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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Kampus III Universitas Muhammadiyah Kota 

Malang yang berlokasikan di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. Pemilihan 

lokasi tersebut karena dilihat dari potensi minat beli konsumen yang cukup 

tinggi.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei. Survei merupakan metode 

penelitian yang mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah. 

Pengumpulan data pada penelitian survei dilakukan dengan menggunakan 

angket atau kuesioner yang diberikan kepada sampel yang sudah ditentukan 

(Sugiyono, 2016: 6). 

C. Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel 

a. Populasi 

Sugiyono (2016: 80) menyatakan bahwa populasi merupakan 

wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek dengan 

karakteristik yang sudah ditentukan oleh peneliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang yang 

ingin membeli produk Maybelline. Jumlah Mahasiswi yang ingin membeli 

produk Maybelline tidak diketahui. 

b. Sampel dan teknik pengumpulan sampel 
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non 

probability sampling yakni sampling purposive. Sugiyono (2016: 84) 

menyatakan bahwa sampling purposive merupakan teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik 

tersebut karena penelitian ini memerlukan kriteria khusus. Penelitian ini 

menggunakan mahasiswi yang telah mengetahui namun belum pernah 

mengkonsumsi produk Maybelline dengan karakteristik usia lebih dari 20 

tahun. Penentuan banyaknya sampel menggunakan teori dari Sugiono 

(2016) sebagai berikut: 

Sampel (n) = jumlah indikator x 10 

        = 12 x 10 

         = 120   

Penelitian ini mengambil sebanyak 120 Mahasiswi dari Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Malang sebagai 

sampel.  

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian ini terdiri dari celebrity endorser dan brand image 

sebagai veriabel independen dan minat beli sebagai variabel dependen.  

1. Variabel Independen 

a. Celebrity Endorser 

Celebrity endorser adalah media yang digunakan oleh perusahaan 

untuk menarik konsumen. Teori Shimp (2003: 463) menjelakan 

indikator dari celebrity endorser sebagai berikut:  
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1) Kredibilitas selebriti (Trustworthiness) 

Mengacu pada kejujuran dan mampu untuk membuat orang 

lain percaya dengan apa yang disampaikan kemudian mengambil 

niat pembelian dari suatu produk. Perusahaan menggunakan 

celebrity endorser yang jujur dan dapat meyakinkan konsumen. 

2) Keahlian selebriti (Expertise) 

Pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki 

oleh endorser dalam melakukan promosi produk mampu membuat 

konsumen berminat pada suatu produk. 

3) Daya tarik selebriti (Attractiveness) 

Daya Tarik dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kesamaan 

yang dimiliki oleh konsumen dengan celebrity endorser, seberapa 

sering penggunaan celebrity endorser di publik, dan kesukaan 

konsumen terhadap endorser yang digunakan. 

4) Kualitas dihargai (Respect) 

Kualitas yang dihargai sebagai akibat dari kualitas 

pencapaian personal.  

5) Kesamaan (Similarity) 

Mengacu pada kesamaan antara endorser dan konsumen 

dalam hal umur, jenis kelamin, etnis, status sosial, dan sebagainya. 

b. Brand Image  
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Brand image adalah suatu identitas dan pembeda dalam suatu 

produk. Teori Kotler dan Keller (2009: 120) menjelaskan indikator dari 

Brand image sebagai berikut: 

1) Mudah dikenali 

Sebuah merek dikenal melalui logo, pesan yang disampaikan, 

dan juga kemasan dari produk yang disebut dengan trade dress. 

Bentuk produk yang unik dan berbeda mampu membuat konsumen 

dapat mudah tertarik dan juga mudah untuk dikenali.  

2) Reputasi yang baik 

Citra perusahaan merupakan persepsi yang diberikan oleh 

konsumen. Persepsi tersebut didasarkan pada pengetahuan 

masyarakat tentang suatu perusahaan. Citra perusahaan dapat 

mudah mempengaruhi minat konsumen dalam membeli suatu 

produk. Citra perusahaan yang baik menunjukkan reputasi 

perusahaan dibenak konsumen baik. 

3) Selalu diingat  

Pemilihan merek, logo, maupun pesan yang disampaikan 

dalam promosi produk hendaknya menarik dan mudah diingat oleh 

konsumen. Konsumen akan dapat mudah mengingat apa yang 

dilihat atau disampaikan jika hal tersebut menarik dan mudah 

dimengerti.  

2. Variabel Dependen  



29 
 

 

Minat beli adalah suatu keinginan atau rencana konsumen dalam 

pembelian suatu produk. Menurut Ferdinand (2002: 129) menjelaskan 

indikator dari minat beli sebagai berikut: 

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan dari seseorang untuk 

melakukan pembelian pada suatu produk. 

b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan dari seseorang untuk 

memberikan rujukan pada orang lain. 

c. Minat preferensial, yaitu perilaku konsumen yang memprioritaskan 

atau mengutamakan suatu produk. 

d. Minat eksploratif, yaitu kecenderungan seseorang untuk mencari 

informasi mengenai produk yang diminatinya.  

