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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 
3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
3.1.1  Profil Brand Maybelline 
  

 

 

 

Gambar 3.1 Logo Maybelline 

Maybelline adalah brand make-up no. 1 di dunia, terdepan dalam kualitas 

dan inovasi dengan identitas New York yang modern dengan harga yang 

terjangkau. Perusahaan ini diambil alih oleh L’Oreal Group sejak tahun 1996 

hingga saat ini dan sudah memasuki pasar Indonesia.  Bersamaan lahirnya slogan 

"Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline" di tahun 1991, brand ini 

menjadikan kecantikan terjangkau bagi wanita di berbagai penjuru dunia, 

sehingga setiap wanita berkesempatan untuk memaksimalkan potensi kecantikan 

mereka.  

   Hingga saat ini citra merek Maybelline masih terus hidup dikalangan 

masyarakat meskipun semakin banyaknya para pesaing kosmetik yang terus 

bermunculan. Hal ini dikarenakan faktor-faktor inovasi produk yang ditawaarkan 

serta tampilan iklan Maybelline yang menarik dari setiap jenis produk. 
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Gambar 3.2 Best Selling Product Brand Maybelline 

Maybelline adalah merek kosmetik pertama yang memperkenalkan 

maskara padat tahun 1913 dan menjadikan maskara sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari keseharian wanita. Hingga saat ini, Maybelline sudah hadir di 

lebih dari 100 negara dan menawarkan lebih dari 200 produk kosmetik dengan 

pilihan warna beragam yang mengikutin trend saat ini. 

Pada tahun 2018, Maybelline mengeluarkan produk lipstick terbarunya 

yang bernama SuperStay Matte Ink Liquid Lipstick. Lipstik ini diklaim mampu 

bertahan 16 jam, memiliki warna yang intense dan transferproof, sehingga tidak 

akan mudah pudar saat makan atau minum. 
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Gambar 3.3 Maybelline SuperStay Matte Ink Liquid Lipstick 

Maybelline Super Stay Matte Ink, memiliki kemasan yang berbentuk 

persegi panjang yang kokoh. Warna kemasannya sesuai dengan warna shade pada 

produk di dalamnya sehingga memudahkan konsumen untuk mengidentifikasi 

warna yang ingin dibeli atau digunakan.  
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Gambar 3.4 Bentuk Kuas Lipstick 

Pada kuasnya berbentuk tapered yang meruncing dan memiliki lubang di 

bagian tengah bantalan kuasnya. Lubang ini berfungsi sebagai penyimpan supaya 

produk tidak cepat habis dipulas ke bibir. Jadi, saat proses pemakaiannya cukup 

1x celup saja. Selain itu, pipa dan kuasnya lentur jadi akan mempermudah saat 

ingin membentuk garis luar bibir. 

 

3.1.2  Endorsement Maybelline 

Jovi Adhiguna atau yang biasa dipanggil Jovi yang dikenal sebagai fashion 

stylish yang memiliki karya-karya unik. Aktif di YouTube sejak tahun 2015, Jovi 

Adhiguna sendiri memilih gaya fashion androgyny yang masih jarang ditemui di 

Indonesia.  
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Gambar 3.5 Jovi Adhiguna 

Jovi  mengaku senang dengan gaya fashion androgyny yang akhirnya 

membuatnya bisa mengubah cara pandang orang dengan fashion tersebut. Dengan 

ciri khas style yang unik, tentu Jovi menjadi pusat perhatian banyak orang. 

Hingga saat ini, Instagram Jovi telah miliki pengikut sebanyak 398 ribu, dan 209 

ribu pengikut pada akun YouTube nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Youtube Jovi Adhiguna 
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Jovi aktif di YouTube dengan membuat konten Vlog ketika dia sedang 

traveling atau tentang kegiatan sehari-harinya, hingga videonya ketika sedang 

menyantap makanan. Para penonton yang melihat video yang diunggah oleh Jovi 

merasa Jovi merupakan orang yang lucu, ramah, ceria, dan menyenangkan, 

sehingga hal itu sudah menjadi ciri khas dari seorang Jovi Adhiguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Jovi Adhiguna dengan makeup 

Dengan memiliki kegiatan yang aktif pada dunia fashion, tentu Jovi juga 

sudah tidak asing lagi dengan makeup. Menurut Jovi, makeup sudah menjadi 

bagian dari keseharian dan gaya hidupnya. Jovi tidak merasa ada yang salah 

dengan penggunaan makeup pada laki-laki.  
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Gambar 3.8 Jovi Adhiguna dan perwakilan dari Indonesia di NYFW. 

Pada tahun 2018 ini, Jovi berkesempatan menghadiri acara New York 

Fashion Week, salah satu ajang fashion bergengsi di dunia bersama Maybelline. 

