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2.1 Pemasaran 

Pemasaran adalah sebuah kegiatan guna untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan manusia melalui proses pertukaran sosial dan managerial dengan orang 

lain baik berupa berupa produk maupun jasa. Pemasaran adalah suatu kegiatan 

bisnis yang dibuat untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai 

sasaran pasar dengan tujuan tertentu dari sebuah perusahaan (Kotler, 2007). 

Pada dasarnya manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan 

sebuah pelaksanaan dari tujuan yang telah ditetapkan, penetapan sebuah harga, 

mempromosikan sebuah produk atau jasa dan pendistribusian suatu barang-

barang, jasa dan ide yang dibentuk guna menciptakan sebuah pertukaran dengan 

kelompok pasar yang memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti 

dalam sebuah manajemen pemasaran mencakup segala sesuatu tentang kegiatan 

analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas barang dan jasa dan 

gagasan dengan tujuan utama untuk kepuasan pihak-pihak yang terlibat 

(Wahjono, 2009). 

 Pada kenyataanya masyarakat pemasaran akan terlibat sepuluh macam 

entitas yaitu (Kotler, 2007): 

1. Barang-barang (goods) 

Perusahaan didunia banyak yang memasarkan barang yang diproduksi dimulai 

dari makanan, alat transportasi, pakaian, perlengkapan rumah tangga dan 

masih banyak barang yang lainnya. Pemasaran tidak hanya dilakukan oleh 

perusahaan yang memproduksi barang saja, bahkan kini dengan 

perkembangan informasi dan teknologi, banyak individu yang mulai 

memasarkan barang- barang melalui berbagai media terutama internet, yang 

merupakan media termurah dan sarana pemasaran yang cukup efektif. 
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2. Jasa-jasa (service) 

Jasa yaitu ketika suatu negara mengalami perekonomian yang semakin maju, 

maka penggunaan kegiatan yang ada berfokus pada produksi jasa. Jasa dapat 

berupa seperti akuntan, konsultan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan 

guna mendapatkan klien sehingga dapat bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lainnya. 

3. Pengalaman-pengalaman (exsperiences) 

Pemasaran dapat digunakan dengan cara memasarkan pengalaman-

pengalaman kepada konsumen atau pelanggan dengan menciptakan, 

menggelar dan memasarkan sebuah pengalaman. 

4. Kegiatan-kegiatan (event) 

Ketika pemasar mengetahui akan kebutuhan pelanggan untuk mempromosikan 

sebuah kejadian yang berkaitan dengan dengan pelanggan berupa pameran 

atau pementasan. 

5. Orang-perorangan (persons) 

Yaitu individu atau perusahaan yang  memiliki peran sangat penting pada 

perusahaan yang sedang dikelola. 

6. Tempat-tempat (places) 

Tempat yaitu ketika perusahaan mengetahui akan potensi yang ada pada 

sebuah tempat atau lokasi yang menjadi target, dan berusaha mengembangkan 

sehingga potensi yang ada menjadi sumber pemasukan bagi perusahaan. 

7. Harta-kekayaan (properties) 

Properti yaitu hak kepemilikan yang tidak berwujud, baik berupa benda nyata 

atau finansial. Properti diperjual belikkan sehingga menyebabkan timbulnya 

pemasaran. 

8. Banyak organisasi (organization) 

Organisasi yaitu bagaimana suatu organisasi pada sebuah perusahaan dapat 

secara aktif berusaha untuk membangun citra yang baik, kuat dan 

menyenangkan pada masyarakat, yang digunakan untuk memenangkan 

persaingan yang ada.  
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9. Informasi (informasi) 

Informasi merupakan suatu yang diproduksi dan didistribusikan serta dapat 

dinikmati oleh masyarakat atau pelanggan. 

10. Banyak ide (ideas) 

Pemasaran yang berupa implementasi, penetapan tujuan kemudian 

menganalisis sikap keyakinan, nilai dan tingkah laku, kemudian mengevaluasi 

dan menyesuaikan program. 

 

2.2 Experiential Marketing 

Menurut Schmitt (1999, dikutip oleh Jatmiko, 2012) definisi experience 

marketing merupakan pendekatan pasar yang modern dan baru dalam sebuah 

pemasaran, dimana pada metode pendekatan ini menggunakan emosional 

konsumen. Dalam pendekatan metode experiential marketing, konsumen dapat 

membedakan suatu produk atau jasa karena telah merasakan pengalaman yang 

dirasakannya secara langsung ketika sebelum dan sesudah pembelian. 

