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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung 

Nama Tulungagung berasal dari dua kata yaitu tulung dan agung. 

Tulung sendiri memiliki arti sumber yang besar, sedangkan agung berarti 

besar. Dalam pengertian tersebut, Tulungagung adalah daerah yang 

memiliki Ngrowo (sumber air) yang besar. Penamaan ini dimulai pada 

tanggal 18 November 1205, ketika Kadipaten Ngrowo berubah nama 

menjadi Tulugagung, dan Ibu Kota Tulungagung  yang semula berada di 

daerah Kalangbret pindah ke Kecamatan Tulungagung (tempat yang 

sekarang).1 

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang ada 

di Provinsi Jawa Timur. Terletak 154 km barat daya dari Kota Surabaya 

sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Titik koordinat Kabupaten 

Tulugagung berada pada 111,43o – 112,07o BT dan 7,51o – 8,08o LS, dengan 

batas-batas wilayah sebagai berikut: 

Batas Barat : Kabupaten Trenggalek 

Batas Timur : Kabupaten Blitar 

Batas Utara : Kabupaten Kediri 

Batas Selatan : Samudera Hindia 

 
1 __________, “Kabupaten Tulungagung” dalam 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung diakses Rabu, 25 Maret 2020. 

https://id.m.wikipedia.org/
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Tulungagung tahun 2020 memiliki 19 kecamatan, 257 desa dan 14 

kelurahan dengan total jumlah penduduk 1.118.814 jiwa dan kepadatan 

sebesar 1.060 jiwa/km2. Persentase luas daerah menurut Kecamatan di 

Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut: 

       Gambar 4.1 

Persentase Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kabupaten 

Tulungagung 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 (data telah diolah) 

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar        

1.055,65 Km2 dengan kondisi topografi yang bervariasi, antara lain: 

1. Kawasan dengan ketinggian 0 m – 499 m dari permukaan laut seluas 

94,83% dari keseluruhan wilayah Tulungagung. Daerah ini meliputi 

semua kecamatan tetapi tidak semua desa untuk Kecamatan Pagerwojo 

dan Sendang hanya empat desa. 

2. Kawasan dengan ketinggian 500 m – 700 m dari permukaan laut seluas 

4,06% dari keseluruhan wilayah Tulungagung. Daerah ini meliputi 

Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang 

sebanyak 5 desa. 
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3. Kawasan dengan ketinggian 700 m ke atas dari permukaan laut seluas 

1,11% dari keseluruhan wilayah Tulungagung. Daerah ini meliputi 

Kecamatan Pagerwojo sebanyak 1 desa dan Kecamatan Sendang 

sebanyak 2 desa.2 

 

B. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Dengan adanya kebutuhan untuk meminimalisir risiko-risiko yang 

ditimbulkan oleh sistem pembayaran, BI secara resmi pada tanggal          20 

Agustus 1999 menerapkan sistem transfer elektronik antar bank yang 

disebut dengan Bank Indonesia Layanan Informasi dan Transaksi 

Elektronik (BI-LINE). Berdasarkan UU No. 03 Tahun 2004 tentang Bank 

Indonesia, BI diberikan kewenangan untuk menetapkan penggunaan alat 

pembayaran guna mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 

Pada April 2007 uang elektronik mulai terbit dan di tahun 2020 jumlah uang 

elektronik yang beredar sudah mencapai Rp. 319,294,014. 

         Grafik 4.1 

Transaksi Uang Elektronik Dari Tahun 2013 Hingga Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume dalam satuan transaksi 

Nominal dalam juta rupiah 

Sumber: https://www.bi.go.id  

 
2  Badan Pusat Statistik, Kabupaten Tulungagung dalam angka 2018, (Tulungagung: BPS 

Kabupaten Tulungagung, 2018), hal. 4-5. 
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Peningkatan jumlah transaksi uang elektronik sebagian besar 

didasari oleh semakin banyaknya platform marketplace seperti Tokopedia, 

Bukalapak, Shopee, Lazada, Traveloka, Tiket.com dan masih banyak 

lainnya.  Fenomena diatas membuat dompet digital berkembang seiring 

dengan perkembangan jumlah dan inovasi dari platform marketplace. 

Sampai dengan Mei 2019 Bank Indonesia telah mengeluarkan izin pada 39 

perusahaan dompet digital di Indonesia. Angka tersebut naik dari yang 

sebelumnya 26 perusahaan dompet digital pada Agustus 2017. 

Survei iPrice Group yang berkolaborasi dengan App Annie sebagai 

perusahaan analisis data terpercaya merangkum 10 daftar penyelenggara 

uang elektronik terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah download aplikasi 

hingga Q2 tahun 2019 yakni antara lain: 

1. Go-Pay 

Go-Pay didirikan oleh PT Dompet Anak Bangsa yang mulai 

dioperasikan pada 29 september 2014. Go-Pay yang merupakan produk 

startup decacrorn pertama di Indonesia menjadi aplikasi layanan 

dompet digital dengan 90% pengguna aktif. Berdasarkan data iPrice 

30% dari total transaksi e-money di Indonesia berasal dari       Go-Pay. 

Pada tahun 2019, Go-Pay berhasil menyentuh angka transaksi sebesar 

USD 6,3 milliar dengan total 70% didapatkan dari transaksi Go-Jek 

menggunakan Go-Pay sebagai metode pembayaran. 3 

2. OVO 

OVO merupakan aplikasi layanan dompet digital yang didirikan 

oleh PT Visioner International dan mulai beroperasi pada      20 Juli 

 
3 Yuliawati, “Dompet Digital Saling Berebut Pasar” dalam https://uzone-

id.cdn.ampproject.org/v/s/uzone.id/amp/dompet-digital-saling-berebut-pasar?amp diakses Sabtu, 

02 Mei 2020. 

https://uzone-id.cdn.ampproject.org/v/s/uzone.id/amp/dompet-digital-saling-berebut-pasar?amp
https://uzone-id.cdn.ampproject.org/v/s/uzone.id/amp/dompet-digital-saling-berebut-pasar?amp
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2016. OVO dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi, seperti 

transaksi offline di Matahari Departement dan Lippo Mall, transaksi 

transportasi di Grab Indonesia, serta untuk transaksi             e-commerce 

Tokopedia. Hingga tahun 2020 jumlah pengguna yang menggunakan 

secara berulang tercatat ada 53% dan pengguna yang memilih OVO 

sebagai pilihan utama sebesar 28%.4 

3. DANA 

DANA mulai dioperasikan pada 20 Juli 2016 oleh PT Espay Debit 

Indonesia Koe. Sebagai pendatang baru aplikasi dompet digital di 

Indonesia, DANA langsung menunjukkan kegigihannya sebagai 

pioneer aplikasi dompet digital di Indonesia. Hal ini terbukti dengan 

pengguna aktif yang relatif stabil sejak Q4 2018 hingga Q2 2019.  

DANA merupakan aplikasi layanan dompet digital hasil kerjasama  Ant 

Financial dan Emtek group yang secara resmi digunakan untuk transaksi 

di e-commerce Bukalapak melalui BukaDompet. 

