiga tujuan utama dalam kegiatan promosi, 

yaitu : 

1. Informating, yaitu memberikan informasi 

selengkap-lengkapnya kepada calon pembeli 

tentang barang yang ditawarkan, siapa 

penjualnya, siapa pembuatnya, dimana 

memperoleh harganya, dan sebagainya. 

Informasi dapat diberikan melalui gambar, 

tulisan, kata-kata, dan sebagainya, disesuaikan 

dengan keadaan. 

2. Persuading, yaitu membujuk calon konsumen 

agar mau membeli barang atau jasa yang 

ditawarkan. 

3. Reminding, yaitu mengingatkan konsumen 

tentang adanya barang tertentu, yang dibuat 

dan dijual perusahaan tertentu, ditempat 

tertentu dengan harga tertentu pula. 

 

Bauran Promosi (Promotion Mix) 
Menurut Kotler dan Amstrong (2004:600), bauran 

promosi adalah bauran tertentu pemasangan iklan, 

penjualan personal, promosi penjualan, hubungan 

masyarakat, dan alat-alat pemasaran langsung yang 

digunakan perusahaan dalam mencapai tujuan-

tujuan pemasangan iklan dan pemasaran. Menurut 

Kotler (2005:266-267) unsur-unsur dalam bauran 

promosi (promotion mix) terdiri dari 5 perangkat 

utama, yaitu: 

1. Periklanan (advertising) adalah semua bentuk 

penyajian dan promosi non personal atas ide 

suatu barang atau jasa yang dibayar oleh 

perusahaan atau sponsor tertentu. Pemasangan 

iklan merupakan salah satu kegiatan 

komunikasi dengan daya sebar luas, 

memungkinkan menjangkau khalayak luas dan 

mempermudah penjual mengulang kembali 

pesan berulang kali. Pemasangan iklan bersifat 

ekspresif dan memiliki daya pengaruh kuat 

terhadap konsumen. 

2. Promosi Penjualan (sales promotion) yaitu 

berbagai kumpulan alat-alat insentif yang 

sebagian besar berjangka pendek dan dirancang 

guna meningkatkan jumlah pembelian atau 

penjualan sebuh produk atau jasa tertentu 
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dengan lebih cepat dan lebih besar oleh 

konsumen atau pedangang. 

3. Hubungan masyarakat (public relation) 

merupakan kiat pemasaran penting lainnya, 

dimana perusahaan tidak hanya berhubungan 

dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, uga 

berhubungan dengan kumpulan kepentingan 

publik dengan skala lebih besar dengan cara 

merancang suatu program dalam 

mempromosikan atau melindungi citra 

perusahaan atau masing-masing produknya. 

4. Penjualan pribadi (personal selling) adalah 

interaksi antar pribadi dan secara tatap muka 

dalam mencapai tujuan menciptakan, 

memodifikasi, mengeksploitasi atau 

mengusahakan timbulnya suatu hubungan 

pertukaran yang saling menguntungkan dengan 

pihak lain. 

5. Pemasaran langsung (direct marketing) adalah 

hubungan-hubungan langsung dengan masing-

masing pelanggan yang dibidik secara seksama 

dengan tujuan memperoleh tanggapan segera, 

maupun dalam membina hubungan jangka 

panjang dengan pelanggan. Sehingga dijelaskan 

bahwa pemasaran langsung bersifat interactive, 

dimana memungkinkan adanya dialog antara 

pemasaran dan konsumen dan pesannya dapat 

diubah bergantung pada tanggapan konsumen.  

 

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terkait 

yang telah dilakukan sebelumnya diduga bahwa 

faktor bauran promosi berpengaruh terhadap minat 

beli kartu prabayar PT Bank X (Persero) Tbk, 

sehingga dapat digambarkan kerangka pemikiran 

teoritis sebagai berikut : 

 

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
Sumber : diolah (2014) 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

HO : Bauran promosi kartu prabayar bank X 

(periklanan, promosi penjualan, hubungan 

masyarakat, penjualan personal dan 

pemasaran langsung) tidak berpengaruh 

terhadap minat beli nasabah PT Bank X 

(Persero) Tbk. 

H1 : Bauran promosi kartu prabayar bank X 

(periklanan, promosi penjualan, hubungan 

masyarakat, penjualan personal dan 

pemasaran langsung) berpengaruh terhadap 

minat beli nasabah PT Bank X (Persero) Tbk. 