Sejumlah editor fashion, stylist, model dan juga para penikmat fashion dipastikan 

akan ramai menghadiri pekan fashion tersebut. Bukan hanya fashion, tetapi gaya 

make-up yang diaplikasikan di para model pun menjadi hal yang ditunggu-

tunggu. 
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Gambar 3.9 Jovi Adhiguna dengan Maybbeline SuperStay Matte Ink 
Liquid Lipstick 

 

 Selain menjadi perwakilan dari Indonesia untuk New York Fashion Week 

bersama Maybelline, Jovi juga menjadi endorser untuk produk terbaru 

Maybelline, yaitu SuperStay Matte Ink Liquid Lipstick. Jovi merupakan laki-laki 

pertama di Indonesia yang pernah bekerjasama dengan Maybelline sebagai 

endorser produk Maybbeline. Jovi memberikan review tentang Maybelline 

SuperStay Matte Ink Liquid Lipstick pada Instagramnya. 
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3.2 Desain Penelitian 

Menurut Malhotra (2012), desain penelitian didefinisikan sebagai sebuah 

kerangka untuk melakukan suatu projek riset pemasaran, yang membutuhkan 

prosedur yang spesifik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan serta dapat 

menyelesaikan masalah pada projek tersebut. Desain penelitian ini terdiri atas 

Exploratory Research Design dan Conclusive Research Design (Malhotra, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Malhotra (2012) 

Gambar 3.16 Klasifikasi Research Design 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif yaitu jenis penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan 

atau menggambarkan karakteristik maupun sifat pasar serta perilaku konsumen. 
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Penelitian ini meneliti sampling unit dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner 

disusun secara rapi dan terstruktur, kemudian diberikan kepada sample dari 

sebuah populasi guna mendapatkan informasi spesifik dari responden. 

Pengambilan informasi melalui kuesioner hanya dilakukan satu kali pada satu 

periode waktu saja atau menggunakan desain single cross-sectional (Malhotra, 

2012). 

Penelitian ini secara umum akan meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi purchase intention terhadap iklan Maybelline yang dilakukan oleh 

Jovi Adhiguna. Adapun variabel yang digunakan adalah attractiveness, 

trsutworthiness, expertise, similiarity, attitude toward advertising, attitude toward 

brand dan purchase intention.  

3.3 Prosedur Penelitian 

1. Mengumpulkan berbagai jurnal dan literatur pendukung untuk mendukung 

penelitian ini dan memodifikasi model tersebut serta menyusun kerangka 

penelitian. 

2. Menyusun draft kuesioner dengan melakukan wording kuesioner. 

Pemilihan kata yang tepat pada kuesioner bertujuan agar responden lebih 

mudah memahami pernyataan sehingga hasilnya dapat relevan dengan 

tujuan penelitian. 

3. Melakukan pre-test dengan menyebar kuesioner kepada 30 responden 

terlebih dahulu, sebelum melakukan pengumpulan kuesioner dalam 

jumlah yang lebih besar. 

4. Hasil data dari pre-test 30 responden tersebut dianalisis menggunakan 

perangkat lunak SPSS version 23. Jika hasil pre-test tersebut memenuhi 
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syarat, maka kuesioner dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu 

pengambilan data besar yang sudah ditentukan n x 5 observasi sampai 

dengan n x 10 observasi (Hair et al., 2010). Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan n x 5 observasi. 

5. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis kembali dengan 

menggunakan perangkat lunak Lisrel Version 8.80. 

3.4 Populasi dan Sample 

Penentuan target populasi sangatlah penting dalam penelitian ini agar hasil 

yang didapat lebih akurat. Menurut Malhotra (2012) populasi adalah gabungan 

atau sekumpulan elemen yang memiliki serangkaian karakteristik tertentu. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh orang yang menggunakan YouTube. 

3.4.1  Sample Unit 

Sample unit adalah suatu dasar yang mengandung unsur-unsur dari 

populasi yang akan dijadikan sampel (Malhotra, 2012). Sample unit yang 

digunakan pada penelitian ini adalah wanita yang berusia minimal 17 tahun yang 

mengikuti (follow) Instagram Jovi Adhiguna,  sudah pernah membeli produk 

Maybelline namun belum pernah membeli produk SuperStay Matte Ink Liquid 

Lipstcik. 

3.4.2  Time Frame 

Malhotra (2012) menyatakan bahwa time frame mengacu pada jangka 

waktu yang dibutuhkan peneliti untuk mengumpulkan data hingga mengolahnya. 

Pada penelitian ini, time frame yang dibutuhkan yaitu bulan Desember 2018. 
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3.4.3  Sample Size 

Penentuan jumlah sampel ditentukan berdasarkan teori Hair et al. (2010) 

bahwa penentuan banyaknya sampel sesuai dengan banyaknya jumlah item 

pertanyaan yang digunakan pada kuesioner tersebut, dimana dengan 

mengasumsikan n (item) x 5 observasi sampai n (item) x 10 observasi. Pada 

penelitian ini penulis menggunakan n x 5 dengan 32 item  pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur 8 variabel, sehingga jumlah responden yang 

digunakan adalah 32 item pertanyaan dikali 5 sama dengan 160 responden. 

Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan 175 responden. 

3.4.4  Sampling Techniques 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel non-

probability sampling technique, dimana tidak semua bagian dari populasi 

memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel, tetapi responden ditentukan 

berdasarkan karakteristik atau kriteria sesuai dengan kebutuhan penulis (Malhotra, 

2012). Untuk teknik yang digunakan adalah judgmental technique sampling yakni 

sample unit dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan penulis 

(Malhotra, 2012). Alasan menggunakan judgemental technique sampling pada 

proses pengambilan sampel dikarenakan penelitian ini memiliki syarat kriteria 

yaitu responden berkelamin wanita, berusia minimal 17 tahun yang mengikuti 

(follow) Instagram Jovi Adhiguna,  sudah pernah membeli produk Maybelline 

namun belum pernah membeli produk SuperStay Matte Ink Liquid Lipstcik . 