Tahap awal dari experiental marketing terfokus pada tiga kunci pokok 

(Rini, 2009 dikutip oleh Jatmiko, 2012), yaitu :  

1. Pengalaman Pelanggan: Fokus pertama pada pendekatan experiential 

marketing yaitu fokus pada pengalaman pelanggan yang melibatkan pada 

panca indera manusia, yaitu dengan melibatkan hati dan fikiran dari pelanggan 

yang sangat berpengaruh terhadap sebuah produk atau jasa yang perusahaan 

yang nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan pelanggan. 

2. Pola Konsumsi: Fokus selanjutnya dari pendekatan experiential marketing 

yaitu mengenai pola mengkonsumsi sebuah produk atau jasa pelanggan. Pola 

konsumsi ini akan sangat berpengaruh terhadap hubungan pelanggan dengan 

perusahaan. Perusahaan harus mampu menciptakan sebuah pengalaman ketika 

pelanggan sebelum mengkonsumsi, sedang mengkonsumsi maupun setelah 

mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan, dengan hal ini akan 

berpengaruh besar terhadap loyalitas pelanggan. 

3. Keputusan rasional dan emosional: Fokus yang terakhir yaitu keputusan 

rasional dan emosional. Pengalaman yang ditawarkan perusahaan harus fantasi 
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dan memenuhi kesenangan pelanggan, agar keputusan pelanggan untuk 

menjadi loyal terhadap perusahaan. 

 

2.2.1 Kegunaan dari Experiential Marketing  

Salah satu kegunaan dari sebuah pendekatan Experiential marketing yang 

banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yaitu untuk menciptakan sebuah 

koneksi pengalaman dengan para konsumen atau pelanggannya. Adapun 

kegunaan dari Experiential marketing yaitu (Schmitt, 1999 dikutip Oleh Jatmiko, 

2012), yaitu:  

1. Membangkitkan kembali merek yang telah menurun.  

2. Mendiferensiasikan produk dari para pesaingnya.  

3. Menciptakan sebuah image dan identitas bagi perusahaan.  

4. Mempromosikan inovasi.  

5. Mendorong percobaan (trial), pembelian, dan yang terpenting adalah 

konsumsi yang loyal (loyal consumption).  

 

Experiential marketing juga dapat digunakan sebagai cara untuk 

meningkatkan atau membangun kembali sebuah merek dari perusahaan yang 

berkaitan dengan gaya hidup pelanggan yang tidak dapat dipisahkan oleh produk 

atau jasa yang ditawarkan. Pemasar atau perusahaan harus menyampaikan 

kelebihan maupun kekurangan dari produk atau jasa yang ditawarkan dalam 

konteks yang sangat luas yang mempengaruhi emosi dari pelanggan. 

 

2.2.2 Strategic Experiential Modules (SEMs)  

Tujuan utama dari pendekatan metode experiential marketing adalah untuk 

menghadirkan sebuah pengalaman pemasaran secara menyeluruh melalui 

implementasi kelima modul strategic experiential Modules (SEMs) yaitu sense, 

feel, think, act, dan relate (Schmitt, 1999 dikutip oleh Jatmiko, 2012):  

1. Sense  

Implementasi dari strategic experiential Modules yaitu sense yang berarti 

merasakan. Pengalaman yang muncul yang berkaitan dengan sense yaitu 

panca indera. Panca indera manusia yang dapat merasakan yaitu melalui mata, 
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kulit, lidah, telinga dan hidung. Pengalaman sense yang dapat ditawarkan yang 

dapat menyentuh panca indera manusia yaitu melalui kegunaan dari produk 

atau jasa serta pelayanan yang ditawarkan yang diberikan kepada pelanggan 

atau konsumen, dimana produk atau jasa yang ditawarkan dapat memotivasi 

pelanggan atau konsumen untuk melakukan pembelian ulang serta 

memberikan nilai lebih pada suatu produk. Sense marketing yang diciptakan 

dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap loyalitas melalui kepuasan 

pelanggan. Mungkin saja suatu produk dan jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan tidak sesuai dengan selera konsumen atau mungkin juga konsumen 

menjadi sangat loyal, dan akhirnya harga yang ditawarkan oleh perusahaan 

tidak menjadi masalah bagi konsumen. 

2. Feel  

Merupakan perasaan emosi yang muncul dari dalam hati secara positif dan 

perasaan gembira yang terjadi pada saat mengkonsumsi. Suasana hati dan 

emosi dapat dipahami pada penjelasan sebagai berikut:  

a. Moods (suasana hati) adalah sebuah perasaan yang tidak jelas dan sifatnya 

ringan. Suasana hati dapat saja diperoleh dari suatu rangsangan tertentu, 

namun pelanggan seringkali tidak menyadarinya. Suasana hati dapat 

menentukan hal baik terjadi atau bahkan sebaliknya, yaitu hal buruk.  

b. Perasaan dan emosi, sebuah perasaan yang jelas dan sifatnya kuat. Emosi 

dapat dijadikan dua tipe, yaitu emosi dasar dan emosi kompleks atau sulit. 