 

Metode Penelitian 
Populasi dan Sampel 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nasabah pengguna kartu prabayar PT Bank 

X (Persero) Tbk. Dalam penelitian, jumlah 

populasi tidak diketahui dengan pasti. Oleh karena 

itu, berdasarkan pendapat Malhotra (2009), bahwa 

besarnya jumlah sampel yang tidak diketahui 

jumlah populasinya paling sedikit adalah empat 

atau lima kali jumlah subvariabel diteliti, maka 

sampel pada penelitian ini adalah 80 nasabah 

pengguna kartu prabayar Bank X wilayah 

Jatinegara dan sekitarnya. 

Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

yag digunakan adalah hasil survei dari kuisioner 

yang telah disebar. Data sekunder yang digunakan 

adalah dokumen dan literatur terkait dengan bauran 

promosi kartu prabayar dan minat beli nasabah 

pengguna kartu prabayar. 

 

Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

studi kepustakaan untuk memperoleh data tanbahan 

terkait penelitian, serta studi lapangan untuk 

mengumpulkan data primer melalui survei kualitas 

layanan internet banking dan loyalitas nasabah 

penggunanya. 

Konsep Operasional Penelitian 
Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bauran promosi kartu 

prabayar, sedangkan variabel dependennya adalah 

minat beli nasabah. Konsep operasional penelitian 

yang digunakan dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 3 : Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 

Periklanan (X1.1) 

Minat Beli 

Nasabah 

Promosi Penjualan (X1.2) 

Hubungan Masyarakat (X1.3) 

Pemasaran Langsung (X1.5) 

Penjualan Personal (X1.4) 

Bauran Promosi 
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Variabel Konsep Indikator Variabel Skala 

Periklanan 

(X1.1) 

Penyajian informasi, promosi dan 

pengenalan kartu prayabar melalui 

media cetak atau elektronik 

1. Iklan melalui Radio 

2. Iklan melalui Brosur 

3. Iklan melalui Poster 

Likert 

Promosi 

Penjualan 

(X1.2) 

Kegiatan jangka pendek untuk 

mendorong keinginan mencoba atau 

membeli kartu prabayar bank X 

1. Membuka stand penjualan di 

tempat tertentu 

2. Pemberian hadiah 

3. Pemberian diskon 

Likert 

Hubungan 

Masyarakat 

dan Publisitas 

(X1.3) 

Program untuk mempromosikan 

dan/atau melindungi citra Bank X atau 

Kartu Prabayar Bank X 

1. Sponsor event tertentu 

2. Penyelenggara acara tahunan 

3. Memberi bantuan kepada korban 

bencana 

Likert 

Penjualan 

Personal 

(X1.4) 

Interaksi langsung dengan nasabah 

untuk melakukan presentasi kartu 

prabayar, menjawab langsung dan 

menerima pesanan 

1. Penjualan oleh Customer Service 

2. Presentasi penjualan 

3. Pertemuan penjualan 

Likert 

Pemasaran 

Langsung 

(X1.5) 

Interaksi informasi dan promosi kartu 

prabayar melalui surat, telepon, e-mail, 

dan alat penghubung lain untuk 

berkomunikasi dengan nasabah tertentu 

1. Promosi melalui e-mail 

2. Promosi melalui SMS 

3. Promosi melalui surat 

Likert  

Minat Beli 

Nasabah 

(Y) 

Ketertarikan nasabah untuk melakukan 

pembelian kartu prabayar 

1. Minat karena manfaat 

2. Minat karena kebutuhan 

3. Minat karena promosi 

Likert 

Sumber : Penelitian Terdahulu, diolah. 
 

Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 

linier sederhana. Untuk uji hipotesis menggunakan 

uji t dengan tingkat signifikansi 5%. Untuk 

menguji kuisioner menggukanan uji validitass dan 

uji reliabilitas. Pengujian asumsi klasik yang 

digunakan adalah uji heterokedastisitas dan uji 

normalitas. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Uji Validitas dan Reliabilitas 
Instrumen yang valid adalah alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan 

dapat digunakan mengukur apa yang hendak 

diukur. Instrumen yang reliabel berarti instrumen 

tersebut bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama akan menghasilkan 

data yang sama. Untuk mendapatkan data ini, 

penulis melakukan penyebaran trial kuisioner 

dengan 16 butir pernyataan kepada 30 pengguna 

kartu prabayar bank X yang dilakkukan untuk 

mengukur tingkat validitas dan reliabilitas dari 

seluruh pernyataan. Berdasarkan kriteria penafsiran 

Pearson apabila hasil uji validitas > 0,2, maka 

pertanyaan dianggap valid dan dapat digunakan 

dalam penelitian selanjutnya. 