Dalam hal ini judgemental technique sampling ditunjukan dalam kuesioner yang 

berupa screening lebih mendalam untuk menentukan responden. 
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Proses pengumpulan data menggunakan metode single cross sectional, 

dimana metode pengumpulan informasi hanya dilakukan sekali (Malhotra, 2012). 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer dengan menyebarkan 

kuesioner secara online melalui google docs kepada responden berjenis kelamin 

wanita yang berusia minimal 17 tahun yang mengikuti (follow) Instagram Jovi 

Adhiguna,  sudah pernah membeli produk Maybelline namun belum pernah 

membeli produk SuperStay Matte Ink Liquid Lipstcik. 

3.5 Identifikasi Variable Penelitian 
3.5.1 Variabel Eksogen 

Variabel eksogen adalah variabel yang dianggap memiliki pengaruh 

terhadap variabel yang lain, namun tidak dipengaruhi oleh variable lain dalam 

model. Notasi matematik dari variabel laten eksogen adalah huruf Yunani ξ 

(“ksi”) (Hair et al., 2010). Variabel eksogen digambarkan sebagai lingkaran 

dengan anak panah yang menuju keluar. Dalam penelitian ini, yang termasuk 

variabel eksogen adalah attractiveness, trustworthiness, expertise, advertisement 

credibility.  

Berikut adalah gambar dari variabel eksogen : 

 

 

 

Sumber : Hair et al., 2010 

Gambar 3.17 Variabel Eksogen 

 

Eksogen 
( ξ ) 
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3.5.2 Variabel Endogen 

Variabel endogen merupakan variabel yang terikat pada paling sedikit satu 

persamaan dalam model atau dipengaruhi oleh variabel lain dalam model, 

meskipun di semua persamaan sisanya variabel tersebut adalah variabel bebas. 

Notasi matematik dari variabel laten endogen adalah η (“eta”) (Hair et al., 2010). 

Variabel endogen digambarkan sebagai lingkaran dengan setidaknya memiliki 

satu anak panag yang mengarah pada variabel tersebut. Dalam penelitian ini, yang 

termasuk variabel endogen adalah attitude toward the advertising, attitude toward 

the brand dan purchase intention.  

Berikut adalah gambar variabel eksogen : 

 

 

 

Sumber : Hair et al., 2010 

Gambar 3.18 Variabel Endogen 

3.5.3  Variabel Teramati 

Variabel teramati (observer variable) atau variabel terukur (measured 

variable) adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris, dan 

dapat disebut juga sebagai indikator. Pada metode survei menggunakan kuesioner 

mewakili sebuah variabel teramati. Simbol dari variabel teramati adalah bujur 

sangkar/kotak atau persegi panjang (Hair et al., 2010) 

Pada penelitian ini, terdapat total 32 pertanyaan pada kuesioner, sehingga 

jumlah variabel teramati dalam penelitian ini adalah 32 indikator.  

 

Endogen 

( η ) 
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3.6 Definisi Operasional Variabel 

Dalam mengukur variabel yang digunakan dalam penelitian diperlukan 

indikator-indikator yang sesuai untuk mengkur variabel tersebut secara akurat. 

Indikator tersebut juga berguna untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

mendefinisikan variabel – variabel yang digunakan. Definisi operasional dapat  

Definisi operasional pada penelitian ini disusun berdasarkan teori yang 

mendasari dengan indikator pertanyaan seperti pada tabel 3.1. Skala pengukuran 

variabel yang digunakan adalah likert scale 5 (lima) poin. Seluruh variabel diukur 

dengan skala likert 1 sampai 5, dengan angka satu menunjukkan sangat tidak 

setuju sampai dengan angka lima yang menunjukkan sangat setuju. 

 Dibawah ini adalah definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat 

dari tabel 3.1 : 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

No Variable Definisi 
Operasional 

Measurement Kode 
Measurement Scale 

1 Trustworthiness  Kejujuran, ketulusan 
dan kebenaran dari 
seorang sumber, 
atau persepsi 
penerima bahwa 
endorser 
mengkomunikasikan 
sesuatu yang benar 
(Hovland et al., 
1966). 
 

Saya merasa Jovi Adhiguna 
jujur dalam memberikan 
informasi produk (Munukka et 
al., 2015) 

TRS1 Likert 
scale  
1-5  

Saya menganggap Jovi 
Adhiguna dapat dipercaya 
dalam memberikan informasi 
tentang Maybelline SuperStay 
Matte Ink Liquid Lipstick 
(Munukka et al., 2015) 

TRS2 

Saya menganggap bahwa 
informasi yang disampakan 
Jovi Adhiguna tentang 
Maybelline SuperStay Matte 
Ink Liquid Lipstick dapat 
diandalkan (Munukka et al., 
2015) 

TRS3 
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No Variable Definisi 
Operasional 