4. LinkAja 

LinkAja adalah aplikasi layanan dompet digital gabungan 

berbagai BUMN yaitu T-Cash milik telkomsel, Mandiri e-cash milik 

Bank Mandiri, UnikQu milik BNI, T-Money milik Telkom dan T-Bank 

milik BRI. Didirikan oleh PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) dan 

mulai beroperasi pada 22 Februari 2019.  Hingga bulan Desember 2019 

LinkAja telah berhasil menggait lebih dari 40 juta pengguna dengan 

menyediakan 200 paket layanan telekomunikasi, 3 ribu layanan donasi, 

250 ribu pembayaran  di merchant lokal, 380                 e-commerce, 

 
4 Elsa Catriana, “Gopay, OVO, Dana, LinkAja, Mana yang Paling Banyak Digunakan 

Konsumen?” dalam https://money.kompas.com/read/2020/02/12/142602626/gopay-ovo-dana-

linkaja-mana-yang-paling-banyak-digunakan-konsumen diakses Jumat, 17 April 2020. 

https://money.kompas.com/read/2020/02/12/142602626/gopay-ovo-dana-linkaja-mana-yang-paling-banyak-digunakan-konsumen
https://money.kompas.com/read/2020/02/12/142602626/gopay-ovo-dana-linkaja-mana-yang-paling-banyak-digunakan-konsumen


 
 
 

69 
 

2500 stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) hingga beragam 

transportasi.5 

5. iSaku 

iSaku menjadi salah satu aplikasi dompet digital yang 

merupakan bentuk kerjasama PT Inti Dana Sukses (IDS), Indomaret, 

Bank Mandiri dan mulai beroperasi pada 10 Oktober 2017. Tujuan 

dibentuknya iSaku adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang 

masih unbankable. Sehingga mereka bisa mengakses layanan keuangan 

tanpa memiliki rekening bank. Sampai dengan Agustus 2019, iSaku 

berhasil menggait hampir 6 juta pengguna, sementara jumlah merchant 

23.583 dengan anchor merchant Indomaret 17.300 gerai dan mitra 

UMKM 6.253.6 

6. Jenius 

Dompet digital Jenius didirikan oleh PT Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) pada bulan Agustus 2016. Jenius 

merupakan aplikasi situs digital dan kartu debit internasional. Melalui 

aplikasi Jenius, penggunanya dapat melakukan pembukaan rekening 

hingga perencanaan keuangan. Selain itu Jenius juga menggratiskan 

biaya pembuatan akun, penutupan akun dan biaya pinalti. Sampai tahun 

2018, Jenius telah mencapai lebih dari 1 juta kali pengunduhan di Play 

Store dan berhasil meraih pengahargaan Best Digital Banking in 

Indonesia Country Award 2018 dari Asian Banker.7 

 
5 Fahmi Ahmad Burhan dan Cindy Mutia Annur, “GoPay dan LinkAja Bakal Kurangi 

Bakar Uang Tahun Depan” dalam https://katadata.co.id/berita/2019/12/17/gopay-dan-linkaja-

bakal-kurangi-bakar-uang-tahun-depan diakses Jumat, 01 Mei 2020. 
6 Rio Ryzki Batee, “Telah Hadir Alat Pembayaran Alternatif Bernama i.saku” dalam 

https://www.galamedianews.com/?arsip=235709&judul=telah-hadir-alat-pembayaran-alternatif-

bernama-isaku diakses Jumat, 01 Mei 2020. 
7 Jenius, “Cara Mudah Mengatur Kehidupan dan Keuanganmu” dalam 

https://www.jenius.com diakses Jumat, 01 Mei 2020. 

https://katadata.co.id/berita/2019/12/17/gopay-dan-linkaja-bakal-kurangi-bakar-uang-tahun-depan
https://katadata.co.id/berita/2019/12/17/gopay-dan-linkaja-bakal-kurangi-bakar-uang-tahun-depan
https://www.galamedianews.com/?arsip=235709&judul=telah-hadir-alat-pembayaran-alternatif-bernama-isaku
https://www.galamedianews.com/?arsip=235709&judul=telah-hadir-alat-pembayaran-alternatif-bernama-isaku
https://www.jenius.com/
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7. Go-Mobile By CIMB 

Go-Mobile adalah aplikasi perbankan yang diterbitkan oleh 

Bank CIMB Niaga untuk mempermudah penggunaan rekening ponsel. 

Go-Mobile mulai beroperasi pada 27 Maret 2013 dan hingga tahun 2016 

jumlah penggunanya telah mencapai 1,25 juta. Layanan ini didesain 

untuk memenuhi kebutuhan nasabah CIMB Niaga agar lebih mudah 

dalam melakukan berbagai kegiatan perbankan dimana saja dan kapan 

saja. 

8. Paytren 

Paytren merupakan aplikasi layanan dompet digital yang 

digunakan untuk berbagai jenis pembayaran dan pembelian yang 

memberikan berbagai manfaat dan keuntungan dalam setiap 

bertransaksi.8 Paytren didirikan oleh  PT. Veritra Sentosa Internasional 

dan mulai beroperasi pada 1 Juni 2018. Sampai dengan tahun 2019 

jumlah download aplikasi Paytren telah mencapai 6 juta sedangkan 

jumlah pengguna aktif kurang lebih 2,5 juta perbulan dengan total nilai 

transaksi kurang lebih 200 miliar.9 

9. Sakuku 

Sakuku adalah dompet digital buah karya Bank Central Asia Tbk 

(BCA) yang mulai beroperasi sejak Juli 2009. Seperti halnya dompet 

digital yang lain, target pemasaran Sakuku adalah generasi millenial 

yang selalu mengikuti perkembangan teknologi. Sampai dengan tahun 

 
8 Staf PayTren, “Berbagai Manfaat dan Keuntungan Dalam Satu Genggaman” dalam 

http://www.paytren.co.id diakses Sabtu, 02 Mei 2020. 
9 Wangi Sinintya Mangkuto, “Nilai Transaksi Paytren Capai Rp. 200 M Sebulan” dalam 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190303142618-37-58614/nilai-transaksi-paytren-capai-

rp-200-m-sebulan diakses Sabtu, 02 Mei 2020. 

http://www.paytren.co.id/
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190303142618-37-58614/nilai-transaksi-paytren-capai-rp-200-m-sebulan
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190303142618-37-58614/nilai-transaksi-paytren-capai-rp-200-m-sebulan
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2016, Sakuku telah menggait kurang lebih 60 ribu nasabah dengan 

jumlah pengguna aktif 22% dari total pengguna. 

10. DokuPay 

Dokupay mulai dioperasikan sejak 25 Maret 2013 oleh           PT 

Nusa Satu Inti Artha. Sampai dengan tahun 2015 Dokupay telah berhasil 

menggait lebih dari 1 juta pengguna dengan jumlah merchant lebih dari 

22 ribu dan 15 mitra perbankan. Di tahun 2016, Doku menghadirkan 

layanan pembayaran melalui pemindaian Quick Response Code (QR 

Code) yang merupakan hasil kerjasama dengan layanan PayByQr dari 

Dimo Pay. Di negara berkembang seperti Indonesia dengan tingkat 

penetrasi keuangan 35,8%, fintech seperti DokuPay dapat mengambil 

peran guna mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan.10 

 

C. Karakteristik Responden 

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 40 orang masyarakat 

Tulungagung yang sering atau pernah menggunakan layanan dompet 

digital. Karakteristik responden yang diamati meliputi jenis kelamin, usia, 

profesi, pendidikan terakhir, pendapatan per bulan, jumlah akun dompet 

digital yang dimiliki, layanan dompet digital yang paling sering digunakan, 

dan frekuensi penggunaan dompet digital dalam satu bulan. Deskripsi 

karakteristik responden diuraikan sebagai berikut: 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berikut hasil penyajian data responden menurut jenis kelamin 

yang dapat dilihat pada tabel 4.1: 

Tabel 4.1 

 
10 Jeihan Kahfi Barlian, “Kolaborasi Doku dan Dimo Pay Hadirkan Sistem Pembayaran 

QR Code” dalam  https://swa.co.id/swa/trends/kolaborasi-doku-dan-dimo-pay-hadirkan-sistem 

diakses Minggu, 03 Mei 2020. 

https://swa.co.id/swa/trends/kolaborasi-doku-dan-dimo-pay-hadirkan-sistem
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Laki-laki
55%

Perempuan
45%

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki-Laki 22 55% 

2. Perempuan 18 45% 

Total 40 100% 

Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah)  

Untuk lebih jelasnya, hasil penyajian data responden menurut 

jenis kelaminnya dapat pula dilihat pada gambar 4.2 berikut: 

Gambar 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah)  

Berdasarkan tabel 4.1 yang diperjelas oleh gambar 4.2 diatas 

diketahui dari 40 orang responden yang diteliti, jumlah responden  laki-

laki yang menjadi responden sejumlah 22 (55%) responden dan 

responden perempuan sejumlah 18 (45%) responden. Dengan demikian, 

dapat diketahui bahwa mayoritas dalam penelitian ini didominasi oleh 

responden dengan jenis kelamin laki-laki. 