 

Tabel 4 : Validitas Pernyataan 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

advertising 1 70,50 47,362 ,346 ,895 
advertising 2 70,70 41,941 ,821 ,877 
advertising 3 70,47 44,878 ,651 ,885 
sales promotion 1 70,67 45,609 ,536 ,889 
sales promotion 2 70,20 47,545 ,272 ,899 
sales promotion 3 70,43 45,220 ,504 ,890 
public relation 1 70,47 47,568 ,340 ,895 
public relation 2 70,37 46,999 ,436 ,892 
public relation 3 70,17 44,971 ,803 ,882 
personal selling 1 69,97 47,551 ,416 ,892 
personal selling 2 69,93 48,133 ,396 ,893 
personal selling 3 70,43 47,771 ,236 ,901 
direct marketing 1 70,50 45,638 ,587 ,887 
direct marketing 2 70,70 41,941 ,821 ,877 
direct marketing 3 70,17 46,351 ,701 ,885 
minat beli 1 70,17 44,971 ,803 ,882 



Account: Heri Abrianto, Astrid Oktavia 

Politeknik Negeri Jakarta, 2015       Halaman   225 
 

minat beli 2 70,17 46,351 ,701 ,885 
minat beli 3 70,50 45,638 ,587 ,887 

Sumber : Data primer yang diolah SPSS version 20, 2014 

 

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa 16 butir 

pernyataan yang diajukan memiliki nilai validitas > 

0,2 sehingga 16 butir pernyataan tersebut 

dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam 

penelitian. Untuk tingkat reliabilitas dapat dilihat 

pada nilai cronbach’s alpha. Menurut Ghozali 

(2011:482), reliabilitas yang baik adalah yang 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,7. 

Sebagaimana dapat dilihat berikut ini : 

 

Tabel 5 : Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,894 18 

Sumber : Data primer yang diolah, 2014 

 

Diketahui nilai cronbach’s alpha pada tabel 

sebesar 0,929, berarti pertanyaan pada kuisioner 

penelitian dianggap reliabel dan dapat digunakan 

dalam penelitian. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Heterokedastisitas 
Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah 

yang tidak terjadi heterokedasitas. Pengujian untuk 

melihat ada atau tidaknya Heterokedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat scatter plot berikut: 

Gambar 2  

 
Sumber : Data primer yang diolah SPSS version 20, 2014 

 

Berdasarkan gambar scatterplot di atas terlihat 

bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 

pada sumbu Y, hal ini dapat dikatakan bahwa tidak 

terjadi heterokedastisitas pada model regresi. 

 

Uji Normalitas 
Pengujian normalitas merupakan pengujian tentang 

kenormalan distribusi data. Asumsi yang harus 

dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut 

terdistribusi secara normal. Berikut adalah grafik p-

plot dengan penyebaran data di sekitar garis 

regresi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

 
Sumber : Data primer yang diolah SPSS version 20, 2014 

 

Berdasarkan gambar terlihat bahwa menyebar 

merata ke kanan dan kekiri bagian kurva normal, 

dan membentuk kurva normal, sehingga dapat 

disimpulkan residual memenuhi asumsi normalitas. 

Dengan demikian model regresi layak digunakan 

karena memenuhi asumsi normalitas. 
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Analisis Korelasi 
Untuk mengetahui keeratan hubungan antara 

dimensi periklanan (X1.1), promosi penjualan (X1.2), 

hubungan masyarakat (X1.3), penjualan personal 

(X1.4) dan pemasaran langsung (X1.5) dengan minat 

beli nasabah (Y) maka dapat dicari dengan 

menggunakan analisis korelasi pearson. 
 

