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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. PT. Emas Optimasi Abadi (EOA) 

Eoa Gold merupakan logam mulia yang dikeluarkan oleh PT. Emas Optimasi Abadi 

(EOA) untuk meningkatkan nilai lebih (value) berupa perlindungan dan keamaan bagi 

investasi. PT.Emas Optimasi Abadi (EOA) ini disupport oleh salah satu komunitas training 

terbesar di Indonesia yaitu PPA Institute (Pola pertolongan Allah), PPA Institute adalah 

lembaga pelatihan sumber daya manusia (Human Resources Training) yang berorientasi 

pada nilai-nilai islam. PT. Emas Optimasi Abadi (EOA) sudah memiliki 78 cabang, 3,227 

Agen Of Gold, 5,001 Member Of Gold di Indonesia, dan sudah terserfikasi SNI (Standar 

Nasional Indonesia) pada tanggal 11 Januari 2021, yang beralamat di Sentra Timur 

Residence, Commercial Park 2, Jl. Cemp, No.15, RW. 6, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta 

Timur, Provensi DKI Jakarta 13950 dan berdiri pada tanggal 28 November 2019. 

Agent selaku (distributor) dan member selaku (reseller) bergerak mensyiarkan 

manfaat emas kepada masyarakat dalam rangka menyelamatkan aset umat dan juga 

sekaligus mendorong terciptanya kebangkitan ekonomi. Cara menjadi agen adalah: 

a. Calon AOG mengisi data isian pendaftaran agen. 

b. Membayar lisensi agen. 
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c. Calon agen EOA GOLD membeli paket emas dengan rincian: EOA GOLD 0,1, 

gram sebanyak 6 keping, EOA Gold 0,2 gram sebanyak 4 keping, EOA Gold 0,5 

gram sebanyak 2 keping. 

d. Total paket emas adalah 2,4 gram dengan harga pembelian merujuk pada pricelist 

EOA Gold saat pendaftaran calon agen. 

e. Membayar uang pendaftaran untuk mengikuti kelas training Pola Pertolongan Allah. 

Keuntungan menjadi Agen mendapatkan lisensi untuk keperluan pengakuan, 

kredibilitas, serta kepercayaan konsumen. Agen of Gold bakal mendapat hak menjual, 

menerima buyback (beli kembali), serta penukaran setiap kepingan EOA Gold kapanpun 

dan di manapun dirinya berada. AOG mendapat harga khusus distributor yang di-update 

setiap harinya melalui grup Whatsapp agen. Mendapat support berupa website referal 

untuk keperluan promosi di media sosial. Agen EOA GOLD bakal mendapatkan mentoring 

penjualan alias pembinaan rutin baik dari kantor cabang maupun EOA GOLD pusat.  

Mendapatkan staterpack logam mulia EOA Gold berupa paket emas, brosur, goodie bag, 

toolkit, hingga box emas. Agen EOA Gold bisa merekrut member of Gold (MOG) dan 

bekerja sebagai super team dalam menggiatkan syiar penyelamatan aset umat. Agen EOA 

GOLD bisa mengikuti setiap private class PPA secara gratis. Mendapat akses ke aplikasi 

EOA Glub. Berkesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai Consultan of 

Gold dan Trainer of Gold. 

Sedangkan cara menjadi member atau reseller adalah: 

a. Calon member mengisi data pendaftaran. 

b. Membayar Lesensi. 

c. Membeli paket emas 0,1 gram dan 0,2 gram masing-masing sebanyak dua keping. 
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Keuntungan menjadi member adalah mendapatkan paket emas EOA Gold senilai 

total 0,6 gram, MOG juga bakal mendapatkan lisensi membership EOA Gold sekaligus 

mendapatkan akses ke aplikasi EOA Club, mendapatkan sertifikat dan ID Card 

Memberbership EOA GOLD, kwitansi untuk keperluan transaksi jual-beli emas, hingga 

brosur untuk kebutuhan promosi. Selain dari seperangkat fitur yang sudah disebutkan 

sebelumnya, para MOG nantinya bakal mendapat pembinaan khusus dan rutin baik dari 

Agent of Gold, EOA GOLD Cabang, hingga EOA Gold pusat.  

Visi Eoa Gold yaitu “Menjadi Perusahaan Terkemuka Dengan Tujuan 

Mengembalikan Kejayaan Dengan Emas”. Misi Eoa Gold “Membuat management yang 

kuat dan profesional, Melakukan inovasi produk dan program Eoa Gold, Membuat 

ekosistem support EOA GOLD, Melakukan pembinaan agent, member dan konsumen 

EOA GOLD, Membangun kerjasama dalam menguatkan ekosistem, Culture EOA GOLD 

dibuat sedemikian rupa agar baik konsumen, member dan agen memiliki spirit yang sama 

yaitu berkontribusi sebanyak-banyaknya untuk sebanyak mungkin orang dengan 

pemberdayaan secara tersistem dalam dimensi ekonomi. 