Adanya layanan dompet digital memberikan kemudahan pada 

sistem pembayaran dan rasa hemat bagi kaum perempuan yang dikenal 

lebih konsumtif. Sedangkan bagi pengguna laki-laki, adanya diskon dan 

cashback mereka manfaatkan untuk membeli barang-barang flashsale 

yang kemudian barang tersebut dapat mereka jual kembali dengan harga 

pasaran. 
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< 18 tahun
2%

19 - 25 tahun
80%

26 - 35 tahun
13%

> 36 tahun
5%

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Berikut adalah paparan data responden berdasarkan usia, antara 

lain: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No. Usia Jumlah Persentase 

1. < 18 tahun 1 2 % 

2. 19 – 25 tahun 32 80 % 

3. 26 – 35 tahun 5 13 % 

4. > 36 tahun 2 5 % 

Total 40 100% 

Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah)  

Untuk lebih jelasnya, penyajian data karakteristik responden 

berdasarkan usia dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut: 

Gambar 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 4.2 yang diperjelas oleh gambar 4.3 dapat 

diketahui bahwa pengguna layanan dompet digital di jenjang < 18 tahun 

sejumlah 1 (2%) responden, pada jenjang usia 19 - 25 tahun sejumlah 

32 (80%) responden,  jenjang usia 26 - 35 tahun sejumlah       5 (13%) 

responden, dan responden dengan jenjang usia  > 36 tahun sejumlah 2 
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(5%) responden. Dari data diatas diperoleh hasil bahwa generasi 

millenial dengan jenjang usia 19 sampai dengan 25 tahun adalah 

generasi yang paling banyak menggunakan layanan fintech sebagai 

sarana yang mempermudah aktivitas mereka.  

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari penelitian di 

lapangan, persebaran data responden berdasarkan jenis profesinya 

disajikan pada tabel 4.3 berikut:  

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi 

No. Jenis Profesi Jumlah Persentase 

1. Pelajar/Mahasiswa 21 52% 

2. Pegawai Negeri Sipil 0 0% 

3. Pegawai Swasta 10 25% 

4. Wirausaha 4 10% 

5. Ibu Rumah Tangga 1 3% 

6. Lainnya 4 10% 

Total 40 100% 

   Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah) 

Untuk lebih detailnya, berikut adalah penyajian data 

karakteristik responden berdasarkan profesi dapat dilihat pada gambar 

4.4 berikut: 

Gambar 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi 
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  Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.4 diketahui bahwa dari                

40 responden yang memenuhi kriteria penelitian, karakteristik 

responden dengan profesi pelajar/mahasiswa sejumlah 21 (52%) 

responden, pegawai negeri sipil nihil, pegawai swasta sejumlah 10  

(25%) responden, wirausaha sejumlah 4 (10%) responden, ibu rumah 

tangga sejumlah 1 (3%) responden, dan responden dengan profesi 

lainnya sejumlah 4 (10%) responden. Sehingga diperoleh hasil bahwa 

mayoritas pengguna dompet digital adalah pelajar/mahasiswa.  

Hal ini menunjukkan bahwa pelajar/mahasiswa adalah individu 

yang paling peka  dan antusias terhadap perubahan zaman dan 

teknologi.  

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Berikut data responden penelitian berdasarkan pendidikan 

terakhir yang disajikan pada tabel 4.4: 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No. Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase 

1. SD 0 0% 

2. SMP 0 0% 

3. SMA 30 75% 

4. S1 8 20% 

5. Lainnya 2 5% 

Total 40 100% 

 Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah) 

Data responden penelitian berdasarkan pendidikan terakhir 

dapat pula dilihat pada gambar 4.5 berikut: 
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Gambar 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah) 

Dalam tabel 4.4 dan gambar 4.5 diketahui bahwa responden 

dengan jenjang pendidikan SD dan SMP memperoleh hasil nihil, 

sedangkan dengan jenjang SMA sejumlah 30 (75%) responden, jenjang 

S1 sejumlah 8 (20%) responden, dan jenjang lainnya sejumlah 2 (5%) 

responden. Dari dua penyajian data di atas dapat diketahui bahwa 

karakteristik responden yang paling banyak berada pada jenjang 

pendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 75% dari jumlah keseluruhan 

responden.  

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap minat mereka menggunakan teknologi serta tingkat 

penguasaan mereka terhadap teknologi terbaru.  

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan 

Penyajian data karakteristik responden berdasarkan pendapatan 

per bulan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan 

No. Pendapatan Per Bulan Jumlah Persentase 

1. < Rp. 500.000,00 13 32% 

2. Rp. 500.000,00 – Rp. 1.000.000,00 11 28% 

SD
0%

SMP
0%

SMA
75%

S1
20%

Lainnya
5%



 
 
 

77 
 

< Rp. 
500.000,00

32%

Rp. 500.000,00 
– Rp. 

1.000.000,00
28%

Rp. 
1.000.000,00 –

Rp. 
3.000.000,00

20%

Rp. 
3.000.000,00 –
Rp.5.000.000,0

0
10%

> Rp. 
5.000.000,00

10%

3. Rp. 1.000.000,00 – Rp. 3.000.000,00 8 20% 

4. Rp. 3.000.000,00 – Rp.5.000.000,00 4 10% 

5. > Rp. 5.000.000,00 4 10% 

Total 40 100% 

Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah) 

Untuk lebih jelasnya, penyajian data responden berdasarkan 

tingkat pendapatannya dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut: 

Gambar 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 4.5 dan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa 

responden dengan pendapatan < Rp. 500.000,00 sejumlah 13 (32%) 

responden, pendapatan Rp. 500.000,00 – Rp. 1.000.000,00 sejumlah           

11 (28%) responden, pendapatan Rp. 1.000.000,00 – Rp. 3.000.000,00 

sejumlah 8 (20%) responden, pendapatan Rp. 3.000.000,00 – 

Rp.5.000.000,00 sejumlah 4 (10%) responden, dan responden dengan 

pendapatan > Rp. 5.000.000,00 sejumlah 4 (10%) responden. Sehingga 

diperoleh hasil bahwa karakteristik responden berdasarkan 

pendapatannya didominasi oleh responden dengan pendapatan < Rp. 

500.000,00.  

Berdasarkan penyajian data di atas, menujukkan bahwa 

pendapatan berpengaruh terhadap minat seorang individu dalam 
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1 akun
20%

2 akun
30%

3 akun
22%

4 akun
13%

5 akun
0%

Lebih dari 5 
akun
15%

menggunakan teknologi. Penggunaan layanan dompet digital pada 

dasarnya dapat memanfaatkan secara maksimal penggunaan cashback 

dan voucher diskon sebagai alat pemenuhan kebutuhan mereka. 

Dengan alat pemenuhan kebutuhan yang lebih murah, mereka dapat 

menyisihkan sebagaian pendapatan mereka untuk ditabung.  

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Akun Dompet 

Digital Yang Dimiliki 

Penyajian data respoden berdasarkan jumlah akun dompet digital 

yang dimiliki disajikan pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Akun Dompet 

Digital Yang Dimiliki 

No. Jumlah dompet digital yang 

dimiliki 

Jumlah Persentase 

1. 1 akun 8 20% 

2. 2 akun 12 30% 

3. 3 akun 9 22% 

4. 4 akun 5 13% 

5. 5 akun 0 0% 

6. Lebih dari 5 akun 6 15% 

Total 40 100% 

       Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah) 

Lebih jelasnya, karakteristik responden berdasarkan jumlah 

akun dompet digital yang dimiliki disajikan pada gambar 4.7 berikut: 

Gambar 4.7 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Akun Dompet 

Digital Yang Dimiliki 
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Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 4.6 dan gambar 4.7, diketahui bahwa 

karakteristik responden dengan kepemilikan 1 akun sejumlah 8 (20%) 

responden, kepemilikan 2 akun sejumlah 12 (30%) responden, 

kepemilikan 3 akun sejumlah 9 (22%) responden, kepemilikan 4 akun 

sejumlah 5 (13%) responden, kepemilikan 5 akun nihil, dan responden 

dengan kepemilikan lebih dari 5 akun sejumlah 6 (15%) responden. 