Tabel 6 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Y 

X1 

Pearson Correlation 1 ,104 ,225
*
 ,086 ,138 ,342

**
 

Sig. (2-tailed)  ,359 ,045 ,447 ,221 ,002 

N 80 80 80 80 80 80 

X2 
Pearson Correlation ,104 1 ,064 -,118 ,418

**
 ,633

**
 

Sig. (2-tailed) ,359  ,573 ,298 ,000 ,000 
N 80 80 80 80 80 80 

X3 
Pearson Correlation ,225

*
 ,064 1 ,020 ,252

*
 ,325

**
 

Sig. (2-tailed) ,045 ,573  ,860 ,024 ,003 
N 80 80 80 80 80 80 

X4 
Pearson Correlation ,086 -,118 ,020 1 -,064 ,196 
Sig. (2-tailed) ,447 ,298 ,860  ,571 ,082 
N 80 80 80 80 80 80 

X5 
Pearson Correlation ,138 ,418

**
 ,252

*
 -,064 1 ,522

**
 

Sig. (2-tailed) ,221 ,000 ,024 ,571  ,000 
N 80 80 80 80 80 80 

Y 

Pearson Correlation ,342
**
 ,633

**
 ,325

**
 ,196 ,522

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,003 ,082 ,000  

N 80 80 80 80 80 80 

Sumber : Data primer yang diolah SPSS version 20, 2014 

 

Berdasarkan analisis korelasi didapatkan hasil : 

 Ada hubungan positif lemah dan signifikan 

antara Periklanan dengan Minat Beli Nasabah 

senilai = 0,342 ; p (0,002) < 0,05  

 Ada hubungan positif kuat dan signifikan 

antara Promosi Penjualan dengan Minat Beli 

Nasabah senilai = 0,633 ; p (0,000) < 0,05 

 Ada hubungan positif lemah dan signifikan 

antara Hubungan Masyarakat dengan Minat 

Beli Nasabah senilai = 0,325 ; p (0,003) < 

0,05 

 Ada hubungan positif sangat lemah dan 

signifikan antara Penjualan Personal dengan 

Minat Beli Nasabah senilai = 0,196 ; p (0,082) 

< 0,05 

 Ada hubungan positif sedang dan signifikan 

antara Pemasaran Langsung dengan Minat 

Beli Nasabah senilai = 0,522 ; p (0,000) < 

0,05 

Analisis Regresi Linier Sederhana 
Pembuatan persamaan regresi sederhana dapat 

dilakukan dengan menginterpretasikan angka-

angka yang ada di dalam unstandardized 

coefficient Beta pada Tabel berikut ini : 

 

Tabel 7 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,960 1,414  
X1 ,760 ,071 ,772 

 Sumber : Data primer yang diolah SPSS version 20, 2014 

Dengan memperhatikan angka yang berada pada 

kolom Unstandardized coefficient Beta, maka 

dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai 

berikut : 

Y = 1,960 + 0,760 X1 

Dari persamaan regresi di atas maka dapat kita 

interpretasikan beberapa hal antara lain sebagai 

berikut : 

1. Nilai konstanta persamaan di atas adalah 

sebesar 1,960. Angka tersebut menunjukkan 

tingkat minat beli nasabah apabila variabel 

bauran promosi (X1) bernilai nol. 

2. Variabel bauran promosi memiliki nilai 

koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 

0,760. Nilai koefisien positif menunjukkan 

bahwa bauran promosi terhadap minat beli 

nasabah berpengaruh positif. Hal ini 

menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan 

bauran promosi, maka tingkat minat beli 

nasabah akan mengalami pertambahan 

sebesar 0,760 lebih berminat dalam 

menggunakan kartu prabayar. 

 

 

Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 
Uji parsial ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen, seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen atau variabel 

penjelas mampu menerangkan variabel 
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dependennya. Kriteria pengambilan keputusan 

adalah jika thitung < ttabel , maka Ho diterima; 

sedangkan jika thitung  > ttabel , maka Ha diterima. 

 

Tabel 8 
Coefficients

a
 

Model t Sig. 

(Constant) 1,386 ,038 
X1 10,712 ,000 

Sumber : Data primer yang diolah SPSS version 20, 2014 
 

Pengaruh Bauran Promosi Terhadap 

Minat Beli Nasabah 
Dugaan sementara adalah bauran promosi tidak 

berpengaruh terhadap minat beli nasabah pada 

Bank X. Dalam pengujian hipotesis ini 

menggunakan uji dua pihak (two tail test) dilihat 

dari bunyi hipotesis statistik yaitu hipotesis nol 

(H0) dan hipotesis alternatifnya (H1). 

H0 : β1 = 0, Tidak terdapat pengaruh Bauran 

Promosi Kartu Prabayar terhadap 

Minat Beli Nasabah PT Bank X 

(Persero) Tbk. 

H1 : β1 ≠ 0, Terdapat pengaruh Bauran 

Promosi Kartu Prabayar terhadap 

Minat Beli Nasabah PT Bank X 

(Persero) Tbk. 