Logam Mulia Eoa Gold memiliki beberapa variant dan bermacam-macam 

gramannya. Seperti reguler memiliki 0,025 gram, 0,05 gram, 0,1 gram, 0,2 gram, 0,5 gram, 

1 gram, 2 gram, 5 gram dan 10 gram. Series ada 0,005 gram, 0,025 gram, 0,05 gram dan 

0, 1 gram. Black Variant ada 0,025 gram, 0,05 gram, 0,1 gram, 0,2 gram, 0,5 gram dan 1 

gram. Exclusive Package ada 2 gram, 5 gram, 10 gram, (2 gram, 5 gram, 2 gram forgive 

and grateful) dan (2 gram, 5 gram, 10 gram the prayer). Black Varian desain yang paling 

terbaru di antara yang lain, karna baru launching pada  tanggal 8 agustus 2022. 
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EOA GOLD memiliki banyak sekali kelebihan dibandingan emas pada umumnya 

baik sisi produk maupun valuenya. Sehingga menjadikan EOA GOLD unggul, 

diantaranya: EOA GOLD memiliki visi misi besar membangun peradaban dan 

berkomitmen kuat untuk turut berkontribusi dalam menguatkan ekonomi umat, logam 

Mulia EOA GOLD memiliki puritas tertinggi yaitu 999% sehingga diterima secara luas 

didalam dan luar negeri, memiliki ratusan cabang se-Indonesia dan puluhan ribu mitra toko 

emas (non-fisik) yang tersebar se-Indonesia sehingga memudahkan dalam bertransaksi, 

jaminan Beli Kembali (Buyback) terbaik di kelasnya, Memiliki design yang elegan dengan 

logo EOA yang indah dan sarat dengan makna, disupport oleh salah satu komunitas 

training terbesar di Indonesia (PPA-Pola Pertolongan Allah), memiliki kesempatan 

menjadi pebisnis emas dengan potensi milyaran, memiliki program pembinaan secara 

sistematis, disupport oleh ekosistem bisnis peradaban EOA yang akan menguatkan dan 

meluaskan kebermanfaat dari emas yang dimiliki. 

2. Abdul Hafiz 

Abdul Hafiz adalah agen dan distributor EOA GOLD dari cabang Banjarmasin, 

beliau juga seorang dosen di salah satu kampus ternama yang  ada Banjarmasin. Awal mula 

mengenal dan memutuskan gabung menjadi bagian dari EOA GOLD, pada tahun 2019 

pernah mengikuti kelas PPA (Pola Pertolongan Allah) dari situ beliau mengenal EOA 

GOLD dengan visi dan misi “Mengembalikan Kejayaan Islam dengan Emas”. Karna 

memang sudah dari dulu kenal dunia emas dan memeliki tabungan emas, akhirnya 

langsung memutuskan bergabung menjadi agen EOA GOLD, dengan niat mengajak lebih 

banyak orang agar lebih mengenal emas. Abdul Hafiz sendiri masih aktif menjadi agen dan 
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distributor sampai saat ini, dan sudah memilki 47 member atau anggota yang tersebar 

dimana-mana. 

Direksi Eoa Gold: 

Komisaris  : Dedy Syahrul 

Komisaris  : Endeng 

Derektur Utama : Rohmayadi 

Derektur Keuangan : Dedy Irawan 

Derektur Operasional : Jhony Hendra 

Derektur Marketing : Rendy Rezha 

Akun sosial media: 

(+62)82211967626 

E-mail : infoeoagold@gmail.com 

B. Karakteristik Responden 

1. Responden berdasarkan jenis kelamin 

Berdasar data yang diperoleh responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukan pada 

tabel berikut: 

 Tabel 4.1. 

                      Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 10 21,28% 

2 Perempuan 37 78,72% 

 Total 47 100% 

Sumber: data yang diolah (2022) 

Data yang disajikan di atas menunjukan bahwa dari 47 responden yang diberikan 

kuesioner, responden didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 78,72% atau 37 responden 

dan sisanya sebanyak 33 responden atau 21,28% yang berjenis kelamin laki-laki. 

mailto:infoeoagold@gmail.com
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2. Responden berdasarkan umur 

Berdasaran data yang diperoleh responden berdasarkan umur ditunjukan pada tabel 

berikut: 

  Tabel 4.2. 

 Responden Berdasarkan umur 

No Kelompok umur Frekuensi Persentase% 

1 20 – 29 34 72,34% 

2 30 – 39 12 25,53% 

3 50 – 55 1 2,13% 

 Total 47 100% 

 Sumber: data yang diolah (2022) 

Data yang disajikan diatas menunjukan bahwa dari 47 responden yang diberikan 

kuesioner, responden didominasi umur 20-29 ada 34 responden atau 72,34% , umur 30-39 

ada 12 responden atau 25,53%, dan umur 50-55 ada 1 responden atau 2,13%. 

3. Responden berdasarkan pekerjaan 

Deskripsi data responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut: 

   

 

 Tabel 4.3. 

 Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 Belum bekerja 1 2,13% 

2 Admid 1 2,13% 

3 Dosen 1 2,13% 

4 Petani 1 2,13% 

5 Helper 1 2,13% 

6 Wirausaha 7 14,89% 

7 IRT 8 17,02% 

8 Mahasiswa 8 17,02% 

9 Guru 9 19,15% 

10 Karyawan Swasta 10 21,28% 

 Total 47 100% 

 Sumber: data yang diolah (2022) 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 10 responden atau 21,28% dan 
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minoritas dari pegawai admin, dosen, petani, helper dan belum bekerja dengan masing-

masing 1 responden atau 2,13%. 

C. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian 

Responden dalam penelitian ini adalah member abdul hafiz Banjarmasin. Jenis data 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung 

dari responden dengan membagikan angket/kuesioner dalam bentuk google from yang 

disebarkan dimedia sosial ke dalam grup eoa gold dan jejaring pertemanan eoa gold 

lainnya. 

1. Deskripsi variabel promosi (X1) 

   Tabel 4.4. 

 Deskripsi Variabel Promosi 

Keteranga

n 

 JAWABAN VARIABEL RESPONDEN 
Total 

 STS TS N S SS 

X1.1 

Jlh   - 1 6 18 22 47 

%   - 2,13% 12,77% 38,30% 46,81% 100% 

X1.2 

Jlh   -  - 7 27 13 47 

%   -  - 14,89% 57,45% 27,66% 100% 

X1.3 

Jlh   - 2 10 19 16 47 

%   - 4,26% 21,28% 40,43% 34,04% 100% 

X1.4 

Jlh   -  - 10 27 H10 47 

%   -  - 21,28% 57,45% 21,28% 100% 

X1.5 

Jlh   -  - 6 18 23 47 

%   -  - 12,77% 38,30% 48,94% 100% 

Total 

Jlh   -  3 39 109 84 235 

%   -  1,28% 16,60% 46,38% 35,74% 100% 

 Sumber: hasil olah data (2022) 

Berdasarkan tabel XI variabel promosi yang terdiri dari 5 item pernyataan, dalam 

hal ini hasil analisis deskripsi masing-masing item pernyataan disajikan berikut: 

a. Item 1 (satu) dengan pernyataan “Iklan logam mulia Eoa Gold yang terdapat 

dimedia sosial mampu menarik konsumen untuk membeli” dimana responden 

menyatakan sangat setuju berjumlah 22 responden atau 46, 81%, setuju berjumlah 
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18 responden atau 38.30%, netral/ cukup 6 responden atau 12,77% dan tidak setuju 

ada 1 orang atau 2,13%. 

b. Item 2 (dua) dengan pernyataan “Promosi berupa hadiah oleh logam mulia Eoa 

Gold mampu menarik minat konsumen untuk membeli” dimana responden 

menyakan sangat setuju berjumlah 13 responden atau 27,66%, setuju berjumlah 27 

responden atau 57,45% dan yang netral/ cukup berjumlah7 responden atau 14,89%, 

c. Item 3 (tiga) dengan pernyataan ”Promosi logam mulia Eoa Gold dalam bentuk 

sponsorship mampu menarik minat konsumen untuk membeli ”dimana responden 

menyakan sangat setuju berjumlah 16 responden atau 34,04%, setuju berjumlah 19 

responden atai 40,43%, netral/ cukup berjumlah 10 responden atau 21,28% dan 

yang ridak setuju berjumlah dua responden atau 4, 26%. 

d. Item 4 (empat) dengan pernyataan “Presentasi produk logam mulia Eoa Gold yang 

dilakukan oleh agen Abdul Hafiz mampu menarik minat konsumen untuk membeli 

logam mulia Eoa Gold ”dimana responden menyatakan sangat setuju berjumlah 10 

responden atau 21,28%, setuju berjumlah 27 responden atau 57, 45% dan netral/ 

cukup berjumlah 10 responden atau 21,28%. 

e. Item 5 (lima) dengan pernyataan “Promosi logam mulia Eoa Gold di media sosial 

(Instagram dan facebook) mampu menrik minat konsumen untuk membeli ”dimana 

responden menyatkan sangat setuju berjumlah 23 responden atau 48,94%, setuju 

berjumlah 18 responden 38,30% dan netral/ cukup berjumlah 6 responden atau 

12,77%. 

Berdasar dari tabel XI di atas. Diketahui bahwa hasil penelitian responden 

terhadap promosi memilih sangat setuju sebesar 35,75% dan minoritas memilih sangat 
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tidak setuju 0,00%, sedangkan respon lain setuju 46,38%, cukup setuju 16,60% dan 

tidak setuju sebesar 1,28%. 

2. Deskripsi variabel harga (X2) 

    Tabel 4.5. 

