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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek / Subjek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam 

penelitian (Sugiyono, 2012). Objek penelitian ini adalah produk sepatu Vans. 

Sedangkan subjek yang diambil dari penelitian ini adalah mahasiswa yang berada 

di Yogyakarta. 

B. Jenis Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer yang 

langsung diperoleh dari sumber penelitian yaitu dari responden melalui 

penyebaran kuesioner. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik 

yang relatif sama yang dianggap dapat mewakili populasi. Hair et al (2010) 

merekomendasikan ukuran sampel minimal 100 sampai 200 sampel dengan 5 

hingga 20 kali jumlah indikator yang diestimasi. Peneliti mengambil sebanyak 100 

responden untuk dijadikan sampel. Penelitian ini akan mengambil sampel dengan 

teknik non probability sampling dengan metode  purposive sampling. Kriteria 

responden yang dipilih yakni yang membeli produk sepatu Vans melalui online 

setahun terakhir, serta mengetahui celebrity endorser yang dipakai Vans. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan angket atau kuisioner 

sebagai sarana untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pelanggan untuk 

memperoleh data primer digunakan sebagai dasar penelitian tersebut. Kuesioner 

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan secara tulis pada responden untuk dijawab (Sugiyono, 

2011). Kuesioner mencakup tiga variabel yang diteliti, Daya Tarik Celebrity 

Endorser, Kredibilitas Celebrity Endorser dan Keputusan Pembelian. 

Penelitian ini menggunakan variabel yang bersifat kuantitatif maka 

untuk mengukur variabel tersebut digunakan skala likert. Pernyataan yang terdapat 

didalam kuesioner dibuat menggunakan skala 1-5 untuk mewakili pendapat 

responden. Nilai untuk skala tersebut adalah: 

1. Sangat Tidak Setuju  : 1 

2. Tidak setuju   : 2 

3. Netral    : 3 

4. Setuju    : 4 

5. Sangat Tidak Setuju  : 5 

 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel :  Daya Tarik Celebrity Endorser (X1) 

Definisi : Daya Tarik Celebrity Endorser merupakan unsur-unsur atau 

elemen yang dimiliki seorang selebriti meliputi keramahan, menyenangkan, 
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fisik, dan pekerja sebagai beberapa dimensi penting dari konsep daya tarik agar 

mampu menarik perhatian konsumen. 

Indikator :  

a. Likeability 

Tingkat disukai audience 

b. Similiarity 

Tingkat kesamaan dengan personality yang diinginkan oleh pengguna produk 

c. Familiarity 

Tingkat pengenalan dengan audience 

Sumber : Shimp (2003) 

 

2. Variabel :  KredibilitasCelebrity Endorser (X2) 

Definisi : Kredibilitas adalah suatu nilai kepercayaan dalam diri seorang 

selebriti dalam meyakinkan seorang konsumen mengenai produk yang sedang 

dipromosikan. Kredibilitas disini dimaksudkan agar seorang selebriti memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang banyak atas produk dan serta cakap dalam 

menyampaikan pesan - pesan atas produk yang sedang dipromosikan.  

Indikator :  

a. Pengetahuan selebriti terhadap produk.  

Merupakan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh komunikatoruntuk 

mendukung pesan yang disampaikan.  
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b. Kemampuan menarik rasa percaya diri konsumen.  

Objektivitas selebriti merujuk pada kemampuan selebriti untuk memberi 

keyakinan atau percaya diri pada konsumen suatu produk.  

c. Kecocokan selebriti dengan merek atau produk.  

Memberikan nilai dan perilaku selebriti sesuai dengan kesan positif yang 

diinginkan untuk merek yang diiklankan 

Sumber :  Shimp (2003) 

3. Variabel : Keputusan Pembelian (Y) 

Definisi : Keputusan pembelian merupakan bagaimana seorang 

konsumen memilih dan melakukan pembelian dari beberapa pilihan dan 

alternatif yang telah dia pilih berdasarkan hal-hal tertentu. 

Indikator :  

a. Pemilihan Produk/Jasa 

Pemilihan produk atau jasa adalah alasan mengapa konsumen memilih 

produk/jasa untuk memenuhi kebutuhan. 

b. Pemilihan Merek 

Pemilihan merek yaitu bagaimana suatu merek memposisikan dirinya di dalam 

bentuk konsumen yang meliputi citra (image) merek yang unik dari sebuah 

produk/jasa. 

c. Pemilihan Waktu 

Waktu adalah salah satu unsur terpenting bagi konsumen untuk membeli suatu 

produk/jasa. 
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d. Pemilihan Metode Cara Pembayaran 

Konsumen harus mengambil pilihan tentang metode/cara pembayaran produk 

yang dibeli. 

Sumber :  Kotler dan Amstrong (2008) 

 

F. Uji Kualitas Instumen dan Data 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2013). 

Instrumen yang dilakukan adalah kuesioner yang telah diuji validitasnya, berisikan 

pernyataan tertutup yang telah disediakan jawaban sehingga responden dapat 

memilih yang paling sesuai dengan yang dirasakannya. Uji kualitas instrumen 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Uji Validitas (Validity) 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2011). 

2. Uji Reliabilitas (Reliability) 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali, 2011). 
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3. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

Uji hipotesis dan analisis data “Pengaruh Daya Tarik dan 

Kredibilitas Celebrity Endorser terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Sepatu Vans melalui Online” diukur menggunakan Analisis Regresi Linear 

Berganda. 

1. Analisis Data 

Gujarati (2006) mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap 

hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan (the 

explained variable) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (the 

explanatory). Jika variabel bebas hanya satu disebut Regresi Linear Sederhana 

dan jika variabel bebas lebih dari satu, disebut Regresi Linear Berganda. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, yaitu 

metode analisis yang melibatkan variabel dependen (Y) dengan dua variabel 

independen (X). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis 

ada tidaknya pengaruh variabel independen (Daya Tarik dan Kredibilitas 

Celebrity Endorser) terhadap variabel dependen (Keputusan Pembelian). 

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah: 

Y = b1X1+b2X2+e 

Keterangan : 

Y = Keputusan Pembelian 

X1 = Daya Tarik Celebrity Endorser 

X2 = Kredibilitas Celebrity Endorser 
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b1b2 = Besaran koefisien regresi dari masing-masing variabel 

e = error 

(Sumber : Gujarati, 2006) 

 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen 

(Daya Tarik dan Kredibilitas Celebrity Endorser) terhadap variable dependen 

(Keputusan Pembelian). Pengujian ini terdiri dari uji F hitung (uji simultan) 

dan uji t hitung (uji parsial). 

a. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variable dependen. 

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingannilai F hitung 

dengan melihat taraf signifikansi yang ditetapkan (0,05).Jika signifikansi F 

hitung lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak yangartinya variabel independen 

secara simultan berpengaruh terhadapvariabel dependen (Ghozali, 2011). 

b. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independensecara parsial 

terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan ini dilakukan berdasarkan 

perbandingan nilai signifikansi dari nilai hitung masing-masing koefisien 

regresi dengan taraf signifikansi yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,05. Jika 

tingkat signifikansi t hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan 
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bahwa Ho ditolak yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2011). 

 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Jika nilai R2 yang diperoleh mendekati nol berarti 

kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas atau rendah. Sebaliknya jika nilai yang diperoleh R2 

mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat 

(Ghozali, 2011). 