E. Jenis dan Sumber Data  

Data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Sedangkan 

sumber data penelitian menggunakan data sekunder dan data primer. Data 

sekunder yang digunakan yaitu pengambilan data pada website untuk objek 

penelitian. Selain itu data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung 

dari responden. Data primer didapatkan melalui penyebaran angket atau 

kuesioner pada sampel yang telah ditentukan. Kuesioner merupakan data 

yang berisi pernyataan tertulis yang terkait dengan penelitian yang dilakukan 

(Sugiyono, 2016: 142). 

F. Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran data menggunakan skala deskriptif dalam bentuk 

skala likert. Skala likert berdasarkan hasil dari kuesioner yang disebarkan di 
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Universitas Muhammadiyah Malang. Sugiyono (2016: 93) berpendapat 

bahwa skala likert merupakan skala pengukuran dari sikap, persepsi, atau 

pendapat dari subjek tentang penelitian yang dilakukan. Kriteria dari 

penilaian jawaban dalam kuesioner sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Kriteria Penilaian Jawaban 

No Jenis Jawaban Bobot 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Netral (N) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

  Sumber: Sugiyono, 2016 

Tabel 3.1 menunjukkan kriteria penilaian jawaban yang diberikan dalam 

kuesioner yaitu pemberian bobot terbesar pada jawaban sangat setuju dan 

pemberian bobot terkecil pada jawaban sangat tidak setuju. Hasil dari 

kuesioner kemudian dihitung dengan menggunakan aplikasi komputer SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences). Aplikasi SPSS yaitu program 

komputer yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan perhitungan 

statistika (Ghozali, 2018: 15). 

G. Uji Instrumen Data  

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan ketepatan antara data yang sebenarnya 

dengan data yang telah diteliti. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang tinggi dan sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti mempunyai validitas rendah. Uji validitas mengukur apakah 
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pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dapat mengukur apa yang hendak 

diukur (Ghozali, 2018: 51). 

Pengujian ini dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara 

masing masih skor indikator dengan total skor konstruk dengan 

menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Jika korelasi 

masing-masing skor terhadap skor konstruk menunjukkan hasil yang 

signifikansi, maka dapat disimpulkan masing-masing indikator pertanyaan 

tersebut adalah valid. Hasil dari validitas dapat dilihat melalui hasil 

Correlated Item-total correlation (Ghozali, 2018: 51). Ketentuan yang 

diberikan sebagai berikut: 

a. Apabila r-hitung > r-tabel, maka instrumen dapat dikatakan valid. 

b. Apabila r-hitung < r-tabel, maka instrumen dapat dikatakan tidak 

valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya melakukan uji 

reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran 

variabel. Pengukuran ini akan menunjukkan sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Pengukuran tersebut menggunakan program 

SPSS dengan melakukan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu variabel 

dikatakan reliabel jika nilai dari Cronbach Alpha lebih besar dari 0.70 

(Ghozali, 2018: 45). 

H. Teknik Analisis Data 

1. Indeks Persepsional 
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Indeks persepsional merupakan  akumulasi skor pada setiap 

jawaban responden dalam setiap pernyataan. Nilai indeks persepsional 

digunakan untuk memperoleh deskripsi jawaban responden. Skor yang 

diberikan oleh responden dapat menggambarkan persepsi tentang 

variabel penelitian. Skala jawaban responden 1-5. Rumus perhitungan 

indeks persepsional sebagai berikut: 

Nilai Indeks = 
(%F1 x 1)+(%F2 x 2)+(%F3 x 3)+(%F4 x 4)+(F5 x 5)

5
 

Keterangan: 

F1 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab sangat tidak setuju 

dengan skor 1 

F2 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab tidak setuju dengan 

skor 2 

F3 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab netral dengan n skor 

3 

F4 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab setuju dengan skor 4  

F5 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab sangat setuju dengan 

skor 5 

Kriteria dalam indeks persepsional menggunakan kriteria tiga kotak 

(three box method). Metode tersebut dilakukan dengan membagi nilai 

total indeks menjadi tiga bagian. Total nilai indeks adalah 100, maka 

akan menghasilkan rentang skala sebesar 30 yang akan digunakan 

sebagai dasar interpretasi nilai indeks (Ferdinand, 2006). Berikut 

pembagian total nilai indeks menggunakan metode tiga kotak: 
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10 – 40  = Rendah  