  Deskripsi Variabel Harga (X) 

Keterangan 

JAWABAN VARIABEL RESPONDEN 

Total STS TS N S SS 

X2.1 

Jlh  -  - 7 19 21 47 

%  -  - 14,89% 40,43% 44,68% 100% 

X2.2 

Jlh 1  - 7 19 20 47 

% 2,13%  - 14,89% 40,43% 42,55% 100% 

X2.3 

Jlh  -  - 4 20 23 47 

%  -  - 8,51% 42,55% 48,94% 100% 

X2.4 

Jlh  -  - 11 20 16 47 

%  -  - 23,40% 42,55% 34,04% 100% 

Total 

Jlh 1  - 29 78  80 188 

% 2,13%  - 15,43% 41,49%  42,55% 100% 

Sumber: hasil olah data (2022) 

 

Berdasarkan tabel XII variabel harga yang terdiri dari 4 item pernyataan, dalam 

hal ini hasil analisis deskripsi masing-masing item pernyataan disajikan sebagai 

berikut: 

a. Item 1 (satu) dengan pernyataan “Harga logam mulia Eoa Gold terjangkau unt 

b. uk konsumen seperti saya” dimana para responden menyatakan sangat setuju 

berjumlah 21 responden atau 44,68%, setuju 19 responden atau 40,43% dan netral/ 

cukup berjumlah 7 responden atau 14,89% 

c. Item 2 (dua) dengan pernyataan “Harga logam mulia Eoa Gold sesuai dengan 

kualitas produk dimana para responden menyatakan sangat setuju berjumlah 20 

responden atau 42,55%, setuju 19 responden atau 40,43%, netral/ cukup berjumlah 
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7 responden atau 14,89% dan sangat tidak setuju berjumlah satu responden atau 

2,13%. 

d. Item 3 (tiga) dengan pernyataan “Harga logam mulia Eoa Gold dapat bersaing 

dengan produk lain” dimana para responden menyatakan sangat setuju berjumlah 

23 responden atau 48,94%, setuju 20 responden atau 42,55% dan netral/ cukup 

berjumlah 4 responden atau 8,51%. 

e. Item 4 (empat) dengan pernyataan “Harga logam mulia Eoa Gold sesuai dengan 

manfaat yang saya rasakan” dimana para responden menyatakan sangat setuju 

berjumlah 16 responden atau 34,04%, setuju 20 responden atau 42,55% dan netral/ 

cukup berjumlah 11 responden atau 23,40%. 

Berdasarkan dari tabel XII di atas. Diketahui bahwa penilaian responden 

terhadap harga memilih sangat setuju sebesar 42,55% dan minoritas memilih tidak 

setuju 0,00%, sedangkan responden lain memilih setuju 41,49%, cukup setuju 15,43 

dan sangat tidak setuju sebesar 2,13%. 

3. Deskripsi variabel desain produk (X3) 

  Tabel 4.6. 

 Deskripsi Variabel Desain Produk  

Keterangan 

JAWABAN VARIABEL RESPONDEN 

Total STS TS N S SS 

X3.1 

Jlh  -  - 7 18 22 47 

%  -  - 14,89% 38,30% 46,81% 100% 

X3.2 

Jlh  -  - 9 24 14 47 

%  -  - 19,15% 51,06% 29,79% 100% 

X3.3 

Jlh  - 3 11 18 15 47 

%  - 6,38% 23,40% 38,30% 31,91% 100% 

X3.4 

Jlh  - 4 13 15 15 47 

%  - 8,51% 27,66% 31,91% 31,91% 100% 

Total Jlh  - 7 40 75 66 188 
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%  - 3,72% 21,28% 39,89% 35,11% 100% 

 Sumber: hasil olah data (2022) 

Berdasarkan tabel XIII variabel desain produk yang terdiri dari 4 item pernyataan, 

dalam hal ini hasil analisis deskripsi masing-masing item pernyataan disajikan sebagai 

berikut: 

a. Item 1 (satu) dengan pernyataan “Logam mulia Eoa Gold memiliki desain yang 

elegan” dimana para responden menyatakan sangat setuju berjumlah 22 responden 

atau 46,81%, setuju 18 responden atau 38,30% dan netral/ cukup berjumlah 7 

responden atau 14,89% 

b. Item 2 (dua) dengan pernyataan “Logam mulia Eoa Gold memiliki gaya yang 

menarik” dimana para responden menyatakan sangat setuju berjumlah 14 

responden atau 29,79%, setuju 24 responden atau 51,06% dan netral/ cukup 

berjumlah 9 responden atau 19,15%. 

c. Item 3 (tiga) dengan pernyataan “Logam mulia Eoa Gold memiliki desain yang 

bervariasi” dimana para responden menyatakan sangat setuju berjumlah 15 

responden atau 31,91%, setuju 18 responden atau 38,30%, netral/ cukup 11 

responden atau 23,40% dan tidak setuju berjumlah 3 responden atau 6,38%. 

d. Item 4 (empat) dengan pernyataan “Logam mulia Eoa Gold selalu mengeluarkan 

desain yang up to date” dimana para responden menyatakan sangat setuju 

berjumlah 15 responden atau 31,91%, setuju 15 responden atau 31,91%, netral/ 

cukup berjumlah 13 responden atau 27,66% dan tidak setuju 4 responden atau 

8,51%. 

Berdasarkan  dari tabel XIII di atas. Diketahui bahwa hasil penilaian responden 

terhadap desain produk memilih sangat setuju 35,11% dan minoritas memilih sangat 
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tidak setuju 0,00%, sedangkan responden lain memilih setuju 39,89%, cukup setuju 

21,28 dan tidak setuju sebesar 3,72%. 

4. Deskripsi variabel kepuasan (Y) 

Tabel 4.7. 