Berdasarkan dari tabel di atas diperoleh nilai thitung 

variabel bauran promosi sebesar 10,712 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,05 artinya 

signifikan. Karena nilai t hitung (10,712) lebih 

besar dari t tabel (1,992) maka pada tingkat 

kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H0 dan 

menerima H1. Artinya dengan tingkat kepercayaan 

95% dapat disimpulkan bahwa bauran promosi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat 

beli nasabah pada Bank X. 

 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi yang semakin mendekati satu maka 

variabel independen yang ada dapat memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen, dan begitu juga 

sebaliknya. Namun terdapat kelemahan, yaitu akan 

terjadi peningkatan R
2
 jika terdapat penambahan 

variabel independen, tanpa memperhatikan tingkat 

signifikansinya. Untuk itu dalam penelitian ini 

digunakan adjusted R
2
 karena nilai ini tidak akan 

naik atau turun meskipun terdapat penambahan 

variabel independen ke dalam model. Nilai 

adjusted R
2
 tersebut akan tampak pada tabel berikut 

: 

 

 

Tabel 9 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 ,772
a
 ,595 ,590 

Sumber : Data primer yang diolah SPSS version 20, 2014 

 

Dari tabel diketahui bahwa nilai adjusted R
2
 adalah 

0,590. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 59% 

minat beli nasabah dari Bank X dipengaruhi oleh 

variabel independen yang digunakan, yaitu bauran 

promosi. Sedangkan sisanya sebesar 41% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model 

penelitian. Dengan demikian, hubungan kedua 

variabel bisa dikatakan cukup kuat karena nilai 

adjusted R
2 
berada diantara 0 sampai 1. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan 

mengenai analisis minat beli nasabah pengguna 

kartu prabayar PT Bank X (Persero) Tbk cabang 

Jatinegara, dapat ditarik beberapa kesimpulan, 

yaitu : 

1. Pengujian menggunakan uji t (lihat tabel 8) 

memberikan nilai thitung sebesar 10,712. Nilai 

ini lebih besar dari nilai ttabel yaitu 1,992. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel bauran 

promosi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel minat beli nasabah 

pengguna kartu prabayar bank X. 

2. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa 

dimensi periklanan memiliki nilai sebesar 

0,342 yang berarti dimensi periklanan 

memiliki hubungan positif lemah dengan 

minat beli nasabah. Dimensi promosi 

penjualan memiliki nilai korelasi sebesar 

0,633 yang berarti dimensi promosi memiliki 

hubungan positif kuat dengan minat beli 

nasabah. Dimensi hubungan masyarakat 

memiliki nilai korelasi sebesar 0,325 yang 

berarti dimensi hubungan masyarakat 

memiliki hubungan positif lemah dengan 

minat beli nasabah. Dimensi penjualan 

personal memiliki nilai korelasi sebesar 0,196 

yang berarti dimensi penjualan personal 

memiliki hubungan positif sangat lemah 

dengan minat beli nasabah. Dimensi 

pemasaran langsung memiliki nilai korelasi 

sebesar 0,522 yang berarti dimensi pemasaran 
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langsung memiliki hubungan positif sedang 

dengan minat beli nasabah. 

3. Berdasarkan pengujian koefisien determinasi, 

bauran promosi kartu prabayar model 

penelitian mempengaruhi minat beli nasabah 

bank X sebesar 59%. 

 

Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil 

penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan 

sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Pihak bank agar lebih meningkatkan lagi 

bauran promosi yang dilakukan khususnya 

dalam dimensi periklanan, hubungan 

masyarakat dan penjualan personal, sehingga 

ketiga dimensi tersebut tidak lagi memiliki 

hubungan yang lemah terhadap minat beli 

nasabah, agar bauran promosi yang dilakukan 

oleh bank dapat membuat nasabah menjadi 

lebih berminat dan terdorong untuk 

menggunakan kartu prabayar serta 

meningkatkan citra PT. Bank X. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menganalisis 

faktor-faktor lainnya diluar model penelitian 

ini, yang tersisa 41% dari keseluruhan yang 

mempengaruhi minat beli nasabah pengguna 

kartu prabayar. Sehingga penelitian tidak 

hanya dari sisi bauran promosi saja, namun 

juga dari bauran pemasaran lain seperti faktor 

harga dan produk atau faktor kemudahan 

sehingga analisis yang  dihasilkan dapat lebih 

menyeluruh. 
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