Dengan demikian diperoleh hasil bahwa mayoritas responden memiliki 

akun dompet digital sejumlah 2 akun.  

Sedikit banyaknya jumlah akun dompet digital yang dimiliki 

respoden menunjukkan pada tingkat penguasaan dan kepuasan mereka 

terhadap adanya fintech. Semakin banyak jumlah akun dompet digital 

yang dimiliki maka tingkat penguasaan dan kepuasan mereka terhadap 

teknologi semakin tinggi.  

7. Karakteristik Responden Berdasarkan Dompet Digital Yang Paling 

Sering Digunakan 

Penyajian data karakteristik responden berdasarkan aplikasi 

dompet digital yang paling sering digunakan dapat dilihat pada tabel 4.7 

berikut: 

Tabel 4.7 

Karakteristik Responden Berdasarkan Aplikasi Dompet Digital Yang 

Paling Sering Digunakan 

No. Aplikasi Dompet Digital Jumlah Persentase 

1. Go-Pay 2 5% 

2. OVO 20 50% 

3. DANA 10 25% 
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Go-Pay

OVO

DANA

LinkAja

iSaku

Jenius

Go Mobile by CIMB

4. LinkAja 7 17% 

5. iSaku 0 0% 

6. Jenius 0 0% 

7. Go Mobile by CIMB 0 0% 

8. Paytren 1 3% 

9. Sakuku 0 0% 

10. DokuPay 0 0% 

11. Lainnya 0 0% 

Total 40 100% 

Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah) 

Lebih jelasnya, berikut data responden berdasarkan aplikasi 

dompet digital yang paling sering digunakan yang disajikan pada   

gambar 4.8 berikut: 

Gambar 4.8 

Karakteristik Responden Berdasarkan Aplikasi Dompet Digital Yang 

Paling Sering Digunakan 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah) 

Tabel 4.7 dan gambar 4.8 diatas menunjukkan bahwa dari                      

40 responden yang diteliti, pengguna dompet digital Go-Pay sejumlah           

2 (5%) responden,  OVO sejumlah 20 (50%) responden, DANA 

sejumlah 10 (25%) responden, LinkAja sejumlah 7 (17%) responden, 

pengguna iSaku, Jenius dan Go Mobile nihil, pengguna Paytren 

sejumlah 1 (3%) responden, serta pengguna Sakuku, Dokupay, dan 
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pengguna dompet digital selain yang disebutkan diatas juga berjumlah 

nihil. Sehingga dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan aplikasi dompet digital yang paling sering digunakan 

didominasi oleh aplikasi OVO sebesar 20 (50%) responden.  

Dompet digital OVO di Tulungagung lebih mendominasi karena 

perkembangan moda transportasi online Grab di Tulungagung juga 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sehingga OVO sebagai 

mitra pembayaran Grab dapat dilebih dikenal di Tulungagung.  

8. Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Penggunaan 

Dompet Digital Dalam Satu Bulan 

Penyajian data karakteristik responden berdasarkan frekuensi 

penggunaan dompet digital dalam satu bulan dapat dilihat pada tabel 

4.8 berikut: 

Tabel 4.8 

Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Penggunaan Dompet 

Digital Dalam Satu Bulan 

No. Frekuensi Penggunaan Jumlah Persentase 

1. 1 kali 5 12% 

2. 2 kali 3 8% 

3. 3 kali 2 5% 

4. 4 kali 6 15% 

5. 5 kali 0 0% 

6. Lebih dari 5 kali 24 60% 

Total 40 100% 

          Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah) 

Selanjutnya penyajian data karakteristik responden berdasarkan 

frekuensi penggunaan dompet digital dalam satu bulan juga disajikan 

pada gambar 4.9 berikut: 
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Gambar 4.9 

Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Penggunaan Dompet 

Digital Dalam Satu Bulan 

 

Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 4.8 dan gambar 4.9 menunjukkan bahwa dari         

40 jumlah responden yang diteliti, frekuensi penggunaan dompet digital 

dalam satu bulan sebanyak 1 kali adalah 5 (12%) responden, 

penggunaan 2 kali sejumlah 3 (8%) responden, penggunaan 3 kali 

sejumlah 2 (5%) responden, penggunaan 4 kali sejumlah 6 (15%) 

responden, sejumlah 5 kali nihil, dan penggunaan lebih dari 5 kali 

sejumlah 24 (60%) responden. Sehingga diperoleh hasil bahwa 

frekuensi responden menggunakan dompet digital mayoritas adalah 

lebih dari 5 kali dalam satu bulan. 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dan penguasaan 

fintech di Tulungagung sudah dalam taraf yang baik. Masyarakat 

modern beranggapan bahwa semakin efektif dan efisien mereka dalam 

bertindak, maka produktifitas mereka juga akan semakin meningkat. 
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D. Deskripsi Variabel 

Berikut data-data penelitian mengenai pernyataan-pernyataan yang 

diajukan dalam kuesioner yang disajikan dalam bentuk tabel. Penyataan 

tersebut akan disajikan secara rinci per variabel. 

1. Variabel Persepsi Masyarakat (X1) 

Variabel persepsi masyarakat (X1) pada penelitian ini diukur 

dengan menggunakan tiga indikator, antara lain indikator kemudahan, 

kegunaan, dan keamanan. Adapun distribusi jawaban pada pernyataan 

variabel persepsi masyarakat (X1) dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.9 

Distribusi Jawaban Responden Pada Variabel Persepsi 

Masyarakat 

Nomor 

Pernyataan 

skor 1 skor  2 skor 3 skor 4 skor 5 
Rata-rata 

F % F % F % F % F % 

X1.1.1 0 0% 0 0% 3 7.50% 15 37.50% 22 55% 4.45 

X1.1.2 0 0% 0 0% 1 2.50% 17 42.50% 22 55% 4.5 

X1.1.3 0 0% 1 2.50% 4 10% 15 37.50% 20 50% 4.325 

X1.2.1 0 0% 0 0% 3 7.50% 13 32.50% 24 60% 4.475 

X1.2.2 0 0% 1 2.50% 5 12.50% 14 35% 20 50% 4.3 

X1.2.3 0 0% 1 2.50% 7 17.50% 16 40% 16 40% 4.15 

X1.3.1 0 0% 2 5% 3 7.50% 16 40% `19 47.50% 4.275 

X1.3.2 0 0% 0 0% 7 17.50% 13 32.50% 20 50% 4.3 

Rata-Rata 4.346875 

Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 4.9, dapat dijelaskan bahwa item pernyataan 

variabel persepsi masyarakat (X1) sebanyak 8 item pernyataan. 

Pada pernyataan X1.1.1 diketahui sebanyak 22 (55%) responden 

memilih jawaban sangat setuju, 15 (37,5%) memilih jawaban setuju, 3 

(7,5%) memilih jawaban netral atau biasa. Rata-rata pernyataan X1.1.1 

sebesar 4,45 yang berarti responden memiliki persepsi yang baik 

terhadap pernyataan X1.1.1. 
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Pada pernyataan X1.1.2 diketahui sebanyak 22 (55%) responden 

memilih jawaban sangat setuju, 17 (42,5%) memilih jawaban setuju, 1 

(2,5%) memilih jawaban netral atau biasa. Rata-rata pernyataan X1.1.2  

sebesar 4,5 yang berarti responden memiliki persepsi yang baik terhadap 

pernyataan X1.1.2. 

Pada pernyataan X1.1.3 diketahui sebanyak 20 (50%) responden 

memilih jawaban sangat setuju, 15 (37,5%) responden memilih jawaban 

setuju, dan 4 (10%) responden memilih jawaban biasa atau netral. Rata-

rata pernyataan X1.1.3 sebesar 4,325 yang berarti responden memiliki 

persepsi yang baik terhadap pernyataan tersebut. 

Pada pernyataan X1.2.1 diketahui sejumlah 24 (60%) responden 

memilih jawaban sangat setuju, 13 (32,5%) memilih jawaban setuju, dan   

3 (7,5%) responden memilih jawaban biasa atau netral. Rata-rata 

jawaban responden terhadap pernyataan X1.2.1 sebesar 4,475 yang 

berarti responden memiliki persepsi yang baik terhadap pernyataan 

tersebut. 