 Deskripsi variabel kepuasan 

Keterangan 

JAWABAN VARIABEL RESPONDEN 

Total STS TS N S SS 

Y1 

Jlh  - 1 10 18 18 47 

%  -  2,13% 21,28% 38,30% 38,30% 100% 

Y2 

Jlh 1 1 8 17 20 47 

% 2,13% 2,13% 17,02% 36,17% 42,55% 100% 

Y3 

Jlh  -  - 14 15 18 47 

%  -  - 29,79% 31,91% 38,30% 100% 

Y4 

Jlh  -  - 11 18 18 47 

%  -  - 23,40% 38,30% 38,30% 100% 

Total 

Jlh  1  2 43 68 74 188 

%  0,52%  1,06% 22,87% 36,17% 39,36% 100% 

 Sumber: hasil olah data (2022) 

Berdasarkan tabel Y variabel kepuasan yang terdiri dari 4 item pernyataan, dalam 

hal ini hasil analisis deskripsi masing-masing item pernyataan disajikan sebagai berikut: 

a. Item 1 (satu) dengan pernyataan “Saya merasa puas dengan harga yang di 

tetapkan oleh Eoa Gold” dimana para responden menyatakan sangat setuju 

berjumlah 18 responden atau 38,30%, setuju 18 responden atau 38,30%, netral/ 

cukup 10 responden atau 21,28% dan tidak setuju berjumlah 1 responden atau 

2,13%. 

b. Item 2 (dua) dengan pernyataan “Saya merasa puas karena logam mulia 

memiliki jaminan beli kembali (Buyback) terbaik di kelasnya” dimana para 

responden menyatakan sangat setuju berjumlah 20 responden atau 42,55%, 

setuju 17 responden atau 36,17%, netral/ cukup 8 responden atau 17,02%, tidak 

setuju 1 responden atau 2,13% dan sangat tidak setuju 1 responden atau 2,13%. 
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c. Item 3 (tiga) dengan pernyataan “Saya merasa puas atas manfaat logam mulia 

Eoa Gold” dimana para responden menyatakan sangat setuju berjumlah 18 

responden atau 38,30%, setuju berjumlah 15 responden atau 31,91%, dan 

netral/ cukup berjumlah 14 responden atau 29,79%. 

d. Item 4 (empat) dengan pernyataan “Saya merasa puas akan mutu produk logam 

mulia Eoa Gold” dimana para responden menyatakan sangat setuju berjumlah 

18 responden atau 38,30%, setuju 18 responden atau 38,30%, dan netral/ cukup 

berjumlah 11 responden atau 23,40%. 

Berdasarkan dari tabel Y di atas. Diketahui bahwa hasil penelitian responden 

terhadap kepuasan member  dalam berinvestasi logam mulia eoa gold memilih 

sangat setuju 39,36% dan minoritas memilih sangat tidak setuju 0,53%, sedangkan 

responden  lain memilih setuju 36,17%, cukup setuju 22,87% dan tidak setuju 

sebesar 1,06% 

D. Analisis Data 

1. Hasil uji validitas 

Uji validitas untuk mengukur valid atau tidaknya sebuah pernyataan kuesioner. 

Pengujian validitas ini dilakukan menggunakan SPSS dengan metode korelasi 

pearson.Pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada tingkat 

signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Berikut hasil uji validitas dengan menggunakan program 

SPSS 22: 

 Tabel 4.8. 

Hasil Uji Validitas Variabel X dan Y 

Variabel Pernyataan  r hitung r tabel Keterangan 

Promosi (X1) 

X1.1 0,793 0,2876 Valid 

X1.2 0,709 0,2876 Valid 

X1.3 0,804 0,2876 Valid 
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X1.4 0,707 0,2876 Valid 

X1.5 0,603 0,2876 Valid 

Harga (X2) 

X2.1 0,722 0,2876 Valid 

X2.2 0,817 0,2876 Valid 

X2.3 0,727 0,2876 Valid 

X2.4 0,788 0,2876 Valid 

Desain Produk 

(X3) 

X3.1 0,798 0,2876 Valid 

X3.2 0,812 0,2876 Valid 

X3.3 0,859 0,2876 Valid 

X3.4 0,845 0,2876 Valid 

Kepuasan (Y) 

Y1 0,883 0,2876 Valid 

Y2 0,872 0,2876 Valid 

Y3 0,859 0,2876 Valid 

Y4 0,862 0,2876 Valid 

 Sumber: hasil olah data SPSS  

Pernyataan dikatakan valid dilakukan dengan membandingkan r hitung (nilai 

pearson correlation) dengan r tabel (didapat dari tabel r). Jika r hitung > r tabel, maka 

item dapat dikatakan valid. (Priyatno, 2014, hal. 55) dengan ketentuan degree of 

freedom (df)= n – 2, dimana n adalah jumlah sampel. Dalam penelitian ini df= 47 – 2= 

45 dengan tingkat signifikan 0,05 atau 5% diperoleh 0,2876. 

