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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana dilakukannya 

semua kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Subyek 

penelitian ini adalah calon konsumen Zoya fashion yang berada di kota 

Malang. Sehingga penelitian ini akan dilakukan di outlet Zoya Mall 

Olympic Garden Lantai 1 FF Nomor 67-68, Jalan Kawi Nomor 24 Kota 

Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory research yaitu 

penelitian yang menelaah hubungan kausal (sebab akibat) antar variabel 

yang menjelaskan fenomena tertentu (Darmawan, 2013). Dalam penelitian 

ini menggunakan variabel independen yaitu daya tarik (X1),  kepercayaan 

(X2), dan keahlian (X3) celebrity endorser dan variabel dependen yaitu 

minat beli (Y). 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan setelah itu ditarik 
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kesimpulannya (Sugiyono, 2013:148). Karakteristik tertentu yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu calon konsumen yang belum pernah 

melakukan pembelian pada Zoya Fashion Malang. Populasi dalam 

penelitian ini adalah calon konsumen yang berada di outlet Zoya Mall 

Olympic Garden Malang yang tidak diketahui jumlahnya pada tanggal 7 

Desember – 20 Desember 2018.  

2. Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:149). Penentuan sampel 

pada penelitian ini bersifat non probability sampling artinya 

kemungkinan atau peluang seseorang untuk menjadi anggota sampel 

tidak diketahui. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan teknik accidental sampling. Sedangkan accidental 

Sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti bisa 

dijadikan sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data (Sugiyono,2005).  

Pelaksanaan accidental sampling dalam penelitian ini diberikan 

kepada calon konsumen yang berada  pada outlet Zoya Mall Olympic 

Garden Malang. Ukuran sampel yang layak, ideal, dan representatif 

adalah antara 30 sampai 500 responden. Sehingga sampel yang 

digunakan untuk responden dalam penelitian ini berjumlah 120 

responden karena menggunakan 4 variabel dan tiap variabel 
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menggunakan 30 responden. Dalam penelitian ini pengambilan sampel 

dilakukan dengan menyebarkan kuisioner pada outlet Zoya Mall 

Olympic Garden. 

 

D.  Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2015) variabel penelitian merupakan 

suatu atribut, sifat, atau nilai dari seseorang, objek, atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, 

diantaranya variabel independen yaitu daya Tarik (X1),  kepercayaan (X2), 

dan keahlian (X3) celebrity endorser dan variabel dependen yaitu minat beli 

(Y). Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya dapat diketahui definisi 

operasional  variabel, indikator dan pengukurannya ada pada tabel 3.1  

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Indikator 

Celebrity 

Endorser 

merupakan 

penggunaan 

narasumber 

(source) 

sebagai figur 

yang menarik 

atau populer 

dalam iklan 

Attractiveness (daya 

tarik) mengacu pada diri 

yang dianggap sebagai 

yang menarik untuk 

dilihat dalam kaitannya 

dengan konsep 

kelompok tertentu 

dengan daya tarik fisik 

1. Celebrity endorser memiliki fisik 

yang menarik. 

2. Tampilan celebrity endorser melalui 

setting, caption, dan fashion style 

dalam foto produk yang diposting. 

3. Celebrity endorser memiliki kesan 

yang elegant. 

4. Celebrity endorser memiliki kesan 

yang menghibur. 
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Variabel Dimensi Indikator 

 Trustworthiness 

(kepercayaan) mengacu 

pada 

kejujuran,integritas dan 

kepercayaan diri dari 

seorang sumber pesan. 

Mengarah kepada 

kemampuan selebriti 

untuk mengenalkan dan 

memberikan informasi 

pada pelanggan terkait 

produk yang mereka 

pakai. 

1. Celebrity endorser dapat dipercaya 

dalam menyampaikan pesan iklan 

sesuai dengan kenyataan. 

2. Celebrity endorser tulus dalam 

meyampaikan pesan iklan. 

3. Celebrity endorser dapat diandalkan 

dalam emyampaikan pesan iklan. 