Pada pernyataan X1.2.2 diketahui 20 (50%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 14 (35%) memilih jawaban setuju, 5 (12,5%) 

memilih jawaban biasa atau netral, dan 1 (2,5%) memilih jawaban tidak 

setuju. Rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan X1.2.2 sebesar 

4,3 yang berarti responden memiliki persepsi yang baik terhadap 

pernyataan X1.2.2. 

Pada pernyataan X1.2.3 diketahui 16 (40%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 16 (40%) memilih jawaban setuju, 7 (17,5%) 

memilih jawaban biasa atau netral, dan 1 (2,5%) memilih jawaban tidak 

setuju. Rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan X1.2.3 sebesar 
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4,15 yang berarti responden memiliki persepsi yang baik terhadap 

pernyataan tersebut. 

Pada pernyataan X1.3.1 diketahui 19 (47,5%) memilih jawaban 

sangat setuju, 16 (40%) memilih jawaban setuju, 3 (7,5%) memilih 

jawaban biasa atau netral, dan 2 (5%) memilih jawaban tidak setuju. 

Rata-rata pernyataan X1.3.1 sebesar 4,275 yang berarti responden 

memiliki persepsi yang baik terhadap pernyataan X1.3.1. 

Pada pernyataan X1.3.2 diketahui 20 (50%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 13 (32,5%) memilih jawaban setuju, dan 7 

(17,5%) memilih jawaban biasa atau netral. Rata-rata pernyataan X1.3.2 

sebesar 4,3 yang berarti responden memiliki persepsi yang baik terhadap 

pernyataan tersebut. 

Berdasarkan keseluruh data diatas, dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata (mean) tertinggi terdapat pada pernyataan X1.1.2 sebesar 4,5 

dan rata-rata (mean) terendah terdapat pada pernyataan X1.2.3 sebesar 

4,15. Nilai rata-rata (mean) untuk seluruh item indikator variabel 

persepsi masyarakat (X1) diperoleh sebesar 4,35, hal ini artinya persepsi 

responden terhadap seluruh pernyataan tersebut dalam kategori baik. 

2. Variabel Perilaku Masyarakat (X2) 

Variabel perilaku masyarakat (X2) diukur menggunakan tiga 

indikator antara lain indikator kebutuhan, promosi, dan gaya hidup. 

Adapun distribusi jawaban responden terhadap item pernyataan pada 

masing-masing indikator variabel perilaku masyarakat (X2) antara lain: 
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Tabel 4.10 

Distribusi Jawaban Responden Pada Variabel Perilaku 

Masyarakat 

Nomor 

Pernyataan 

skor 1 skor  2 skor 3 skor 4 skor 5 
Rata-rata 

F % F % F % F % F % 

X2.1.1 0 0% 0 0% 3 7.50% 14 35% 23 57.50% 4.475 

X2.1.2 2 5% 5 12.50% 13 32.50% 12 30% 8 20% 3.45 

X2.2.1 2 5% 5 12.50% 13 32.50% 11 27.50% 9 22.50% 3.475 

X2.2.2 0 0% 0 0% 4 10% 13 32.50% 23 57.50% 4.45 

X2.2.3 0 0% 0 0% 5 12.50% 14 35% 21 52.50% 4.4 

X2.3.1 0 0% 3 7.50% 12 30% 11 27.50% 14 35% 3.925 

X2.3.2 5 12.50% 8 20% 10 25% 10 25% 7 17.50% 3.175 

Rata-Rata 3.907143 

Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 4,10 diketahui jumlah pernyataan pada 

variabel perilaku masyarakat (X2) sejumlah 7 item pernyataan. 

Pada pernyatan X2.1.1 diketahui sejumlah 23 (57,5%) responden 

memilih jawaban sangat setuju, 14 (35%) responden memilih jawaban 

setuju, dan 3 (7,5%) responden memilih jawaban biasa atau netral. Rata-

rata pernyataan X2.1.1 sebesar 4,475 yang berarti responden memiliki 

persepsi yang baik terhadap pernyataan tersebut. 

Pada pernyataan X2.1.2 diketahui sejumlah 8 (20%) responden 

memilih jawaban sangat setuju, 12 (30%) responden memilih jawaban 

setuju, 13 (32,5%) responden memilih jawaban biasa atau netral,                

5 (12,5%) responden memilih jawaban tidak setuju, dan 2 (5%) 

responden memilih jawaban sangat tidak setuju. Rata-rata pernyataan 

X2.1.2 sebesar 3,45 yang berarti responden memiliki persepsi yang 

cukup baik terhadap pernyataan tersebut. 

Pada pernyataan X2.2.1 diketahui 9 (22,5%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 11 (27,5%) responden memilih jawaban setuju,    

13 (32,5%) memilih jawaban biasa atau netral, 5 (12,5%) responden 
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memilih jawaban tidak setuju, dan 2 (5%) responden memilih jawaban 

sangat tidak setuju. Rata-rata pernyataan X2.2.1 sebesar 3,475 yang 

berarti responden memiliki persepsi yang cukup baik terhadap 

pernyataan tersebut. 

Pada pernyataan X2.2.2 diketahui 23 (57,5%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 13 (32,5%) responden memilih jawaban setuju, 

dan 4 (10%) responden memilih jawaban biasa atau netral. Rata-rata 

pernyataan X2.2.2 sebesar 4,45 yang berarti responden memiliki 

persepsi yang baik  terhadap pernyataan tersebut. 

Pada pernyataan X2.2.3 diketahui 21 (52,5%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 14 (35%) responden memilih jawaban setuju, 

dan    5 (12,5%) responden memilih jawaban biasa atau netral. Rata-rata 

pernyataan X2.2.3 sebesar 4,4 yang berarti responden memiliki persepsi 

yang baik terhadap pernyataan tersebut. 

Pada pernyataan X2.3.1 diketahui 14 (35%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 11 (27,5%) responden memilih jawaban setuju, 

12 (30%) responden memilih jawaban biasa atau netral, dan 3 (7,5%) 

responden memilih jawaban tidak setuju. Rata-rata pernyataan X2.3.1 

sebesar 3,925 yang berarti responden memiliki persepsi yang baik 

terhadap pernyataan tersebut. 

Pada pernyataan X2.3.2 diketahui 7 (17,5%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 10 (25%) responden memilih jawaban setuju, 10 

(25%) responden memilih jawaban biasa atau netral, 8 (20%) responden 

memilih jawaban tidak setuju, dan 5 (12,5%) responden memilih 

jawaban sangat tidak setuju. Rata-rata pernyataan X2.3.2 sebesar 3,175 

yang berarti responden memiliki persepsi yang cukup baik terhadap 

pernyataan tersebut. 
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Dapat disimpulkan bahwa rata-rata (mean) tertinggi terdapat 

pada pernyataan X2.1.1 sebesar 4,475 dan rata-rata (mean) terendah 

terdapat pada pernyataan X2.3.2 sebesar 3,175. Nilai rata-rata (mean) 

untuk seluruh item indikator variabel perilaku masyarakat (X2) 

diperoleh sebesar 3,90, hal ini artinya persepsi responden terhadap 

seluruh pernyataan tersebut dalam kategori baik. 

3. Variabel Preferensi Masyarakat (X3) 

Terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 

preferensi masyarakat (X3) yaitu kepuasan dan trend budaya. Adapun 

distribusi jawaban responden terhadap pernyataan pada masing-masing 

indikator variabel preferensi masyarakat (X3) antara lain: 

Tabel 4.11 

Distribusi Jawaban Responden Pada Variabel Preferensi 

Masyarakat 

Nomor 

Pernyataan 

skor 1 skor  2 skor 3 skor 4 skor 5 
Rata-rata 

F % F % F % F % F % 

X3.1.1 0 0% 0 0% 5 12.50% 19 47.50% 16 40% 4.275 

X3.1.2 0 0% 0 0% 8 20% 17 42.50% 15 37.50% 4.2 

X3.2.1 0 0% 5 12.50% 12 30% 12 30% 11 27.50% 3.725 

X3.2.2 2 5% 5 12.50% 16 40% 10 25% 7 17.50% 3.375 

Rata-Rata 3.89375 

Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (Data diolah) 

 

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa dari dua indikator yang 

digunakan, jumlah item pernyataan sejumlah 4 item pernyataan. 