Measurement Kode 
Measurement Scale 

Saya menganggap Jovi 
Adhiguna sungguh-sungguh 
dalam menyampaikan 
informasi tentang Maybelline 
SuperStay Matte Ink Liquid 
Lipstick (Munukka et al., 
2015) 

TRS4 

2 Expertise  Seorang endorser 
yang ahli pada 
bidang tertentu akan 
lebih persuasif 
dalam menarik 
konsumen. 
(Thanh, 2016) 

Saya merasa Jovi Adhiguna 
tahu banyak tentang 
Maybelline SuperStay Matte 
Ink Liquid Lipstick (Munukka 
et al., 2015)  

EXP1 Likert 
scale  
1-5  

Saya merasa Jovi Adhiguna  
kompeten untuk memberikan 
pendapat tentang Maybelline 
SuperStay Matte Ink Liquid 
Lipstick (Munukka et al., 
2015)  

EXP2 

Saya menganggap Jovi 
Adhiguna seorang yang ahli 
mengenai Maybelline 
SuperStay Matte Ink Liquid 
Lipstick (Munukka et al., 
2015)  

EXP3 

Saya menganggap Jovi 
Adhiguna cukup 
berpengalaman untuk 
memberikan pendapat tentang 
Maybelline SuperStay Matte 
Ink Liquid Lipstick (Munukka 
et al., 2015)  

EXP4 

3 Attractiveness Sifat menarik yang 
dimiliki seorang 
endorser, seperti 
kecantikan fisik, 
kepribadian, 
ketertarikan dan 
keakraban kepada 
konsumen 
(McCracken, 1989) 

Saya menganggap penampilan 
Jovi Adhiguna menarik 
(Munukka et al., 2015)   

ATR1 

Likert 
scale  
1-5 

Saya menganggap penampilan 
Jovi Adhiguna stylish 
(Munukka et al., 2015)   

ATR2 

Saya menganggap Jovi 
Adhiguna good looking 
(Munukka et al., 2015)   

ATR3 

Saya melihat Jovi Adhiguna 
seorang endorser yang 
berkarisma (Erdorgan, 1999) 

ATR4 

4 Celebrity/ 
Product 

Congruence 

Endorser dengan 
atribut atau 
karakteristik yang 
selaras dengan 
produk (Siemens et 

Menurut saya, sosok Jovi 
Adhiguna sesuai dengan 
produk Maybelline SuperStay 
Matte Ink Liquid Lipstick (Ha 
& Lam, 2017) 

C1 Likert 
scale  
1-5 
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No Variable Definisi 
Operasional 

Measurement Kode 
Measurement Scale 

al., 2008) Menurut saya, Jovi Adhiguna 
adalah sosok yang tepat untuk 
merepresentasikan produk 
Maybelline SuperStay Matte 
Ink Liquid Lipstick (Ha & 
Lam, 2017) 

C2 

Menurut saya, Jovi Adhiguna 
adalah sosok yang pas atau 
pantas untuk produk 
Maybelline SuperStay Matte 
Ink Liquid Lipstick (Ha & 
Lam, 2017) 

C3 

Saya percaya bahwa Jovi 
Adhiguna menggunakan 
produk Maybelline SuperStay 
Matte Ink Liquid Lipstick (Ha 
& Lam, 2017) 

C4 

5 Attitude toward 
Advertising 

Suatu 
kecenderungan 
seorang konsumen 
untuk belajar 
menanggapi dengan 
cara memberikan 
evaluasi positif 
tentang suatu iklan 
(Mackenzie & Lutz, 
1989) 

Saya suka melihat review Jovi 
Adhiguna tentang Maybelline 
SuperStay Matte Ink Liquid 
Lipstick (Milakovic & Mihic, 
2015) 

AAD1 Likert 
scale  
1-5 

Saya merasa review Jovi 
Adhiguna tentang Maybelline 
SuperStay Matte Ink Liquid 
Lipstick menarik (Milakovic 
& Mihic, 2015) 

AAD2 

Saya merasa review Jovi 
Adhiguna tentang Maybelline 
SuperStay Matte Ink Liquid 
Lipstick adalah sumber 
informasi yang baik 
(Milakovic & Mihic, 2015) 

AAD3 

Saya merasa senang karena 
review tentang Maybelline 
SuperStay Matte Ink Liquid 
Lipstick direview oleh Jovi 
Adhiguna (Milakovic & 
Mihic, 2015) 

AAD4 

6 Attitude toward 
Brand 

Evaluasi secara 
positif dari 
konsumen terhadap 
suatu produk 
ataupun merek 
(Phelps & Hoy, 
1996) 

Saya tertarik dengan brand 
Maybelline (Spears & Singh, 
2004) 

AB1  Likert 
scale  
1-5 

Saya menyukai brand 
Maybelline (Spears & Singh, 
2004) 

AB2 

Analisis pengaruh pada..., Vira Yuniati Siswaningsih, FB UMN, 2019



18	
	

No Variable Definisi 
Operasional 

Measurement Kode 
Measurement Scale 

Saya senang dengan brand 
Maybelline karena 
merupakan make up bermutu 
(Spears & Singh, 2004) 

AB3 

Saya memiliki sikap positif 
terhadap 
brand Maybelline (Spears & 
Singh, 2004) 

AB4 

7 Purchase 
Intention 

Seberapa besar 
keinginan konsumen 
untuk membeli 
produk tersebut 
(Phelps & Hoy, 
1996) 