Emosi dasar dapat berupa perasaan positif yaitu berisi sebuah kegembiraan 

atau kesenangan dan perasaan negatif yang berarti marah, sedih, bahkan 

rasa jijik. Emosi kompleks atau rumit yang merupakan campuran dari 

emosi dasar. Setiap orang tentunya menginginkan sebuah perasaan yang 

baik dan menghindari kondisi perasaan yang buruk atau rumit.  

Dengan demikian pengalaman feel harus mampu mengambil kesempatan 

mood seorang pelanggan atau konsumen untuk menggugah perasaan dan 

bagaimana cara menyediakan tingkat rangsangan yang tepat atas perasaan. 
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3. Think  

Think marketing ditujukan untuk membuat konsumen ikut berfikir kreatif 

yang berdampak kepada penilaian kembali terhadap sebuah produk atau jasa 

sebuah perusahaan. Tujuan utama dari tink marketing ini adalah untuk 

menghadirkan kejutan-kejutan baik secara visual, verbal maupun konseptual 

untuk kesenangan pelanggan dan konsumen perusahaan. 

4. Act  

Dibuat untuk menciptakan sebuah pengalaman pelanggan atau konsumen yang 

berkaitan dengan bagian fisik dari tubuh, pola perilaku manusia dalam jangka 

waktu yang lama dan panjang dan pengalaman yang terjadi setelah interaksi 

dengan orang lain serta gaya hidup seseorang.  

5. Relate  

Relate marketing merupakan gabungan dari sense, feel, think, dan act 

marketing. Namun relate marketing lebih fokus kepada pengalaman pribadi 

serta mengkaitkannya dengan pribadi yang ideal, dengan orang lain, serta 

kebudayaan orang lain. Relate marketing membangkitkan keinginan seseorang 

untuk dipandang secara positif oleh orang lain. Selain itu, relate marketing 

juga mengkaitkan seseorang dengan sistem sosial yang lebih luas, sehingga 

menciptakan brand relations dan brand communities yang kuat. 

 

2.3 Loyalitas Pelanggan 

Menurut Kotler (2005, dikutip oleh Rozaqie, 2016) loyalitas pelanggan 

adalah seorang pelanggan yang melakukan pembelian terhadap produk secara 

berulang-ulang disebabkan adanya sebuah prinsip yang dibuat terhadap suatu 

produk atau jasa. Loyalnya seorang pelanggan terhadap suatu produk atau jasa 

yaitu ketika mereka merasa puas karena ketika mereka menikmati produk atau 

jasa mereka memiliki pengalaman berupa perasaan yang gembira terhadap produk 

atau jasa.  Menurut Griffin (2005, dikutip oleh Rozaqie, 2016) terdapat 4 macam 

tipe dari pelanggan yang loyal berdasarkan dari keterkaitan dengan produk dan 

tingkat pengulangan pembelian. Empat jenis tersebut adalah: 
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1. No Loyalty: Apabila seorang jarang melakukan pembelian ulang terhadap 

produk dan memiliki keterkaitan yang rendah pula 

2. Inertia Loyalty: Apabila konsumen memiliki keterkaitan dengan produk 

rendah namun tingkat pengulangan pembelian tinggi 

3. Latentt Loyalty: Apabila konsumen memiliki keterkaitan dengan produk 

tinggi dengan pembelian ulang yang rendah  

4. Premium Loyalty: Apabila seorang konsumen memiliki keterkaitan dengan 

produk tinggi dan pengulangan pembelian yang tinggi pula. 

  

Adanya sebuah Experiential Marketing akan memberikan manfaat bagi 

pemilik usaha dalam meningkatkan loyalitas pelanggan, karena dengan 

pendekatan Experiential Marketing akan menciptakan hubungan yang harmonis 

antara pemilik usaha dengan pelanggan, dapat dijadikan referensi bagi pelanggan 

untuk melakukan pembelian ulang ke perusahaan sehingga terciptalah loyalitas 

pelanggan yang dibentuk melalui Sense, Feel, Think, Act, dan Relate. 

 

2.3.1 Manfaat Loyalitas Pelanggan 

Menurut Griffin (1995, dikutip oleh Prayogi, 2009) adalah beberapa 

manfaat yang diperoleh perusahaan ketika meningkatnya loyalitas pelanggan, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Menurunkan biaya pemasaran, bahwa biaya untuk menarik pelanggan baru 

jauh lebih besar bila dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan yang 

ada. 