Pada pernyataan X3.1.1 diketahui 16 (40%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 19 (47,5%) responden memilih jawaban setuju, 

dan 5 (12,5%) responden memilih jawaban biasa atau netral. Rata-rata 

pernyataan X3.1.1 sebesar 4,275 yang berarti responden memiliki 

persepsi yang baik terhadap pernyataan tersebut. 
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Pada pernyataan X3.1.2 diketahui 15 (37,5%) responden 

memilih jawaban sangat setuju, 17 (42,5%) responden memilih 

jawaban setuju, dan 8 (20%) responden memilih jawaban biasa atau 

netral. Rata-rata pernyataan X3.1.2 sebesar 4,2 yang berarti responden 

memiliki persepsi yang baik terhadap pernyataan tersebut. 

Pada pernyataan X3.2.1 diketahui 11 (27,5%) responden 

memilih jawaban sangat setuju, 12 (30%) responden memilih jawaban 

setuju, 12 (30%) responden memilih jawaban biasa atau netral, dan 5 

(12,5%) responden memilih jawaban tidak setuju. Rata-rata pernyataan 

X3.2.1 sebesar 3,725 yang berarti responden memiliki persepsi yang 

baik terhadap pernyataan tersebut. 

Pada pernyataan X3.2.2 diketahui 7 (17,5%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 10 (25%) responden memilih jawaban setuju,             

16 (40%) responden memilih jawaban biasa atau netral, 5 (12,5%) 

responden memilih jawaban tidak setuju, dan 2 (5%) responden 

memilih jawaban sangat tidak setuju. Rata-rata pernyataan X3.2.2 

sebesar 3,375 yang berarti responden memiliki persepsi yang cukup 

baik terhadap pernyataan tersebut. 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

tertinggi terdapat pada pernyataan X3.1.1 sebesar 4,275 dan rata-rata 

terendah terdapat pada pernyataan X3.2.2 sebesar 3,375. Nilai rata-rata 

untuk seluruh indikator pada variabel preferensi masyarakat (X3) 

adalah 3,89 yang berarti persepsi responden terhadap seluruh 

pernyataan mengenai preferensi masyarakat dalam kategori baik. 

4. Penggunaan Ulang Dompet Digital (Y) 

Pada variabel dependen ini, terdapat tiga indikator yang 

digunakan antara lain loyalitas pelanggan (Y1), respon positif (Y2), dan 
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kenyamanan pelanggan (Y3). Berikut adalah sebaran jawaban 

responden pada variabel penggunaan ulang (Y): 

Tabel 4.12 

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel  

Pengguaan Ulang Dompet Digital 

Nomor 

Pernyataan 

skor 1 skor  2 skor 3 skor 4 skor 5 Rata-

rata F % F % F % F % F % 

Y.1.1 1 2,50% 2 5% 9 22.50% 15 37.50% 13 32,50% 3.95 

Y.1.2 2 5% 5 12.50% 16 40% 9 22.25% 8 20% 3.4 

Y.1.3 1 2.50% 11 27.50% 15 37.50% 9 22.50% 4 10% 3.05 

Y.2.1 0 0% 1 2.50% 10 25% 19 47.50% 10 25% 3.925 

Y.2.2 2 5% 3 7.50% 9 22.50% 18 45% 8 20% 3.675 

Y.3.1 0 0% 1 2.50% 3 7.50% 20 50% 16 40% 4.275 

Y.3.2 0 0% 2 5% 11 27.50% 19 47.50% 8 20% 3.775 

Rata-Rata 3.72143 

Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2020 (Data diolah) 

Berdasarkan tabel 4.12, jumlah keseluruhan item pernyataan 

pada variabel dependen ini adalah 8 item pernyataan. 

Pada pernyataan Y.1.1 diketahui 13 (32,5%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 15 (37,5%) responden memilih jawaban setuju, 

9 (22,5%) responden memilih jawaban biasa atau netral, 2 (5%) 

responden memilih jawaban tidak setuju, dan 1 (2,5%) responden 

memilih jawaban sangat tidak setuju. Rata-rata pada pernyataan Y.1.1 

sebesar 3,95 yang berarti responden memiliki persepsi yang baik 

terhadap pernyataan tersebut. 

Pada pernyataan Y.1.2 diketahui 8 (20%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 9 (22,5%) responden memilih jawaban setuju, 

16 (40%) responden memilih jawaban biasa atau netral, 5 (12,5%) 

responden memilih jawaban tidak setuju, dan 2 (5%) responden 

memilih jawaban sangat tidak setuju. Rata-rata pernyataan Y.1.2 

adalah 3,4 yang berarti responden memiliki persepsi yang cukup baik 

terhadap pernyataan tersebut. 
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Pada pernyataan Y.1.3 diketahui 4 (10%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 9 (22,5%) responden memilih jawaban setuju,       

15 (37,5%) responden memilih jawaban biasa atau netral, 11 (27,5%) 

responden memilih jawaban tidak setuju, dan 1 (2,5%) responden 

memilih jawaban sangat tidak setuju. Rata-rata pernyataan Y.1.3 

adalah 3,05 yang berarti responden memiliki persepsi yang cukup baik 

terhadap pernyataan tersebut. 

Pada pernyataan Y.2.1 diketahui 10 (25%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 19 (47,5%) responden memilih jawaban setuju,       

10 (25%) responden memilih jawaban biasa atau netral, dan 1 (2,5%) 

responden memilih jawaban tidak setuju. Rata-rata pernyataan Y.2.1 

adalah 3,925 yang berarti responden memiliki persepsi yang baik 

terhadap pernyataan tersebut. 

Pada pernyataan Y.2.2 diketahui 8 (20%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 18 (45%) responden memilih jawaban setuju,       

9 (22,5%) responden memilih jawaban biasa atau netral, 3 (7,5%) 

responden memilih jawaban tidak setuju, dan 2 (5%) responden 

memilih jawaban sangat tidak setuju. Rata-rata pernyataan Y.2.2 

adalah 3,675 yang berarti responden memiliki persepsi yang cukup 

baik terhadap pernyataan tersebut. 

Pada pernyataan Y.3.1 diketahui 16 (40%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 20 (50%) responden memilih jawaban setuju,       

3 (7,5%) responden memilih jawaban biasa atau netral, dan 1 (2,5%) 

responden memilih jawaban tidak setuju. Rata-rata pernyataan Y.3.1 

adalah 4,275 yang berarti responden memiliki persepsi yang baik 

terhadap pernyataan tersebut. 
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Pada pernyataan Y.3.2 diketahui 8 (20%) responden memilih 

jawaban sangat setuju, 19 (47,5%) responden memilih jawaban setuju,       

11 (27,5%) responden memilih jawaban biasa atau netral, dan 2 (5%) 

responden memilih jawaban tidak setuju. Rata-rata pernyataan Y.3.2 

adalah 3,775 yang berarti responden memiliki persepsi yang baik 

terhadap pernyataan tersebut. 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

tertinggi terdapat pada pernyataan Y.3.1 sebesar 4,275 dan rata-rata 

terendah terdapat pada pernyataan Y.1.3 sebesar 3,05. Nilai rata-rata 

untuk seluruh indikator pada variabel penggunaan ulang (Y) adalah 

3,72 yang berarti persepsi responden terhadap seluruh pernyataan 

mengenai penggunaan ulang dompet digital dalam kategori baik. 

 

E. Analisis Data 

1. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur 

valid atau tidaknya suatu data. Dapat pula diartikan sebagai analisis 

untuk mengatur kelayakan butir-butir pertanyaan atau pernyataan 

guna mendefinisikan suatu variabel.  

Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan 

SPSS versi 22 dengan taraf signifikan 5%. Adapun kriteria 

pengambilan keputusan dalam uji validitas ini antara lain: 

1) Jika  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 0,312 𝑟0,05;40 maka dikatakan valid. 