Berdasarkan tabel diatas, semua item pernyataan pada variabel promosi, harga, 

desain produk dan kepuasan mempunyai hasil yang sesuai dengan syarat uji validitas 

2. Hasil uji reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden 

dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang 

merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner. (Sujarweni V. W., 

2018). Uji realibilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir 

pertanyaan. Jika nilai alpha > 0,60 maka reliabel. Berikut hasil uji reliabilitas penelitian 

dengan menggunakan program SPSS 22: 
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           Tabel 4.9. 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Y 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,918 17 

Sumber: hasil olah data SPSS 22 (2022) 

 

Hasil uji reliabilitas tabel diatas menunjukan bahwa variabel mempunyai 

cronbach alpa 0,918 > 0,60. Dapat disimpulkan semua pernyataan variabel penelitian 

reliabel dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 

3. Uji asumsi klasik 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan guna mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti 

atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas ini dilakukan dengan menganalisa grafik 

histogram. Berikut hasil dari uji normalitas: 

 Tabel 4.10. 

 Hasil Uji Normalitas 

 
 

Sumber: hasil olah data SPSS 22 (2022) 

 

Berdasarkan output diatas yaitu grafik histogram didapatkan garis kurva 

normal, berarti data yang diteliti diatas berdistribusi normal. Demekian juga dari 
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normal probability plots menunjukan berdistribusi normal, karena garis (titik-titik) 

mengikuti garis diagonal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas melalui besaran koefisien korelasi (r). 

Kriteria yang digunakan sebagai pedoman adalah jika toleransi  >0,1 dan VIF <10 maka 

data penelitian tidak mengalami multikolinieritas. Berikut dari hasil uji 

multikolinieritas: 

 Tabel 4.11. 

 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -3,378 2,117  -1,596 ,118   

Promosi ,058 ,110 ,052 ,528 ,600 ,660 1,515 

Harga ,787 ,126 ,615 6,231 ,000 ,669 1,495 

Desain 

Produk 
,326 ,109 ,306 2,997 ,005 ,627 1,595 

a. Dependent Variable: Y 

 Sumber: hasil olah data SPSS 22 (2022) 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa: nilai VIF untuk variabel promosi, harga dan desain 

produk tidak ada yang lebih besar dari 10 dan tolerancenya lebih dari 0, 1 maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas pada ketiga variabel bebas. 

c. Uji Heterokedastitas 

Uji heterokedastisitas ini untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians 

dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang 

memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residuel satu 
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pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. (Dr. 

Ansofino, 2016, hal. 94) 

 Tabel 4.12. 

 Hasil Uji Heterokedastitas 

 

 Sumber: hasil olah data SPSS 22 (2022) 

 

Berdasarkan hasil output SPSS (gambar scatterplot) diatas didapatkan titik-titik 

yang tidak beraturan atau tidak membentuk pola yang teratur.Hal ini dapat disimpulkan 

tidak terjadi heteroskedastitas atau bersifat homeskedastisitas. 

4. Regresi linier berganda 

Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan menggunakan 

regresi linier berganda, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel 

promosi  (𝑋1), Harga  (𝑋2), Desain Produk (𝑋3) terhadap kepuasan member (Y). Metode 

regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS. Adapun model 

persamaan yang digunakan adalah: 

Y = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 +  𝜀 
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Keterangan : 

Y  = Kepuasan Berinvestasi 

𝛽0 = Konstanta 

 𝛽1−𝛽3 = Koefisien regresi berganda 

 𝑋1 = Promosi 

 𝑋2  = Harga 

 𝑋3  = Desain Produk 

ε  = Error term 

Setelah dilakukan perhitungan menngunakan SPSS 22, diperoleh hasil yang 

tercantum di tabel berikut: 

 Tabel 4.13. 

 Hasil Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3,378 2,117  -1,596 ,118 

Promosi ,058 ,110 ,052 ,528 ,600 

Harga ,787 ,126 ,615 6,231 ,000 

Desain Poduk ,326 ,109 ,306 2,997 ,005 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

 Sumber: hasil olah data SPSS 22 (2022) 

 

Berdasarkan tabel diatas, kolom unstandardized coefficients bagian B diperoleh 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

 Y= -3,378 + 0,058 + 0,787 + 0,326 + ei 

a. Konstanta sebesar -3,378 ini berarti promosi, harga, dan desain produk dianggap 

konstanta pada tingkat variabel minat kepuasan member. 
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b. Variabel promosi (X1) nilai koefisien sebesar 0,058 yakni bernilai positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh promosi sudah baik karena mampu meningkatkan 

kepuasan member berinvetasi logam mulia eoa gold. 

c. Variabel harga (X2) nilai koefisien sebesar 0,787 yakni bernilai positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh harga sudah baik karena mampu meningkatkan 

kepuasan member berinvestasi logam mulia eoa gold. 

d. Variabel desain produk (X3) nilai koefisien sebesar 0,326 yakni bernilai positif. Hal 

ini menunjukkan bahwa pengaruh harga sudah baik karena mampu meningkatkan 

kepuasan member berinvestasi logam mulia eoa gold. 

5. Koefisien determinasi (𝑅2) 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentasi sumbangan 

pengaruh variabel bebas (X) yaitu promosi, harga dan desain produk secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Y) yaitu kepuasan member berinvestasi logam mulia eoa gold. 