2. Menurunkan biaya transaksi, seperti biaya negosiasi kontrak, pemrosesan 

pesanan, pembuatan account baru, dan biaya lain-lain. 

3. Menurunkan biaya turnover konsumen, karena tingkat kehilangan konsumen 

rendah. 

4. Menaikkan penjualan yang akan memperbesar pangsa pasar perusahaan. 

5. Word of mouth yang bertambah, dengan asumsi bahwa pelanggan yang setia 

berarti puas terhadap produk yang ditawarkan. 

6. Menurunkan biaya kegagalan, seperti biaya penggantian atas produk yang 

rusak. 
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2.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebuah instrumen atau alat ukur dikatakan baik yaitu ketika memperoleh 

hasil valid dan reliabel, sehingga setiap pertanyaan yang diteliti harus dilakukan 

sebuah uju validitas dan reliabilitas. 

2.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan sebuah indeks yang menyatakan bahwa 

penelitian yang dilakukan benar adanya. Validitas dilakukan untuk mengetahui 

nilai akuratnya suatu penelitian. Untuk melihat penelitian tersebut sahih, dengan 

melakukan uji korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap butir pertanyaan dengan skor 

total kuesioner tersebut. Adapun teknik korelasi yang biasa  dipakai  adalah  

teknik  korelasi  product  moment,  dan  untuk  mengetahui apakah nilai korelasi 

tiap-tiap pertanyaan itu signifikan, maka dapat dilihat pada tabel nilai product 

moment atau menggunakan SPSS untuk mengujinya. Adapun untuk butir 

pertanyaan yang tidak valid harus dibuang atau tidak dipakai sebagai instrumen  

pertanyaan  (Noor, 2011).  Rumus korelasi  product  moment  adalah sebagai 

berikut:  

rxy = 
 ∑    ∑    ∑  

√[ ∑   – ∑     ∑    ∑   ]

                      (2.1) 

Keterangan :   

rxy = nilai korelasi X dan Y  

N = jumlah sampel  

X = nilai perbutir  

Y = total nilai kuesioner masing-masing responden  

Maksud dari uji validitas ini adalah untuk menguji apakah setiap item 

variabel dapat dimengerti oleh responden, sehingga mampu memberikan jawaban 

yang tepat. Suatu alat ukur dikatakan valid apabila nilai rhitung  > rtabel  maka 

butir atau item pertanyaan dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid. 
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2.4.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana alat 

pengukur dikatakan konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas hanya dilakukan pada pertanyaan yang 

telah memenuhi uji validitas, jika tidak memenuhi syarat uji validitas maka tidak 

perlu diteruskan untuk uji reliabilitas (Noor, 2011). 

 

2.5 Uji Penyimpangan Klasik 

Uji asusmi klasik merupakan ketentuan yang harus ditaati ketika 

menggunakan regresi linier. Adapun uji asumsi klasik yang dapat dilakukan 

diantaranya yaitu uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas, dan 

uji normalitas data (Sarwono, 2013). 

 

2.5.1 Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antar 

variabel bebas. Metode yang dapat dilakukan pada uji autokeralsi adalah dengan 

menggunakan metode Durbin Watson. Durbin Watson (D-W) digunakan untuk 

mengetahui apakah suatu data terdapat masalah autokorelasi. Terdapat penerapan 

penting yang harus dipenuhi pada uji Durbin Watson (D-W), yaitu: 

1. Model regresi yang dilakukan harus menggunakan konstanta. 

2. Variabel bebas adalah non-stokastik, atau relatif tetap untuk sampel yang 

berulang. 

3. Kesalahan pengganggu atau residual diperoleh dengan otoregresif order 

pertama. 

Ɛt = Ɛt-1 + µt (2.2) 

4. Model regresi tidak meliputi nilai kelembaman (lag) dari variabel tak bebas 

sebagai variabel penjelas. 

5. Dalam melakukan regresi, tidak boleh ada data atau observasi yang hilang. 
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Rumus yang digunakan untuk uji Durbin-Watson adalah (Suliyanto, 

2011): 

DW =  
    -  

t- 
 
 

  t
 

   (2.3) 

Keterangan: 

DW = Nilai Durbin Watson Test 

e = Nilai residual 

et-1 = Nilai residual satu perioden sebelumnya 

  

Uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson dilakukan dengan 

menggunakan langkah sebagai berikut (Suliyanto, 2011). 

1. Membuat persamaan regresi. 

2. Hitung nilai prediksinya ( ̂). 

3. Hitung nilai residual ( Y -  ̂) atau e. 

4. Kuadratkan nilai residualnya ( Y -  ̂)
2
 atau e

2
. 

5. Lag-kan satu nilai residualnya ( Y -  ̂)t-1 atau et-1. 

6. Kurangkan nilai residual dengan nilai residual yang telah di Lag-kan satu e- 

et-1. 