2) Jika  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  0,312 𝑟0,05;40 maka dikatakan data tidak valid. 
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Berikut adalah hasil dari uji validitas data pada penelitian ini 

antara lain: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas Variabel 

Variabel No Item r hitung r tabel Keterangan 

Persepsi Masyarakat 

(X1) 

X1.1.1 0,804 0,312 Valid 

X1.1.2 0,859 0,312 Valid 

X1.1.3 0,614 0,312 Valid 

X1.2.1 0,884 0,312 Valid 

X1.2.2 0,766 0,312 Valid 

X1.2.3 0,812 0,312 Valid 

X1.3.1 0,729 0,312 Valid 

X1.3.2 0,803 0,312 Valid 

 

Perilaku Masyarakat 

(X2) 

X2.1.1 0.603 0,312 Valid 

X2.1.2 0,652 0,312 Valid 

X2.2.1 0,746 0,312 Valid 

X2.2.2 0,679 0,312 Valid 

X2.2.3 0,690 0,312 Valid 

X2.3.1 0,624 0,312 Valid 

X2.3.2 0,752 0,312 Valid 
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Preferensi Masyarakat 

(X3) 

X3.1.1 0,753 0,312 Valid 

X3.1.2 0,689 0,312 Valid 

X3.2.1 0,701 0,312 Valid 

X3.2.2 0,761 0,312 Valid 

 

Penggunaan Ulang 

Dompet Digital (Y) 

Y.1.1 0,616 0,312 Valid 

Y.1.2 0,794 0,312 Valid 

Y.1.3 0,787 0,312 Valid 

Y.2.1 0,862 0,312 Valid 

Y.2.2 0,820 0,312 Valid 

Y.3.1 0,736 0,312 Valid 

Y.3.2 0,667 0,312 Valid 

     Sumber : Data kuisioner diolah dengan SPSS 22, 2020 

Dari tabel 4.13 dapat diketahui bahwa 26 item instrumen 

dinyatakan valid. Sehingga ke 26 instrumen tersebut dapat 

digunakan sebagai alat ukur untuk variabel independen Persepsi 

Masyarakat (X1), Perilaku Masyarakat (X2), Preferensi Masyarakat 

(X3), dan variabel dependen Penggunaan Ulang Dompet Digital (Y). 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kehandalan sebuah data apabila dilakukan pengukuran dua kali 

terhadap gejala yang sama dengan alat pengukuran yang sama. 

Adapun skala dari uji ini sebagai berikut : 

1) 0,00 sampai dengan 0,20 berarti nilai Alpha Cronbach dikatakan 

kurang reliabel. 
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2) 0,21 sampai dengan 0,40 berarti nilai Alpha Cronbach dikatakan 

agak reliabel. 

3) 0,41 sampai dengan 0,60 berarti nilai Alpha Cronbach dikatakan 

cukup reliabel. 

4) 0,61 sampai dengan 0,80 berarti nilai Alpha Cronbach dikatakan 

reliabel. 

5) 0,81 sampai dengan 1,00 berarti nilai Alpha Cronbach dikatakan 

sangat reliabel. 

Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada uraian 

berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Reliabilitas Antar Variabel 

No Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 

N of 

Items 
Keputusan 

1 Persepsi Masyarakat 0,904 8 Sangat Reliabel 

2 Perilaku Masyarakat 0,791 7 Reliabel 

3 Preferensi Masyarakat 0,678 4 Reliabel 

4 Penggunaan Ulang 0,869 7 Sangat Reliabel 

Sumber: Data Kuesioner diolah SPSS 22, 2020 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa Cronbach’s 

Alpha pada variabel persepsi masyarakat sebesar 0,904. Hasil ini 

masuk dalam kategori skala 0,81 sampai dengan 1,00 yang berarti 

instrumen dari variabel persepsi masyarakat dinyatakan sangat 

reliabel. 

Pada variabel perilaku masyarakat diperoleh nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,791. Hasil ini masuk dalam kategori 

skala 0,61 sampai dengan 0,80 yang berarti instrumen dari variabel 

perilaku masyarakat dikatakan reliabel. 

Pada variabel preferensi masyarakat diperoleh nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,678. Hasil ini masuk dalam kategori 
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skala 0,61 sampai dengan 0,80 yang berarti instrumen dari variabel 

preferensi masyarakat dikatakan reliabel. 

Pada variabel penggunaan ulang diperoleh nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,869. Hasil ini masuk dalam kategori skala 0,81 

sampai dengan 1,00 yang berarti instrumen dari variabel penggunaan 

dinyatakan sangat reliabel. 

2. Metode Analisis Data 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan 

Kolmogorov Smirnov dan taraf signifikansi 5%, dasar 

pengambilan keputusan pada uji ini antara lain: 

a) Jika sig > 0,05 maka residual berdistribusi normal 

b) Jika sig < 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal 

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 40 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. 
Deviation 

2,88363574 

Most Extreme Differences Absolute ,106 

Positive ,070 

Negative -,106 

Test Statistic ,106 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Sumber: Data Kuesioner diolah SPSS 22, 2020 

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai 

Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal dan 

memenuhi uji normalitas. 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada 

tidaknya hubungan antara variabel-variabel bebas, dengan 

melihat nilai dari Variance Inflation Factors (VIF) dan 

Tolerance. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila 

angka Tolerance diatas 0,1 dan VIF < 10 maka dikatakan tidak 

terjadi gejala multikolinieritas, dan sebaliknya. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Kuesioner diolah SPSS 22, 2020 

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai 

tolerance variabel persepsi (X1) adalah 0,347 dan nilai VIF nya 

2,883, nilai tolerance variabel perilaku (X2) adalah 0,489 dan 

nilai VIF nya 2,046, sedangkan nilai tolerance variabel 

preferensi (X3) adalah 0,355 dan nilai VIF nya 2,821. Dari 

paparan data diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Persepsi (X1) ,347 2,883 

Perilaku (X2) ,489 2,046 

Preferensi (X3) ,355 2,821 

a. Dependent Variable: Penggunaan_Ulang (Y) 
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variabel tidak terdapat gejala multikolinieritas karena nilai 

tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF < 10. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya kesamaan varian dari residual pengamatan satu ke 

pengamatan yang lain. Dengan menggunakan uji glejser, uji 

heteroskedastisitas yang diperoleh dalam penelitian antara lain: 

 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,053 1,862  ,566 ,575 

Persepsi (X1) ,075 ,089 ,227 ,847 ,403 

Perilaku (X2) -,129 ,078 -,377 -1,668 ,104 

Preferensi 

(X3) 
,146 ,162 ,239 ,900 ,374 

a. Dependent Variable: Abs_RES 

  Sumber: Data Kuesioner diolah dengan SPSS 22, 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.17 diketahui output  uji glejser nilai 

sig. untuk variabel persepsi (X1) sebesar 0,403, untuk variabel 

perilaku (X2) diperoleh nilai sig. sebesar 0,104 dan variabel 

preferensi (X3) diperoleh  nilai sig. sebesar 0,374. Dapat 

diketahui bahwa dari masing – masing variabel menunjukkan 

hasil nilai sig. > 0,05 sehingga dapat disimpulkan dalam 

penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

b. Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 
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terikat. Hasil uji regresi liniear berganda penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4,261 3,643  -1,170 ,250 

Persepsi (X1) ,398 ,173 ,373 2,299 ,027 

Perilaku (X2) ,349 ,152 ,314 2,301 ,027 

Preferensi 

(X3) 
,444 ,318 ,224 1,397 ,171 

a. Dependent Variable: Penggunaan_Ulang (Y) 

  Sumber: Data Kuesioner diolah dengan SPSS 22, 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui nilai constant dalam 

uji ini adalah -4,261 dengan koefisien analisis regresi untuk variabel 

persepsi (X1) sebesar 0,398, variabel perilaku (X2) 0,349, dan 

variabel preferensi (X3) sebesar 0,444. Dengan demikian, model 

persamaan regresi diperoleh persamaan sebagai berikut: 

                Y = C + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

       atau 

            Y = -4,261 + 0,398 (X1) + 0,349 (X2) + 0,444 (X3) + e 

Dari persamaan diatas, dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Konstanta (C) sebesar -4,261 menunjukkan bahwa apabila 

variabel persepsi, perilaku, dan preferensi masyarakat bernilai 

konstan atau 0 (nol), maka variabel penggunaan ulang dompet 

digital nilainya sebesar -4,261. Koefisien bernilai negatif artinya 

jika persepsi, perilaku, dan preferensi tidak mengalami 

perubahan, maka pandangan masyarakat terhadap penggunaan 

ulang dompet digital mengalami penurunan. 
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2) Nilai koefisien variabel persepsi (X1) sebesar 0,398 artinya 

apabila ditingkatkan 1 (satu) satuan, maka variabel penggunaan 

uang dompet digital mengalami kenaikan sebesar 0,398 dengan 

asumsi bahwa variabel lain dari model regresi adalah tetap. 