Saya akan mempertibangkan 
untuk membeli produk 
Maybelline SuperStay Matte 
Ink Liquid Lipstick (Javerpaa 
et al., 2000) 

PI1 Likert 
scale  
1-5 

Saya berniat untuk membeli 
Maybelline SuperStay Matte 
Ink Liquid Lipstick (Javerpaa 
et al., 2000) 

PI2 

Ketika saya ingin membeli 
lipsick, saya akan membeli 
Maybelline SuperStay Matte 
Ink Liquid Lipstick (Javerpaa 
et al., 2000) 

PI3 

Jika saya memilik cukup dana, 
saya akan membeli 
Maybelline SuperStay Matte 
Ink Liquid Lipstick (Javerpaa 
et al., 2000) 

PI4 

 

3.7 Teknik Pengolahan Analisis Data 
3.7.1 Uji Instrumen 

 Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar 

kuesioner. Oleh karena itu, kuesioner sebagai alat ukur utama pada penelitian ini 

merupakan kunci dari keberhasilan penelitian. Maka, diperlukan alat ukur yang 

tepat, dapat diandalkan dan konsisten. Untuk menjamin ketepatan dan konsistensi 

kuesioner, perlu dilakukan uji validitas serta uji realibilitas terhadap kuesioner.  
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3.7.1.1 Uji Validitas 

 Sebuah indikator dapat diketahui valid atau tidaknya dengan melakukan 

uji validitas (Malhotra, 2010). Sebuah indikator dikatakan valid, apabila 

pertanyaan idnikator mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh indikator 

tersebut. Jadi, validitas mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah 

dibuat benar-benar dapat mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang 

sudah dibuat benar-benar dapat mengukur apa yang akan diukur. Pada penelitian 

ini iji validitas dilakukan dengan cara uji factor analysis. Adapun hal penting 

yang perlu diperhatikan dalam uji validitas dan pemeriksaan validitas yang 

terdapat pada tabel 3.2 yaitu :  

Tabel 3.2 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

1 

Kaiser Meyer-Olkin (KMO) Measure 

of Sampling Adequacy 

Merupakan sebuah indeks yang 

digunakan untuk menguji kecocokan 

model analisis. 

Nilai KMO ≥ 0.5 mengindikasikan 

bahwa analisis faktor telah 

memadai dalam  hal jumlah sample, 

sedangkan  nilai KMO < 0.5 

mengindikasikan analisis faktor 

tidak memadai dalam hal jumlah 

sample 

(Malhotra, 2012) 

2 Bartlett’s Test of Sphericity 

Merupakan uji statistik yang digunakan 

untuk menguji hipotesis bahwa 

variabel-variabel tidak berkorelasi pada 

populasi. Dengan kata lain, 

mengindikasikan bahwa matriks 

korelasi adalah matriks identitas, yang 

mengindikasikan bahwa variabel-

Jika hasil uji nilai signifikan ≤ 0.05 

menunjukkan hubungan yang 

signifikan antara variabel dan 

merupakan nilai yang diharapkan. 

(Malhotra, 2012) 
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No. Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

variabel dalam faktor bersifat related   

(r = 1) atau unrelated (r = 0). 

 

 

3 

 

Anti Image Matrices 

Untuk memprediksi apakah suatu 

variabel memiliki kesalahan terhadap 

variabel lain. 

 

Memperhatikan nilai Measure of 

Sampling Adequacy (MSA) pada 

diagonal anti image correlation. 

Nilai MSA berkisar antara 0 sampai 

dengan 1 dengan kriteria : 

Nilai MSA = 1, menandakan bahwa 

variabel dapat diprediksi tanpa 

kesalahan oleh variabel lain. 

Nilai MSA ≥ 0.50 menandakan 

bahwa variabel masih dapat 

diprediksi dan dapat dianalisis lebih 

lanjut. 

Nilai MSA ≤ 0.50 menandakan 

bahwa variabel tidak dapat 

dianalisis lebih lanjut. Perlu 

dikatakan pengulangan perhitungan 

analisis faktor dengan 

mengeluarkan indikator yang 

memiliki nilai MSA ≤ 0.50. 

(Malhotra, 2012) 

4 Factor Loading of Component Matrix 

Merupakan besarnya korelasi suatu 

indikator dengan faktor yang terbentuk. 

Tujuannya untuk menentukan validitas 

setiap indikator dalam mengkonstruk 

setiap variabel. 

 

Kriteria validitas suatu indikator itu 

dikatakan valid membentuk suatu 

faktor, jika memiliki factor loading 

sebesar 0.50 (Malhotra, 2012). 

 

Sumber : Maholtra (2012) 
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3.7.1.2 Uji Reliabilitas  

Sebuah penelitian dapat diketahui tingkat kehandalan melalui sebuah uji 

reliabilitas (Malhotra, 2012). Tingkat kehandalan dapat dilihat dari jawaban 

terhadap sebuah pernyataan yang konsisten dan stabil. Menurut Malhotra (2012) 

cronbach alpha merupakan alat ukur untuk korelasi antar jawaban pernyataan dari 

suatu konstruk atau variabel dinilai reliabel jika cronbach alpha nilainya ≥ 0.6. 