41 – 70  = Sedang  

71 – 100  = Tinggi  

Jika nilai indeks menghasilkan angka 10 – 40 menunjukkan 

persepsi konsumen rendah, kemudian jika nilai indeks menghasilkan 

angka 41 – 70  menunjukkan persepsi konsumen sedang, dan jika nilai 

indeks menghasilkan angka 71 – 100 menunjukkan persepsi konsumen 

tinggi. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian data yang dilakukan dalam uji asumsi klasik sebagai berikut: 

a Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Uji normalitas menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-

Smirnov (K-S). Pengambilan keputusan dalam uji tersebut yaitu jika 

hasil menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0.05, maka data 

residual terdistribusi secara normal. Jika hasil menunjukkan nilai 

signifikansi kurang dari 0.05, maka data residual terdistribusi secara 

tidak normal. Uji normalitas dilakukan untuk mengasumsikan nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi tersebut dilanggar 

maka uji statistik menunjukkan tidak valid (Ghozali, 2018: 161). 

b Uji Autokorelasi 
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Uji autokorelasi merupakan uji yang digunakan untuk menguji. 

Pengujian autokorelasi digunakan untuk menguji apakah antar 

residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual terdapat 

hubungan korelasi maka dapat dikatakan residual adalah random 

(acak). Pengujian ini menggunakan uji Run Test. Pengambilan 

keputusan dalam uji Run Test menetapkan nilai Asymp signifikansi > 

0.05, maka tidak terjadi gejala Autokorelasi (Ghozali, 2018: 121).  

c Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF atau 

Tolerance. Keputusan yang diambil dari uji multikolinieritas yaitu jika 

nilai Tolerance >0.10 atau sama dengan nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) <10, maka artinya tidak terjadi gejala multikolinieritas 

(Ghozali, 2018: 107). 

d Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk 

menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual. 

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas menggunakan uji 

Glejser. Keputusan yang diambil dalam pengujian ini yaitu apabila 

nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. Namun sebaliknya apabila nilai signifikansi 
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kurang dari 0.05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 

2018: 137). 

3. Uji Regresi Linier Berganda  

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui adanya 

pengaruh atau tidak pada variabel bebas terhadap variable terikat. Pada 

pengujian ini terdapat lebih dari satu variabel independen yang akan diuji 

(Ghozali, 2018: 95). Model persamaan regresi linier berganda menurut 

Gozali (2018: 180) sebagai berikut:  

Y= a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y  = Minat beli 

a  = Nilai Konstanta 

b1 = Koefisien regresi variabel celebrity endorser 

b2 = Koefisien regresi variabel brand image 

X1 = Celebrity endorser 

X2 = Brand image 

e  = Error term 

4. Koefisien determinasi 

 Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari 

model regresi. Koefisien determinasi dapat diketahui dari nilai Adjusted R 

Square pada model Summary. Nilai dari Adjusted R Square menunjukkan 

besarnya nilai koefisien determinasi pada seluruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat (Ghozali, 2018: 97). 



36 
 

 

I. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t. Uji t 

merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan adanya pengaruh antara 

celebrity endorser dan brand image secara parsial terhadap minat beli 

konsumen produk Maybelline. Uji hipotesis menggunakan uji dua pihak (Two 

Tail Test). Menurut sugiyono (2016: 163) yaitu uji yang digunakan apabila 

hipotesis nol (Ho) berbunyi “sama dengan” dan hipotesis alternatif (Ha) 

berbunyi “tidak sama dengan” (Ho = ; Ha ≠). 

Ho : ρ = 0 (Tidak ada hubungan antara X dengan Y) 

Ha : ρ ≠ 0 (Terdapat hubungan antara X dengan Y)  

Kriteria yang digunakan dalam uji t sebagai berikut:  

a. Apabila t-hitung < t-tabel, maka hipotesis ditolak yang menunjukkan 

bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Apabila t-hitung > t-tabel, maka hipotesis diterima yang menunjukkan 

bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Uji t dua pihak (Two Tail Test) dapat digambarkan dengan kurva 

sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Kurva Uji T 

 

 

 

 

 

Ho Ditolak dan Ha 

Diterima 

Ho Ditolak dan Ha 

Diterima 

Daerah Penerima Ho 

-1.980 1.980 
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Berdasarkan Gambar 3.1 perhitungan t tabel menggunakan kriteria 

tingkat signifikansi sebesar 0.05 dan derajat kebebasan yaitu df = jumlah 

sampel (N) – K (jumlah variabel), maka df = 120-3 = 117 diperoleh nilai t-

tabel sebesar 1.980. 

J. Uji Dominasi  

Uji dominasi digunakan untuk mengetahui variabel bebas (independen) 

yang paling besar berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). 

Penelitian ini menggunakan Standardize Coefficient Beta. Untuk dapat 

mengetahui variabel bebas yang berpengaruh dominan dengan melihat hasil 

dari nilai Standardize Coefficient Beta. Semakin besar nilai Beta, maka 

menunjukkan semakin besar pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 

2018: 102). 

 

 