Jika R2 semakin besar (mendekati satu) maka besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y). Berikut tabel output dari SPSS 22: 

  Tabel 4.14. 

 Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,848a ,719 ,700 1,60285 

a. Predictors: (Constant), Desain Poduk, Harga, Promosi 

 Sumber: hasil olah data SPSS 22 (2022) 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa bahwa 𝑅2 bernilai 0,719. Nilai 𝑅2 0,719 x 100%= 

71,90%. Jadi 3 variabel bebas (X) variabel promosi, harga dan desain produk berpengaruh 

terhadap kepuasan member dalam berinvestasi logam mulia EOA GOLD sebesar 71,90%. 
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Sisanya 28,10% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. Persentase 71,90% 

termasuk pengaruh yang besar. 

6. Hepotesis 

a. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel bebas secara 

bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel tak bebas. Kriteria pengambilan 

keputusannya adalah jika f hitung > f tabel maka hipotesis diterima. Hasil uji F dapat 

dilihat pada output ANOVA dari hasil analisis linier beganda dengan mengunakan 

SPSS. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 (=5%). Berikut tabel 

output SPSS 22: 

 Tabel 4.15. 

       Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 283,272 3 94,424 36,753 ,000b 

Residual 110,473 43 2,569   

Total 393,745 46    

a. Dependent Variable: Kepuasan 

b. Predictors: (Constant), Desain Produk, Harga, Promosi 

Sumber: hasil olah data SPSS 22 (2022) 

 

Pada penelitian ini diketahui jumlah sampel (n) adalah 47 dan jumlah keseluruhan 

variabel (k) adalah 3, sehingga untuk menetukan f tabel didapat: 

N1 (neumerator) k -1= 3 -1=2 

N2 (denominator) n- k= 47-3= 44 

Dengan standar error 5% 

Sehingga didapat nilai f tabel 2,80. Dari tabel diatas, diperoleh f hitung sebesar 36,753. 

Maka f hitung > f tabel (36,753 > 2,80) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 
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promosi, harga dan desain produk secara bersama-sama adalah signifikan terhadap variabel 

terikat yaitu kepuasan member dalam berinvestasi logam mulia eoa gold. 

b. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsiel parsial atau masing-masing 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini digunakan tingkat 

sigmifikasi 0,05 (=5%). Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t jika t 

hitung > t tabel dengan signifikasi < 0,05 maka hipotesis diterima. Berikut tabel output dari 

tabel SPSS 22: 

  Tabel 4.16. 

  Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3,378 2,117  -1,596 ,118 

Promosi ,058 ,110 ,052 ,528 ,600 

Harga ,787 ,126 ,615 6,231 ,000 

Desain Produk ,326 ,109 ,306 2,997 ,005 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

 Sumber: hasil olah data SPSS 22 (2022)  

Hasil pengujianannya adalah tingkat keseluruhan 5% dan derajat kebebasan (df)= 

(n-k). 

Jumlah sampel (n)= 47 

Jumlah variabel (k)= 3 

Maka uji tabel yang diperoleh dengan df 47 ialah  2,01174 

Dari tabel diatas dapat dijabarkan: 

1) Nilai t hitung varibael promosi (X1) sebesar 0,528 berpengaruh secara positif dan 

signifikan hal ini terlihat dari nilai signifikasi 0,600 < 0,05. Hipotesis Ha diterima 

karena t hitung > t tabel (0,528 > 2,01174) yang berarti variabel promosi (X1) 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan member dalam berinvestasi 

logam mulia eoa gold. 

2) Nilai t hitung variabel harga (X2) sebesar 6,231 berpengaruh secara positif dan 

signifikan hal ini terlihat dari nilai signifikan 0,00 < 0,05. Hipotesis Ha diterima 

karena t hitung > t tabel (6,231 > 2,01174) yang berarti variabel harga (X2) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan member dalam berinvestasi 

logam mulia eoa gold. 

3) Nilai t hitung variabel desain produk (X3) sebesar 2,997 berpengaruh secara  

positif dan signifikan hal ini terlihat dari nilai signifikan 0,005 < 0,05. Hipotesis 

Ha diterima karena t hitung > t tabel (2,997 > 2,01174) yang berarti variabel desain 

produk (X3) berpengaruh positif  dan signifikan terhadap kepuasan member dalam 

berinvestasi logam mulia eoa gold. 

E. Pembahsan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis deskripsi responden, diperoleh jenis kelamin responden 

dalam penelitian rata-rata perempuan sebanyak 37 orang atau 78,72% kemudian rata-rata umur 

dari 20-29 tahun sebanyak 34 orang atau 72,34% dan pekerjaan didominasi oleh karyawan 

swasta sebanyak 10 orang atau 21,28%. 

1. Parsial 

a. pengaruh promosi (X1) terhadap kepuasan member  dalam berinvestasi logam 

mulia eoa gold di agen abdul hafiz banjarmasin 

Berdasarkan analisis deskripsi variabel hasil yang diperoleh dari tanggapan 

responden terhadap variabel promosi (X1) mayoritas responden menjawab sangat set 

uju sebesar 35,74% dan minoritas memilih sangat tidak setuju sebesar 0,00% 
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sedangkan responden yang lain memilih setuju 46,38%, netral 16,60% dan tidak setuju 

1,28%. 