3.7.2  Metode Analisis Data dengan Structural Equation Model (SEM) 

Pada penelitian ini data akan dianalisis dengan menggunakan metode 

structural equation model (SEM) yaitu merupakan sebuah teknik statistic 

multivariate yang menggabungkan beberapa aspek dalam regresi berganda  yang 

bertujuan untuk menguji hubungan dependen dan analisis faktor yang menyajikan 

konsep faktor tidak terukur dengan variabel multi yang digunakan untuk 

memperkirakan serangkaian hubungan dependen yang saling mempengaruhi 

secara bersamaan (Hair et al., 2010). 

Menurut Hair, Black, & Anderson (2010), structural equation modeling  

merupakan sebuah teknik statistic multivariate yang menggabungkan aspek-aspek 

dalam regresi berganda dengan tujuan untuk menguji hubungan dependen dan 

analisis faktor yang menyajikan konsep faktor tidak terukur dengan variabel multi 

yang digunakan untuk memperkirakan serangkaian hubungan dependen yang 

saling mempengaruhi secara bersamaan. Dari segi metodologi, SEM memiliki 

beberapa peran, yakni sebagai sistem persamaan simultan, analisis kausal linier, 

analisis lintasan (path analysis), analysis of covariance structure, dan model 

persamaan struktural (Hair et al., 2010).  
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Analisa hasil penelitian menggunakan metode SEM (Structural 

EquationModeling). Software yang digunakan adalah Lisrel versi 8.80 untuk 

melakukan uji validitas, realibilitas, hingga uji hipotesis penelitian. 

3.7.2.1 Kecocokan Keseluruhan Model (overall of fit). 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Goodness of fit (GOF) antara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak memiliki satu uji 

statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai 

gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat 

digunakan secara bersama-sama atau kombinasi. 

Pengukuran secara kombinasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menilai 

kecocokan model dari tiga sudut pandang yaitu overall fit (kecocokan 

keseluruhan), comparative fit base model (kecocokan komparatif terhadap model 

dasar), dan parsimony model (model parsimoni). Dari hal tersebut, kemudian Hair 

et al. (2010) mengelompokkan GOF menjadi tiga bagian yaitu absolute fit 

measure (ukuran kecocokan mutlak), incremental fit measure (ukuran kecocokan 

incremental), dan parsimonius fit measure (ukuran kecocokan parsimoni).  

Absolute fit measure (ukuran kecocokan mutlak) digunakan untuk 

menentukan derajat prediksi model keseluruhan (model struktural dan 

pengukuran) terhadap matriks korelasi dan kovarian. Incremental fit measure 

(ukuran kecocokan incremental) digunakan untuk membandingkan model yang 

diusulkan dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut null model 

(model dengan semua korelasi di antara variabel nol). Parsimonius fit measure 

(ukuran kecocokan parsimoni) yaitu model dengan parameter relatif sedikit dan 
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degree of freedom relatif banyak. Adapun ringkasan uji kecocokan dan 

pemeriksaan kecocokan secara lebih rinci ditunjukan pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Perbandingan Ukuran-ukuran Goodness Of Fit (GOF) 
 

 
Sumber : Hair et al (2010) 

 

3.7.2.2 Kecocokan Model Pengukuran (measurement model fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap 

construct atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan 

beberapa variabel teramati/indicator) secara terpisah melalui evaluasi terhadap 

validitas dan reliabilitas dari model pengukuran (Hair et al., 2010).  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

 Menurut Hair et al., (2010) suatu variabel dikatakan mempunyai validitas 

yang baik terhadap construct atau variabel latennya jika muatan faktor 

standar (standardized loading factor) ≥ 0,50 dan t-value  ≥ 1.65 
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2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran  

 Realibilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi 

dalam mengukur konstruk latennya. Berdasarkan Hair et al., (2010) suatu 

variabel dapat dikatakan mempunyai reliabilitas baik jika:   

a. Nilai construct reliability (CR) ≥ 0.70, dan   

b. Nilai Variance Extracted (VE) ≥ 0.50   

Berdasarkan Hair et al., (2010) ukuran tersebut dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut:  

  

  

3.7.2.3	Kecocokan	model	struktural	(structural	model	fit) 

Struktural model (structural model), disebut juga latent variable 

relationship. Persamaan umumnya adalah: 

   η =  γξ + ζ 

   η =  βη +  Γξ + ζ 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) sebagai model pengukuran 

(measurement model) terdiri dari dua jenis pengukuran, yaitu: 

a. Model pengukuran untuk variabel eksogen (variabel bebas). 

Persamaan umumnya: 

     X =  Λ! ξ + ζ  
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b. Model pengukuran untuk variabel endogen (variabel tak bebas). 

Persamaan umumnya: 

Y =  Λ! η + ζ 
 
Persamaan diatas digunakan dengan asumsi: 

1. ζ tidak berkorelasi dengan ξ. 

2. ε tidak berkorelasi dengan η. 

3. δ tidak berkorelasi dengan ξ. 

4. ζ, ε, dan δ tidak saling berkorelasi (mutually correlated). 

5. γ – β bersifat non singular. 

Dimana notasi-notasi diatas memiliki arti sebagai berikut: 

y = vektor variabel endogen yang dapat diamati. 

x = vektor variabel eksogen yang dapat diamati. 