7. Kuadratkan nilai residual yang telah dikurangi dengan nilai residual yang 

telah di Lag-kan satu (e- et-1)
2
. 

8. Masukkan hasil perhitungan di atas ke dalam rumus Durbin-Watson seperti di 

atas. 

9. Menarik kesimpulan uji autokorelasi dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kriteria Pengujian Autokorelasi dengan Durbin Watson 
DW Kesimpulan 

˂ dL Ada autokorelasi (+) 

dL s.d. dU Tanpa kesimpulan 

dU s.d. 4 – dU Tidak ada autokorelasi 

4 – dU s.d. 4 – dL Tanpa kesimpulan 

˃ 4 – Dl Ada autokorelasi (-) 

Sumber: Suliyanto (2011) 

 

Selain kriteria di atas, dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai Durbin 

Watsonnya berada pada rentang: -   ≤ DW ≤    And rson   00 :733  dikutip ol h 

Sarwono, 2013). 
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2.5.2 Multikolinieritas 

Uji asumsi klasik yang selanjutnya adalah uji multikolinieritas. Pada uji ini 

dilakukan dengan tujuan mengetahui bahwa model regresi yang terbentuk terdapat 

korelasi yang tinggi atau bahkan sempurna atau tidak antara variabel bebas. Untuk 

melihat apakah model regresi terjadi multikolinieritas atau tidak dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut (Suliyanto, 2011): 

1. Dengan melihat nilai R
2
 dan nilai t statistik. 

2. Dengan melihat nilai Pair Wise Correlation antar variabel bebas. 

3. Dengan menggunakan regresi bantuan (auxiliary regression). 

4. Dengan melihat nilai korelasi parsial (examination of partial correlation). 

5. Dengan berdasarkan nilai eigenvalues dan condition index. 

6. Dengan menggunakan nilai TOL (tolerance) dan VIF (Variance Inflation 

Factor). 

Salah satu cara untuk menguji gejala multikolinieritas dalam model regresi 

adalah dengan melihat nilai TOL (tolerance) dan Variance Inflation Factor (VIF) 

dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Gujarati, 1995). 

Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 maka model dinyatakan tidak mengandung 

multikolinieritas. Uji ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut 

(Suliyanto, 2011). 

1. Menghitung nilai VIF variabel bebas. 

2. Meregresikan variabel bebas. 

3. Menghitung koefisien determinasi dari regresi variabel bebas. 

4. Menghitung nilai Tolerance (TOL) dengan rumus: 

 

TOL = (1 – Rj
2
)  (2.4) 

 

5. Menghitung nilai Variance Inflation Factor (VIF) dengan rumus: 

VIF = 
 

T  
  (2.5) 
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2.5.3 Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang 

tidak sama (konstan). Untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dapat 

digunakan metode analisis grafik dan metode statistik (Suliyanto, 2011). 

1. Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Analisis Grafik 

Metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati scatterplot dimana 

sumbu horizontal menggambarkan Predicted Standardized sedangkan sumbu 

vertikal menggambarkan nilai Residual Studentized. Jika scatterplot 

membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Sedangkan jika 

scatterplot menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya 

masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Untuk 

mendeteksi secara lebih lanjut mengenai variabel bebas mana yang menjadi 

penyebab terjadinya masalah heteroskedastisitas, kita dapat mengamati 

scatterplot dimana variabel bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual 

kuadratnya sebagai sumbu vertikal (Suliyanto, 2011). 

Uji heteroskedastisitas dengan analisis grafik ini dilakukan dengan langkah 

sebagai berikut (Suliyanto, 2011). 

a. Membuat persamaan regresi. 

b. Mencari nilai prediksinya ( ̂). 

c. Mencari nilai residual ( Y -  ̂). 

d. Mentransformasikan nilai residual ke dalam bentuk studentized. 

a. Mentransformasikan nilai prediksi ke dalam bentuk standardized. 

b. Membuat plot dimana sumbu vertical residual studentized, sedangkan 

sumbu horizontal predicted standardized. 

c. Menarik kesimpulan uji heteroskedastisitas dengan kriteria: jika 

scatterplot menyebar secara acak menunjukkan tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk dan sebaliknya jika 

scatterplot membentuk pola tertentu, misalnya bergelombang, melebar, 

kemudian menyempit maka hal itu menunjukkan adanya masalah 

heteroskedastisitas. 
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Cara menguji dengan SPSS adalah sebagai berikut (Suliyanto, 2011). 

a. Buka file Uji Asumsi Klasik. 

b. Klik Analyze, Regression, Linear. 

c. Masukkan variabel terikat pada kotak Dependent. 

d. Masukkan variabel bebas pada kotak Independent(s). 

e. Pada plots …, pada Y: isi d ngan *SRESID dan X: isi d ngan *ZPRED. 

f. Klik continue. Abaikan pilihan lain lalu klik OK. 

2. Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Analisis Statistik 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji heteroskedastisitas 

adalah dengan metode Rank Spearman. Uji heteroskedastistias dengan 

metode Rank Spearman dilakukan dengan mengkorelasikan semua variabel 

bebas terhadap nilai mutlak residualnya menggunakan korelasi Rank 

Spearman. Jika terdapat korelasi variabel bebas yang signifikan positif 

dengan nilai residualnya maka dalam model regresi yang dibentuk terdapat 

masalah heteroskedastisitas. Jika model regresi yang akan kita uji memiliki 

dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2, maka persamaan yang digunakan untuk 

uji heteroskedastisitas menggunakan metode Rank Spearman adalah sebagai 

berikut (Suliyanto, 2011). 

a. Untuk mencari koefisien korelasi Rank Spearman digunakan rumus 

berikut (Suliyanto, 2011). 

ρxy = 1 – 
 ∑ d

 

     -   
  (2.6) 

 

Keterangan: 

ρxy : Koefisien korelasi Rank Spearman 

6 : Kontanta  

 d
2
 : Kuadrat selisih antar rangking dua variabel yang dalam hal ini 

adalah rangking selisih nilai residual mutlak dan variabel bebas 

N : Jumlah pengamatan 
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b. Untuk menguji apakah koefisien korelasi Rank Spearman signifikan atau 

tidak maka digunakan uji t. Untuk menghitung nilai thitung digunakan rumus 

berikut (Suliyanto, 2011). 

thitung = 
ρ   √n -  

√ - ρ  

  (2.7) 

 

Keterangan: 

ρxy : Koefisien korelasi Rank Spearman 

N : Jumlah pengamatan 

Kriteria yang digunakan  adalah: jika thitung ˃ ttabel dengan derajat bebas df 

= α, n-2, maka persamaan regresi yang terbentuk mengandung gejala 

heteroskedastisitas. Demikian pula sebaliknya. 

c. Uji Rank Spearman ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut 

(Suliyanto, 2011). 

1) Membuat persamaan regresi. 

2) Mencari nilai prediksinya ( ̂). 

3) Mencari nilai residual (Y -  ̂). 

4) Memutlakkan nilai residualnya. 

5) Mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya 

dengan analisis korelasi Rank Spearman. 

6) Menarik kesimpulan uji heteroskedastisitas dengan kriteria: jika 

variabel bebas berkorelasi signifikan terhadap nilai mutlak residualnya 

maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Begitu pula sebaliknya. 

 

2.5.4 Normalitas Data 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang 

telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai 

residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut 

sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang 

berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk 
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gambar lonceng (bell-shaped curve) yang kedua sisinya melebar sampai tidak 

terhingga. Berdasarkan pengertian uji normalitas tersebut maka  uji normalitas 

disini tidak dilakukan per variabel (univariate) tetapi  hanya terhadap nilai 

residual terstandarisasi (multivariate) (Suliyanto, 2011). 

 Untuk mendeteksi apakah nilai residual terstandarisasi berdistribusi 

normal atau tidak, maka dapat digunakan metode analisis grafik dan metode 

statistik (Suliyanto, 2011). 

1. Uji Normalitas dengan Analisis Grafik 

Pengujian normalitas menggunakan analisis grafik dilakukan dengan 

menggunakan histogram dengan menggambarkan variabel dependent sebagai 

sumbu vertikal sedangkan nilai residual terstandarisasi digambarkan sebagai 

sumbu horizontal. Jika Histogram Standardized Regression Residual 

membentuk kurva seperti lonceng maka nilai residual tersebut dinyatakan 

normal. Cara lain untuk menguji normalitas dengan pendekatan grafik adalah 

menggunakan Normal Probability Plot, yaitu dengan membandingkan 

distibusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis 

diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya digambarkan dengan ploting. Jika data normal maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya mengikuti atau merapat ke garis 

diagonalnya (Suliyanto, 2011). 

2. Uji Normalitas dengan Statistik 

Uji normalitas dengan statistik dapat dilakukan dengan beberapa metode. 

Salah satunya adalah metode signifikansi skewness (kemiringan) dan kurtosis 

(keruncingan). Untuk melakukan standarisasi nilai skewness dan nilai kurtosis 

digunakan rumus berikut (Suliyanto, 2011). 