Selanjutnya hasil data penelitian menunjukan bahwa variabel promosi (X1) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan member dalam berinvestasi 

logam mulia eoa gold (Y) dimana t hitung > t tabel (0,528 > 2,01174) serta tingkat 

signifikan 0,600 yang lebih kecil dari 0,05.  

Kegiatan promosi adalah sebuah proses mengenalkan, memberikan serta 

mengingatkan produk dan jasa yang dihasilkan sebuah perusahaan atau penyedia jasa 

kepada calon konsumen maupun konsumen pengguna jasa, agar mereka memiliki 

keinginan untuk memiliki jasa melalui proses pembelian (Fatihudin, 2019, hal. 186). 

Promosi dalam pemasatan syariah harus beretika dan terbuka. Prinsip yang digunakan 

oleh Nabi Muhammad saw, adalah personal selling, iklan promosi penjualan dan 

humas. Namun cara yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw berbeda dengan 

promosi pada saat ini, karena cara yang dilakukan beliau tidak lepas dari nilai-

nilaimoralitas (Habiburahman, 2017) Untuk melakukan promosi tertentu perilaku 

berpedoman dengan Al qur’an dan Hadits di mana segala sesuatu yang kerjakan oleh 

seseorang muslim pasti bersifat vertikal yaitu, ada pertanggungjawaban perilaku 

manusia kepada Allah swt. 

b. pengaruh harga (X2) terhadap kepuasan member  dalam berinvestasi logam mulia 

eoa gold di agen abdul hafiz banjarmasin 

Berdasarkan analisis deskripsi variabel hasil yang diperoleh dari tanggapan 

responden terhadap variabel harga (X2) mayoritas responden menjawab sangat setuju 
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sebesar 42,55% dan minoritas memilih tidak setuju sebesar 0,00% sedangkan yang 

memilih setuju 41,49%, netral 15,43% dan sangat tidak setuju 2,13%. 

Selanjutnya hasil olah data penelitian menunjukan bahwa variabel harga (X2) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan member dalam berinvestasi 

logam mulia eoa gold (Y) dimana t hitung > t tabel (6,231 > 2,01174) serta tingkat 

signifikan sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05.  

Harga adalah nilai yang diberikan olrh konsumen terhadap barang atau jasa, 

Oleh karena itu, kunci untuk menentukan harga produk terletak  pada pemahaman 

terhadap nilai yang akan diberikan konsumen kepada produk. Apabila harga lebih 

tinggi dari pada nilai yang dirasakan konsumen, pertukaran tidak akan terjadi. Dalam 

pemasaran jasa, harga sering dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan akan  mutu 

jasa yang ditawarkan. (Abdurrahman, 2013, hal. 346) Dalam konsep ekonomi islam 

penetuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan 

penawaran. Dalam konsep islam pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut 

harus terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk 

melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. (Karim, 2016, hal. 178) 

c. pengaruh desain produk (X3) terhadap kepuasan member  dalam berinvestasi logam 

mulia eoa gold di agen abdul hafiz banjarmasin 

Berdasarkan analisis deskripsi variabel hasil yang diperoleh dari tanggapan 

responden terhadap variabel desain produk (X3) mayoritas responden menjawab sangat 

setuju 35,11%, dan man minoritas memilih sangat tidak setuju 0,00% sedangkan yang 

memilih setuju 39,89%, netral 21,28% dan tidal setuju 3,72%. 
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Selanjutnya hasil olah data  penelitian menunjukan bahwa variabel desain 

produk (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan member dalam 

berinvestasi logam mulia eoa gold (Y) dimana t hitung > t tabel (2,997 > 2,01174) serta 

tingkat signifikan sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05. 

Desain produk merupakan salah satu aspek pembentuk citra produk. Di 

dalam tahap konsumen melakukan keputusan pembelian adalah melihat desain 

dari suatu produk tersebut. Oleh karena itu terdapat perhatian khusus di dalam 

desain produk yaitu dengan memberikan keindahan pada suatu produk, supaya 

konsumen tertarik untuk membeli suatu produk atau jasa tersebut. (Hananto, 

2021) 

2. Simultan 

Secara simultan variabel bebas promosi, harga dan desain produk memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan member. Dengan nilai f hitung (36,753) > f tabel (2,80) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas promosi, harga dan desain produk 

bersama-sama adalah signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepuasan member dalam 

berinvestasi logam mulia eoa gold. Sedangkan untuk melihat konstribusi/ sumbangan 

pengaruh varibael bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) bisa dilihat dari nilai koefisien 

determinasi (𝑅2). Semakin besar nilai R maka semakin membawa pengaruh terhadap 

variabel terikat (Y). Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai R square sebesar 0,719 atau 

71,90%. Jadi kontribusi variabel bebas (X) promosi, harga dan desain produk secara 

simultan sudah disimpulkan baik pengaruhnya. Sehingga sisanya 28,10% dapat dijelaskan 

oleh variabel diluar penelitian ini. 

 