η (eta)= vektor random dari variabel laten endogen. 

ξ (ksi)= vektor random dari variabel laten eksogen. 

ε (epsilon)= vektor kekeliruan pengukuran dalam y. 

δ (delta)= vektor kekeliruan pengukuran dalam x. 

Λ!(lambda y)= matrik koefisien regresi y atas ξ. 

Λ!(lambda x)= matrik koefisien regresi y atas ξ. 

γ (gamma) = matrik koefisien variabel ξ dalam persamaan sktruktural. 

β (beta)= matrik koefisien variabel η dalam persamaan structural. 

ζ (zeta)= vektor kekeliruan persamaan dalam hubungan struktural antara η dan ξ. 
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Evaluasi atau analisis terhadap model struktural mencakup pemeriksaan 

terhadap signifikansi koefisien yang diestimasi. Terdapat tujuh tahapan prosedur 

dalam pembentukan dan analisis SEM menurut Hair et al. (2010):  

1. Membentuk model teori sebagai dasar model SEM yang mempunyai 

justifikasi teoritis yang kuat. Merupakan suatu model kausal atau sebab 

akibat yang menyatakan hubungan antar dimensi atau variabel. 

2. Membangun path diagram dari hubungan kausal yang dibentuk 

berdasarkan dasar teori. Path diagram tersebut memudahkan peneliti 

melihat hubungan-hubungan kausalitas yang diujinya. 

3. Membagi path diagram tersebut menjadi satu set model pengukuran 

(measurement model) dan model struktural (structural model). 

4. Pemilihan matrik data input dan mengestimasi model yang diajukan. 

Perbedaan SEM dengan teknik multivariat lainnya adalah dalam input data 

yang akan digunakan dalam pemodelan dan estimasinya. SEM hanya 

menggunakan matrik varian/kovarian atau matrik korelasi sebagai data 

input untuk keseluruhan estimasi yang dilakukan. 

5. Menentukan the identification of the structural model. Langkah ini untuk 

menentukan model yang dispesifikasi, bukan model yang underidentified 

atau unidentified. Problem identifikasi dapat muncul melalui gejala-gejala 

berikut: 

a. Standard Error untuk salah satu atau beberapa koefisien adalah sangat 

besar. 

b. Program ini mampu menghasilkan matrik informasi yang seharusnya 

disajikan. 
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c. Muncul angka-angka yang aneh seperti adanya error varian yang 

negatif. 

d. Muncul korelasi yang sangat tinggi antar korelasi estimasi yang 

didapat (misalnya lebih dari 0.9). 

6. Mengevaluasi kriteria dari goodness of fit atau uji kecocokan. Pada 

tahap ini kesesuaian model dievaluasi melalui telaah terhadap 

berbagai kriteria goodness of fit sebagai berikut: 

a. Ukuran sampel minimal 100-150 dan dengan perbandingan 5 

observasi untuk setiap parameter estimate. 

b. Normalitas dan linearitas. 

c. Outliers. 

d. Multicollinearity dan singularity. 

7. Menginterpretasikan hasil yang telah didapat serta mengubah model 

penelitian jika diperlukan.  

3.7.3  Model Pengukuran (Measurement Model) 

Pada penelitian ini terdapat tujuh model pengukuran berdasarkan variabel 

yang diukur, yaitu : 

1. Trustworthiness of Endorser Credibility 

Model ini terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first order 

confirmatory factor analysis (1!" CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

trustworthiness of endorser credibility. Variabel laten ξ1 yang mewakili 

attractiveness of endorser credibility dan memiliki 4 indikator pertanyan. 

Berdasarkan gambar 3.8, maka dibuat model pengukuran trustworthiness of  

endorser credibility sebagai berikut: 

Analisis pengaruh pada..., Vira Yuniati Siswaningsih, FB UMN, 2019



28	
	

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Model Pengukuran Trustworthiness of  Endorser Credibility 
 

2. Expertise of Endorser Credibility  

Model ini terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first order 

confirmatory factor analysis (1!" CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

expertise of endorser credibility. Variabel laten ξ2 yang mewakili expertise of 

endorser credibility dan memiliki 4 indikator pertanyan. Berdasarkan gambar 

3.10, maka dibuat model pengukuran expertise of endorser credibility sebagai 

berikut: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 3.20 Model Pengukuran Expertise of  Endorser Credibility 

3. Attractiveness of Celebrity Endorser Credibility  

Model ini terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first order 

confirmatory factor analysis (1!" CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

attractiveness of celebrity endorser credibility. Variabel laten ξ3 yang mewakili 
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attractiveness of endorser credibility dan memiliki 4 indikator pertanyan. 