Koefisien berniai positif artinya ada hubungan positif antara 

persepsi terhadap penggunaan ulang dompet digital. Hal ini 

menunjukkan apabila persepsi masyarakat semakin baik, maka 

pandangan masyarakat terhadap penggunaan ulang aplikasi 

layanan dompet digital akan semakin baik.  

3) Nilai koefisien variabel perilaku (X2) sebesar 0,349 artinya jika 

ditingkatkan 1 (satu) satuan, maka variabel penggunaan uang 

dompet digital mengalami kenaikan sebesar 0,349 dengan 

asumsi bahwa variabel lain dari model regresi adalah tetap. 

Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan positif antara 

perilaku terhadap penggunaan ulang dompet digital. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika interaksi dan perilaku masyarakat pada 

dompet digital semakin meningkat, maka penggunaan ulang 

aplikasi layanan dompet digital akan mengalami kenaikan. 

4) Nilai koefisien variabel preferensi (X3) sebesar 0,444 artinya jika 

ditingkatkan 1 (satu) satuan, maka variabel penggunaan uang 

dompet digital mengalami kenaikan sebesar 0,444 dengan 

asumsi bahwa variabel lain dari model regresi adalah tetap. 

Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan positif antara 

preferensi terhadap penggunaan ulang dompet digital. Hal ini 

menunjukkan apabila preferensi masyarakat semakin baik, maka 

kecenderungan masyarakat terhadap penggunaan ulang aplikasi 

layanan dompet digital akan semakin meningkat. 
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3. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial 

Uji parsial digunakan untuk membuktikan ada tidaknya 

pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika nilai     

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka uji regresi dikatakan signifikan, atau dengan 

melihat angka signifikan jika nilai sig. < dari 0,05 maka  H0 ditolak 

dan H1 diterima. 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4,261 3,643  -1,170 ,250 

Persepsi (X1) ,398 ,173 ,373 2,299 ,027 

Perilaku (X2) ,349 ,152 ,314 2,301 ,027 

Preferensi 

(X3) 
,444 ,318 ,224 1,397 ,171 

a. Dependent Variable: Penggunaan_Ulang (Y) 

       Sumber: Data Kuesioner diolah dengan SPSS 22, 2020 

Besarnya angka 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berdasarkan ketentuan α = 0,05 dan df 

= (n - k)  dengan n (jumlah responden) dan k (jumlah variabel 

independen) atau (40 - 3) = 37 sehingga memperoleh nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

sebesar 2,026. Adapun ketentuannya sebagai berikut: 

Dari tabel 4.19 dapat diketahui masing – masing pengaruh 

variabel sebagai berikut: 

1) Pengaruh variabel persepsi masyarakat terhadap penggunaan 

ulang dompet digital 
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H0 : Variabel persepsi masyarakat (X1) tidak berpengaruh 

terhadap  penggunaan ulang dompet digital (e-wallet) (Y) di 

Kabupaten Tulungagung 

H1 : Variabel persepsi masyarakat (X1) berpengaruh terhadap  

penggunaan ulang dompet digital (e-wallet) (Y) di Kabupaten 

Tulungagung 

Berdasarkan tabel coefficients diperoleh hasil nilai thitung 

sebesar 2,299 dan nilai sig. 0,027. Dari dua data tersebut, 

diperoleh hasil bahwa thitung 2,299 > t0,05;(n-k atau 40-3) 2,026 dan 

nilai sig. 0,027 < 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi 

masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penggunaan ulang dompet digital di Kabupaten Tulungagung. 

2) Pengaruh variabel perilaku masyarakat terhadap penggunaan 

ulang dompet digital 

H0 : Variabel perilaku masyarakat (X2) tidak berpengaruh 

terhadap  penggunaan ulang dompet digital (e-wallet) (Y) di 

Kabupaten Tulungagung 

H1 : Variabel perilaku masyarakat (X2) berpengaruh terhadap  

penggunaan ulang dompet digital (e-wallet) (Y) di Kabupaten 

Tulungagung 

Berdasarkan tabel coefficients diperoleh hasil nilai thitung 

sebesar 2,301 dan nilai sig. 0,027. Dari dua data tersebut, 

diperoleh hasil bahwa thitung 2,301  > t0,05;(n-k atau 40-3) 2,026 dan 

nilai sig. 0,027 < 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku 
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masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penggunaan ulang dompet digital di Kabupaten Tulungagung. 

3) Pengaruh preferensi masyarakat terhadap penggunaan ulang 

dompet digital 

H0 : Variabel preferensi masyarakat (X3) tidak berpengaruh 

terhadap  penggunaan ulang dompet digital (e-wallet) (Y) di 

Kabupaten Tulungagung 

H1 : Variabel preferensi masyarakat (X3) berpengaruh terhadap  

penggunaan ulang dompet digital (e-wallet) (Y) di Kabupaten 

Tulungagung 

Berdasarkan tabel coefficients diperoleh hasil nilai thitung 

sebesar 1,397 dan nilai sig. 0,171. Dari dua data tersebut, 

diperoleh hasil bahwa thitung 1,397 < t0,05;(n-k atau 40-3) 2,026 dan 

nilai sig. 0,171 > 0,05. Dengan demikian H0 diterima dan H1 

ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa preferensi 

masyarakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penggunaan ulang dompet digital di Kabupaten Tulungagung. 

b. Uji F  

Uji F digunakan untuk menguji secara bersama – sama 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambiln 

keputusuan uji F dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Hasil 

uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.20 

       Hasil Uji Simultan 

 

 

 

 

 

          

 

 

Sumber: Data Kuesioner diolah dengan SPSS 22, 2020 

Berdasarkan tabel 4.20 hasil output ANOVA menunjukkan 

F sebesar 24,555 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dari dua 

data tersebut, diperoleh hasil bahwa Fhitung 24,555 > F0,05;(n-k atau 40-3) 

2,866 dan nilai sig. 0,000 < 0,05. Maka secara simultan atau bersama 

– sama variabel persepsi masyarakat, perilaku masyarakat, dan 

preferensi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penggunaan dompet digital di Kabupaten Tulungagung. Dan hal ini 

menunjukkan jawaban dari hipotesis 𝐻4 dapat diterima. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar persentase kontribusi pengaruh variabel independen 

secara serentak terhadap variabel dependen. Berikut rumus yang 

digunakan untuk mengetahui koefisien determinasi : 

𝑹𝟐
 = 100% x  𝒓𝟐 

Keterangan : 

𝑅2
 = Koefisien Determinasi 

𝑟2 = Koefisien Korelasi  

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 663,601 3 221,200 24,555 ,000b 

Residual 324,299 36 9,008   

Total 987,900 39    

a. Dependent Variable: Penggunaan_Ulang (Y) 

b. Predictors: (Constant), Preferensi (X3), Perilaku (X2), Persepsi (X1) 
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Tabel 4.21 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (𝑅2
) 

 

 

 

 

SSuSumber: Data Kuesioner diolah dengan SPSS 22, 2020 

Berdasarkan tabel 4.21 diketahui output nilai R2 adalah 

0,672 atau 67,2%. Hal ini berarti variabel persepsi masyarakat (X1), 

variabel perilaku masyarakat (X2), dan variabel preferensi 

masyarakat (X3) berpengaruh dan memberi kontribusi sebesar 

67,2%. Dan sisanya 32,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,820a ,672 ,644 3,001 

a. Predictors: (Constant), Preferensi (X3), Perilaku (X2), 

Persepsi (X1) 