4. Celebrity endorser konsisten dalam 

menyampaikan pesan tentang produk 

yang dipromosikan. 

 Expertise (keahlian) 

mengacu pada 

pengetahuan, 

pengalaman, atau 

keahlian yang dimiliki 

oleh seorang endorser 

yang dihubungkan oleh 

merek yang didukung. 

1. Celebrity endorser memiliki keahlian 

untuk meyakinkan pelanggan 

mengenai produk yang diiklankan. 

2. Pengalaman yang dimiliki celebrity 

endorser mampu tampil dengan 

percaya diri dalam mempromosikan 

suatu produk. 

3. Pengetahuan yang dimiki celebrity 

endorser mengenai suatu produk 

yang dipromosikan  

4. Ketrampilan yang dimiliki celebrity 

endorser untuk meyakinkan 

pelanggan mengenai produk yang 

diiklankan. 

5. Celebrity endorser memiliki kualitas 

yang tinggi dalam menyampaikan 

pesan iklan 

 

 



 

33 
 

Variabel Dimensi Indikator 

Minat Beli 

sebagai sesuatu 

yang pribadi 

dan 

berhubungan 

dengan sikap, 

individu yang 

berminat 

terhadap suatu 

obyek akan 

mempunyai 

kekuatan atau 

dorongan 

untuk 

melakukan 

serangkaian 

tingkah laku 

untuk 

mendekati atau 

mendapatkan 

objek tersebut.  

 1. Minat transaksional, yaitu 

kecenderungan seseorang untuk 

membeli produk. 

2. Minat referensial, yaitu 

kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk  kepada orang 

lain.  

1. Minat preferensial, yaitu minat yang 

menggambarkan perilaku seseorang 

yang memiliki preferensi utama pada 

produk tersebut. Preferensi ini hanya 

dapat digantikan jika terjadi sesuatu 

dengan produk preferensinya. 

2. Minat eksploratif, minat ini 

menggambarkan perilaku seseorang 

yang selalu mencari informasi 

mengenai produk yang diminatinya 

dan mencari informasi untuk 

mendukung sifat-sifat positif dari 

produk tersebut 

 

E. Pengukuran Variabel 

Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala Likert, dengan 

skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan (Sugiyono, 2015). Jawaban setiap instrumen yang menggunakan 

skala Likert mempunyai gradasi dari segi positif sampai sangat negatif. Pada 

skala ini peneliti memberikan nilai atau skor pada setiap respon jawaban 

dapat dilihat berdasarkan tabel 3.2.  
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Tabel 3.2 Skala Likert 

Kategori Skor/Nilai 

Sangat tidak setuju 

Tidak setuju 

Netral 

Setuju 

Sangat setuju 

1 

2 

3 

4 

5 

 

F.  Jenis dan Sumber Data 

Sugiyono (2015), sumber data primer adalah data yang langsung 

diperoleh dari pemberi data kepada pengumpul data yang diberikan secara 

langsung. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara 

menyebarkan kuisioner dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan, sumber data yang diperoleh yaitu mengenai 

pendapat responden tentang pengaruh celebrity endorser produk Zoya 

Fashion terhadap minat beli. 

G.  Teknik Pengumpulan Data 

        Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

di dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah dengan kuisioner (angket). 

        Sugiyono (2015) kuisioner (angket) merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden. Kuisioner dibagikan secara 

langsung kepada calon konsumen Zoya Fashion yang belum pernah dan 
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berkeinginan melakukan pembelian pada produk Zoya Fashion yang 

berada di MOG Malang. 