Berdasarkan gambar 3.8, maka dibuat model pengukuran attractiveness of  

endorser credibility sebagai berikut:  

 

  

 

 
 

 

Gambar 3.21 Model Pengukuran Attractiveness of  Endorser Credibility 

4. Similiarity of Endorser Credibility  

Model ini terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first order 

confirmatory factor analysis (1!" CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

similiairty of endorser credibility. Variabel laten ξ4 yang mewakili similiarity of 

endorser credibility dan memiliki 4 indikator pertanyan. Berdasarkan gambar 3.8, 

maka dibuat model pengukuran similiairty of  endorser credibility sebagai berikut 

 

  

 

 
 

 

Gambar 3.22 Model Pengukuran Similiarity of  Endorser Credibility 
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5. Celebrity/Product Congruence 

Model ini terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first order 

confirmatory factor analysis (1!" CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

celebrity/product congruence. Variabel laten ξ5 yang mewakili celebrity/product 

congruence dan memiliki 4 indikator pertanyan. Berdasarkan gambar 3.8, maka 

dibuat model pengukuran attractiveness of  endorser credibility sebagai berikut:  

 

  

 

 
 

 

Gambar 3.23 Model Pengukuran Celebrity/Product Congruence 

6. Attitude Toward the Advertising 

 Model ini terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first order 

confirmatory factor analysis (1!" CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

attitude toward the advertising. Variabel laten Y1 yang mewakili attitude toward 

the advertising dan memiliki 4 indikator pertanyan. Berdasarkan gambar 3.12, 

maka dibuat model pengukuran attitude toward the advertising sebagai berikut: 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.24 Model Pengukuran Attitude Toward Advertising 
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7. Attitude Toward the Brand 

 Model ini terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first order 

confirmatory factor analysis (1!" CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

attitude toward the brand. Variabel laten Y2 yang mewakili attitude toward the 

brand dan memiliki 4 indikator pertanyan. Berdasarkan gambar 3.13, maka dibuat 

model pengukuran attitude toward the brand sebagai berikut: 

 
 
 
 
 

 

 

Gambar 3.25 Model Pengukuran Attitude Toward Brand 

8. Purchase Intention 

 Model ini terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first order 

confirmatory factor analysis (1!" CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

purchase intention. Variabel laten Y3 yang mewakili purchase intention dan 

memiliki 4 indikator pertanyan. Berdasarkan gambar 3.14, maka dibuat model 

pengukuran purchase intention sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.26 Model Pengukuran Purchase Intention 
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3.7.4 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan sebuah prosedur yang berdasarkan bukti sampel 

serta teori probabilitas untuk menentukan apakah suatu hipotesis merupakan 

sebuah pernyataan yang masuk akal dan hipotesis sendiri merupakan sebuah 

pernyataan tentang populasi (Lind, Marchal, & Wathen, 2012). Menurut Lind et 

al. (2012), ada 5 langkah untuk melakukan uji hipotesis, yaitu: 

 

 

 

	
	
           Sumber: Lind et al. (2012) 

Gambar 3.7 Langkah-langkah Uji Hipotesis 

1. Menyatakan Hipotesis  

 Langkah pertama yaitu menyatakan hipotesis yang sedang diuji 

atau disebut juga null hypothesis (H0), H akan menyatakan hipotesis dan 0 

berarti “no difference”. Null hipotesis (H0) merupakan sebuah pernyataan 

tentang nilai dari parameter sebuah populasi yang dikembangkan untuk 

sebuah tujuan dari pengujian. Jika H0 ditolak atau pernyataan itu diterima 

jika sampel data memberikan bukti yang cukup bahwa H0 salah maka 

akan disebut sebagai alternate hypothesis.  

𝐻0: 𝛽 = 0 

 

𝐻1: 𝛽 ≠ 0 
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2. Menentukan level of significance  

 Tahap selanjutnya adalah pemilihan tingkat signifikansi yang 

merupakan peluang dimana hipotesis nol ditolak apabila benar. Untuk 

menolak hipotesis nol, dapat dilakukan Type error 1. Type error 1 

dilakukan ketika menolak hipotesis nol (H0) apabila benar. Kemudian 

dapat dilakukan juga Type error 2 dimana hal ini dilakukan ketika 

menerima hipotesis nol (H0) apabila salah (Lind et al., 2012).  

3. Menentukan Uji Statistik  

 Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi test statistik yang 

digunakan. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

statistik-t. Dalam hal ini, apabila t-value lebih besar atau sama dengan 

nilai critical maka H0 ditolak. 

4. Merumuskan Decision Rule 

 Merumuskan decision rule adalah pernyataan kondisi spesifik 

dimana ketika hipotesis nol ditolak dan kondisi dimana itu tidak 

ditolak (Lind et al, 2012) 

5. Menentukan pilihan  

 Tahap terakhir dari pengujian hipotesis ini dilakukan dengan 

mengukur test statistik kemudian membandingkan hasil dengan critical 

value sehingga dapat diputuskan apakah hipotesis nol akan ditolak atau 

tidak tidak ditolak. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 

perangkat lunak Lisrel 8.8. Pengujian akan dilakukan dengan 

membandingkan nilai t-value dari hasil olah data dengan syarat critical 

value one-tailed test yaitu ≥ 1.65 untuk yang mempunyai pengaruh positif 
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dan -1,65 untuk hipotesis yang mempunyai pengaruh negatif (Lind et al., 

2012). Berikut dibawah ini gambar yang menunjukan critical value positif: 

 

Gambar 3.8 critical value positif 

Berikut gambar yang menunjukan critical value negative : 

 

Gambar 3.9 critical value negatif 

 

 

 

 

	
	
	
 

Analisis pengaruh pada..., Vira Yuniati Siswaningsih, FB UMN, 2019