Zskew = 
S - 0

√
 

 

       Zkurt = 
  - 0

√
  

 

   (2.8) 

Dimana: 

S = Nilai skewness 
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N = Jumlah kasus 

K = Nilai kurtosis 

Jika Zskew dan Zkurt ≤ nilai kritis maka r sidual t rstandarisasi b rdistribusi 

normal, sedangkan jika menggunakan tingkat toleransi 0,01 atau 1 persen 

maka nilai kritisnya ±2,58, tingkat toleransi 0,05 atau 5 persen maka nilai 

kritisnya ±1,96 dan tingkat toleransi 0,10 atau 10 persen maka nilai kritisnya 

±1,65. 

 

2.6 Model Regresi Linier 

Model Regresi adalah suatu proses melakukan estimasi untuk memperoleh 

suatu hubungan fungsional antara variabel acak Y dengan variabel X (Atmaja, 

2009). Analisis regresi berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara 

dua variabel atau lebih atau mendapatkan pengaruh antara variabel predictor 

terhadap variabel kriteriumnya atau meramalkan pengaruh variabel predictor 

terhadap variabel kriteriumnya (Usman, 2006).  

 

2.6.1 Model Regresi Linier Sederhana 

Dalam perkembagannya ada dua jenis regresi yang sangat terkenal, yaitu 

regresi linier sederhana dan linier berganda. Regresi linier sederhana digunakan 

untuk menggambarkan hubungan antara satu peubah bebas (X) dengan satu 

peubah tak bebas (Y) dalam bentuk persamaan linier sederhana yang dapat 

dituliskan dalam bentuk sebagai berikut (Atmaja, 2009): 

Y’ = a + b . X +    (2.9) 

Keterangan: 

Y’ = Nilai Y prediksi. 

a = Intercept atau nilai rata-rata Y prediksi jika X = 0. 

b = Slope atau rata-rata perubahan pada Y jika X berubah 1 satuan. 

X = Variabel bebas. 

e =  Kesalahan prediksi (error). 

 

Untuk menghitung a dan b digunakan rumus sebagai berikut (Atmaja, 

2009). 
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b = 
   ∑     ∑   ∑  

 ∑      ∑  
  (2.10) 

a = 
 ∑  

 
 - b

 ∑  

 
 atau  ̅ - b.  ̅                            (2.11) 

 
2.6.2 Model Regresi Linier Berganda 

Model regresi linier berganda merupakan perluasan dari model regresi 

linier sederhana. Dengan memperluas model regresi linier dua atau tiga variabel, 

maka model regresi dengan variabel terikat Y dan variabel bebas X1, X2, X3, …., 

Xk dapat dituliskan sebagai berikut (Atmaja, 2009): 

Y’ = a + b1X1 + b2X2 + …… + bnXn+ e                (2.12) 

Dengan: 

Y’ =  Nilai Y prediksi 

X1 = Variabel bebas 1 

X2 =  Variabel bebas 2 

Xn = Variabel bebas n 

b1 = Koefisien regresi variabel bebas 1, adalah perubahan pada Y untuk setiap 

perubahan X1 sebesar 1 unit dengan asumsi X2 konstan. 

b2 = Koefisien regresi variabel bebas 1, adalah perubahan pada Y untuk setiap 

perubahan X2 sebesar 1 unit dengan asumsi X1 konstan. 

bn = Koefisien regresi variabel bebas 1, adalah perubahan pada Y untuk setiap 

perubahan Xn sebesar 1 unit dengan asumsi X12 konstan. 

e = Kesalahan Prediksi (error). 

 

  Untuk membuat model regresi berganda dengan 2 variabel X kita 

membutuhkan data variabel Y, X1 dan X2. Parameter a, b1 dan b2 dapat dicari 

dengan rumus berikut (Atmaja, 2009). 

 Y = n a + b1  X1 + b2 X2 

 X1Y  = a  X1 + b1  X1
2
+ b2 X1X2                          (2.13) 

 X2Y = a  X2 + b1  X1X2 + b2X2
2
 

Rumus tersebut akan memberikan persamaan regresi dengan jumlah 

kuadrat deviasi terkecil (minimum sum of squared deviations). Selanjutnya untuk 

mendapatkan koefisien regresi dapat dicari dengan langkah berikut ini. 
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Matriks 

 
N  X1  X2  X3  X4  A   Y 

 X1  X1
2
  X1.X2  X1.X3  X1.X4  b1   X1Y 

 X2  X1.X2  X2
2
  X2.X3  X2.X4 x b2 =  X2Y 

 X3  X1.X3  X2.X3  X3
2
  X3.X4  b3   X3Y 

 X4  X1.X4  X2.X4  X3.X4  X4
2
  b4   X4Y 

 

Untuk menghitung nilai intercept (a) dan koefisien regresi b1, b2, b3 dan b4 dapat 

digunakan rumus sebagai berikut. 