H. Uji Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kuanitatif, kualitas instrumen penelitian 

berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas 

pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Instrumen yang telah teruji validitas dan reabilitasnya 

belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila 

instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan 

datanya (Sugiyono, 2015) 

a. Uji Validitas  

            Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu 

test dapat melakukan fungsi ukurnya semakin tepat pula alat pengukur 

tersebut mengenai sasaran, dan sebaliknya semakin rendah suatu alat 

ukur maka semakin jauh pula alat pengukurnya tersebut mengenai 

sasarannya (Ghozali, 2015). Adapun dasar pengambilan keputusan 

dalam uji validitas adalah sebagi berikut: 

1) Jika nilai r hitung > r tabel , maka item pertanyaan dalam angket 

berkorelasi signifikan terhadap skor total, artinya item angket 

dinyatakan valid. 

2) Jika r hitung < r tabel , maka item pertanyaan dalam angket 

berkorelasi signifikan terhadap skor total, artinya item angket 

dinyatakan tidak valid. 
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b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas yang diuji dalam penelitian ini merupakan 

reliabilitas konsistensi internal (internal consistency reliability). Teknik 

yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal dalam penelitian ini 

dengan teknik Cronbach's Alpha (Ghozali, 2001). Apabila nilai 

Cronbach ' s Coefficient Alpha lebih besar dari 0,6, maka kuesioner 

sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan reliabel. Jika nilai Cronbach’s 

Coefficient Alpha lebih kecil 0,6, maka kuesioner sebagai alat pengukur 

dinilai dinyatakan tidak reliabel.  

I. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

   Menurut Ghozali (2011:160) menyatakan bahwa uji normalitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dapat diartikan, 

uji normalitas dilakukan untuk dapat mengetahui sifat distribusi data 

penelitian yang berfungsi untuk mengetahui sampel yang diambil 

normal atau tidak dengan menguji sebaran data yang dianalisis.  

   Alat uji yang digunakan untuk melihat normalitas data dalam 

penelitian ini, yaitu Uji Kolmogrov Smirnov, yaitu pengujian dengan 

melihat dari hasil angka probabilitasnya, jika nilai probabilitas lebih 

kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal, dan jika 

probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi 

normal.  
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2. Uji Multikorelasi  

  Uji mutikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen yaitu daya Tarik (X1),  kepercayaan (X2), dan keahlian 

(X3). (Ghozali,2011). Deteksi ada atau tidaknya multikolinearitas 

dalam model regres adalah dilihat dari besaran VIF (Variance Indlation 

Factor) dan (TOL). Regresi bebas dari masalah  multikolinearitas jika 

nilai VIF < 10 dan nilai TOL > 0,10 (Ghozali,2011).   

3. Uji Heteroskedastistas  

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heteroskedastisitas dan untuk mengetahui danya 

heteroskedastisitas digunakan uji glejser. Gejala heteroskedastisitas 

terjadi apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. 

J. Teknik Analisis Data 

a. Rentang Skala 

Kriteria penentuan kecenderungan jawaban responden ditentukan 

berdasarkan rata-rata nilai jawaban yang dihitung menggunakan rentang 

skala (Umar, 2000). Adapun rumus rentang skala sebagai berikut: 

 

                                            RS = 
n (m−1)

m
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Keterangan:  

RS  =  Rentang Skala 

n  =  Jumlah sampel 

m     =  Jumlah alternatif jawaban tiap item  

Rentang skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1 hingga 5, maka rentang skala penelitian yang didapat adalah: 

Rs = 
120 (5−1)

5
 = 

480

5
 = 96 

Nilai rentang skala sebesar 96 digunakan untuk menentukan 

rentang skala keputusan. Rentang skala keputusan yang digunakan 

dapat dilihat pada tabel 3.3.  

Tabel 3.3 Rentang Skala Keputusan 

Rentang 

skala 

Minat Beli Attractiveness 

(daya tarik) 

Trustworthiness 

(kepercayaan) 

Expertise 

(keahlian) 

120 -216 Sangat Rendah Sangat Tidak 

Menarik 

Sangat Tidak 

Percaya 

Sangat Tidak Ahli 

217 – 312 Rendah Tidak Menarik Tidak Percaya Tidak Ahli 

313 – 408 Netral Netral Netral Netral 

409 – 504 Tinggi Menarik Percaya Ahli 

505 – 600 Sangat Tinggi Sangat Menarik Sangat Percaya Sangat Ahli 

b. Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Sugiyono (2015) regresi linear berganda digunakan oleh 

peneliti bila penelitian bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik 

turunnya variabel dependen, bila dua variabel independen sebagai faktor 

prediktor yang dimanipulasi (naik turunnya nilai). Teknik analisi regresi 
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linear berganda menentukan hubungan antar variabel independen yaitu, 

daya Tarik (X1),  kepercayaan (X2), dan keahlian (X3) terhadap variabel 

dependen yaitu minat beli calon konsumen (Y). 

Dengan rumus yang digunakan sebagi berikut: 

                 Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: 

Y  = Minat beli konsumen  

a  = Konstanta 

b1,b2,b3 = Koefisien regresi 

X1  = Attractiveness (daya tarik) 

X2  = Trustworthiness (kepercayaan) 

X3  = Expertise (keahlian) 

e  = Error term (residual) 

c. Koefisien Determinasi (R Square)  

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat 

terbatas.Dalam penelitian ini koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui besarnya konstribusi yang ditimbulkan variabel daya Tarik 

(X1),  kepercayaan (X2), dan keahlian (X3). minat beli (Y). 

Interprestasi dari pengaruh yang ditimbulkan variable daya Tarik (X1),  

kepercayaan (X2), dan keahlian (X3) minat beli (Y) yaitu 0 sampai 1, 
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dimana semakin mendekati 1 berarti besar kontribusi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen semakin besar, dan sebaliknya 

jika mendekati 0 maka pengaruh variabel independen terhadap 

dependen semakin kecil. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel penelitian menggunakan aplikasi SPSS. (Ghazali,2011). 

K. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan 2 uji 

hipotesis, diantaranya: 

1) Uji F  

Uji F menunjukan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri 

dari variable daya Tarik (X1),  kepercayaan (X2), dan keahlian 

(X3).berpengaruh signifikan secara serentak atau simultan terhadap 

variabel dependen yaitu minat beli calon konsumen (Y).  (Ghozali, 2011) 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 

pengambilan keputusan: 

a. Jika nilai F lebih besar dari 4 maka H0 ditolak pada derajat 

kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, 

yang menyatakan bahwa semua variabel independen yang terdiri 

dari variabel daya Tarik (X1),  kepercayaan (X2), dan keahlian 

(X3).secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen yaitu minat beli calon konsumen (Y). 

b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut tabel. 

Bila nilai Fhitung lebih besar daripada nilai Ftabel, maka H0 ditolak dan 

Ha diterima. 
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2) Uji t 

Menurut Ghozali (2011) uji t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam 

menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini 

ingin menguji apakah jika secara terpisah, suatu variabel independen 

yang terdiri dari variabel daya Tarik (X1),  kepercayaan (X2), dan 

keahlian (X3) akan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

yaitu minat beli calon konsumen (Y) 

a. Daya Tarik (X1) Celebrity Endorser 

1. Apabila t hitung > t tabel, maka H1 diterima yang artinya 

variabel daya Tarik (X1) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel minat beli calon konsumen. 

2. Apabila t hitung < t tabel, maka H1 ditolak yang artinya  variabel 

daya tarik (X1) tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel minat beli calon konsumen. 

b. Kepercayaan (X2) Celebrity Endorser 

1. Apabila t hitung > t tabel, maka H1 diterima yang artinya 

variabel kepercayaan (X2) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel minat beli calon konsumen. 

2. Apabila t hitung < t tabel, maka H1 ditolak yang artinya variabel 

kepercayaan (X2) tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel minat beli calon konsumen. 

c. Keahlian (X3) Celebrity Endorser 
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1. Apabila t hitung > t tabel, maka H1 diterima yang artinya 

variabel keahlian (X3) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel minat beli calon konsumen. 

2. Apabila t hitung < t tabel, maka H1 ditolak yang artinya 

variabel keahlian (X3) tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel minat beli calon konsumen. 

 