a  = 
D t [A  

D t [A 
          (2.14) 

b1 = 
D t [A  

D t [A 
          (2.15) 

b2 = 
D t [A3 

D t [A 
          (2.16) 

b3 = 
D t [A  

D t [A 
          (2.17) 

b4 = 
D t [A  

D t [A 
         (2.18) 

 

2.7 Pengujian Hipotesis 

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hupo dan 

thesis. Hupo artinya sementara atau kurang kebenarannya atau masih lemah 

kebenarannya. Sedangkan thesis artinya pernyataan atau teori. Karena hipotesis 

adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji 

kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian 

yang disebut pengujian hipotesis atau pengetesan hipotesis (testing hypothesis)  

(Usman, 2006). 

Pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menolak 

atau menerima hipotesis. Dengan demikian kita dihadapkan pada dua pilihan. 

Agar pemilihan kita lebih terperinci dan mudah, maka diperlukan hipotesis 

alternatif yang selanjutnya disingkat Ha dan hipotesis nol yang selanjutnya 

disingkat H0. Ha disebut juga sebagai hipotesis kerja atau hipotesis penelitian 

(research hypothesis). Ha adalah lawan atau tandingan dari H0. Ha cenderung 
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dinyatakan dalam kalimat positif sedangkan H0 dinyatakan dalam kalimat negatif 

(Usman, 2006).  

 

2.7.1 Uji T (Uji Partial) 

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi antara koefisien regresi secara 

individual, yaitu untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen (Budialim, 2013). Adapun rumus menguji keberartian koefisien regresi 

adalah sebagai berikut:  

t  = 
bi 

Sbt
     (2.19) 

Keterangan: 

 Sbt = galat baku koefisien regresi bi 

 bi   = nilai varibel bebas Xi 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individu dalam menerangkan variasi dependen. Hipotesis nol 

(H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau 

H0 : bi = 0. Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) 

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau Ha : bi ≠ 0. Artin a, variab l 

tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2013). 

Cara melakukan uji t adalah (Ghozali, 2013) : 

1. Quik look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan 

derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H0 yang menyatakan bi = 0 dapat 

ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolute). Dengan kata lain 

kita menerima hipotesis alternative, yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. 

2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila 

nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita 

menerima hipotesis alternative yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individu mempengaruhi variabel independen. 
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2.7.2 Uji F (Uji Serentak) 

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara 

keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Budialim, 2013). 

Langkah-langkah pengujian uji F adalah sebagai berikut (Mona, 2015): 

1. Menentukan Formulasi Hipotesis. 

H0   = tidak ada pengaruh yang signifikan dari keseluruhan variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

Ha  = adanya pengaruh yang signifikan dari keseluruhan variabel bebas  

terhadap variabel terikat. 

a. Menentukan derajat kepercayaan 95%. 

b. Menentukan signifikansi. 

c. Membuat kesimpulan. 

Mencari nilai Fhitung  dengan rumus (Suliyanto, 2011):  

F = 

R 

 k-  

 -R 

 n-k 

  (2.20) 

Keterangan : 

JKreg  =  Jumlah Kuadrat Regresi 

JKs    =  Jumlah Kuadrat sisa 

N      =  Jumlah Data 

k      =  Jumlah Variabel Independen 

 

2.8 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2006). Koefisien determinasi 

merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. 

Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas 

dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel tergantungnya. Berikut ini 

adalah rumus untuk menghitung koefisien determinasi (Suliyanto, 2011). 
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 R
2
 = 1 – 

  Y-Ypr d 
 

  Y-Ybar 
   (2.21) 

 

2.9 Fault Tree Analysis (FTA) 

Metode fault tree analysis (FTA) adalah metode untuk menganalisis, 

menampilkan dan mengevaluasi kegagalan didalam sebuah sistem, sehingga 

menyediakan suatu mekanisme untuk sistem yang efektif pada sebuah tingkat 

evaluasi resiko (Avianda, 2014). Teknik ini berguna untuk menggambarkan dan 

menaksir kejadian dalam suatu sistem. FTA menunjukkan kemungkinan-

kemungkinan penyebab kegagalan sistem dari beberapa kejadian dan bermacam-

macam masalah. Kelebihan dari FTA adalah mudah dibaca dan dimengerti. FTA 

menggunakan dua simbol utama yaitu event dan gate. Fault tree mengilustrasikan 

hubungan antara basic event (sebab-sebab kegagalan dasar) dan top event 

(kegagalan yang terjadi) yang digambarkan secara grafis. Contoh fault tree 

analysis dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Fault Tree Analysis 
(Sumber: Avianda, 2014) 
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