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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode 

deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas (Sugiono 2011:29). Sedangkan metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme (peristiwa yang benar-benar terjadi), digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono 2011:8). 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Sweet Things. Sedangkan 

sampel dalam penelitian ini adalah para konsumen yang pernah melakukan 

pembelian di Awesomething Store. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah Sampling Purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2011: 67), yaitu para konsumen yang telah melakukan 

pembelian melalui situs : www.awesomethingstuff.weebly.com. Hingga bulan 

Maret 2013, total konsumen www.awesomethingstuff.weebly.com adalah 

sebanyak 370 orang. Selanjutnya peneliti menggunakan rumus Slovin pada 

http://www.awesomethingstuff.weebly.com/
http://www.awesomethingstuff.weebly.com/
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tingkat preposisi 10% (dalam Yamin, 2013) untuk membantu menentukan jumlah 

kuota yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

 

Dimana: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Tingkat preposisi 

Selanjutnya, perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 101 orang. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan selama bulan 

September 2013, dengan menggunakan kuesioner (angket), yaitu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2011: 142). Selanjutnya, 

jawaban setiap pertanyaan tersebut ditentukan skornya dengan menggunakan 

skala Likert. Adapun skor yang digunakan adalah skor 1 untuk Sangat Tidak 

Setuju, hingga skor 5 untuk Sangat Setuju. 
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3.3. Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2009: 49) validitas adalah suatu derajat ketetapan alat ukur 

penelitian tentang isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur 

sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Langkah dalam menguji validitas adalah 

dengan melihat korelasi masing-masing item dari kuesioner. Jika nilai signifikansi < 

0,05, maka data dikatakan valid. Sedangkan reliabilitas menurut Ghozali (2009: 45) 

adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukan oleh instrument. 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi jawaban dari responden 

terhadap kuesioner. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan tes cronbach alpha. 

Jika nilai cronbach alpha > 0,60, dan nilai cronbach alpha if item deleted lebih kecil 

dari nilai cronbach alpha, maka variabel dikatakan reliabel. 

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel bebas (X) 

1) Celebrity Endorsement (X1) 

 Menurut David dan Benedikte (dalam Shafiq et.al., 2011) celebrity 

endorsement adalah  penggunaan daya tarik selebriti untuk 

mempromosikan produk dan mengaitkan selebriti tersebut dengan 

produk yang dipasarkan. Variabel ini diukur menggunakan indikator 

(Shimp, dalam Doss, 2011) : 

a) Daya tarik endorser: 

 Testimoni yang diberikan endorser mampu meningkatkan 

kualitas produk Sweet Things. 
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 Ketika saya tidak mempercayai kualitas produk Sweet Things 

saya akan mempercayai celebrity endorser melalui 

dukungannya pada produk terkait. 

b) Kredibilitas Endorser.  

 Keahlian endorser dalam bidang fashion mampu meningkatkan 

kualitas produk Sweet Things. 

 Citra yang dimiliki endorser akan mempengaruhi kualitas produk 

Sweet Things. 

2) Mobile Advertisement  (X2) 

 Menurut Wireless Advertising Association (dalam Chen et.al., 2013), 

Mobile Advertising adalah iklan yang dilancarkan pada perangkat 

nirkabel. Variabel ini diukur menggunakan indikator (Kim, et.al., 2009):  

a) Perceived Ease of Use: 

 Penggunaan Blackberry memudahkan saya untuk berkomunikasi 

dengan cara yang saya inginkan.  

 Penggunaan Blackberry itu jelas dan mudah dimengerti. 

b) Perceived Usefulness:  

 Penggunaan Blackberry berguna untuk mengkomunikasikan apa 

yang saya inginkan. 

 Penggunaan Blackberry meningkatkan kemampuan saya dalam 

berkomunikasi. 
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b. Variabel terikat (Y) 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2009:177) keputusan pembelian (Y) adalah 

keputusan konsumen mengenai preferensi atas merek-merek yang ada di 

dalam kumpulan pilihan. Variabel ini diukur menggunakan indikator 

(Thamizvanan & Xavier, 2012):  

1) Saya merasa bahagia berbelanja online.  

2) Saya merasa senang berbelanja online. 

3) Saya merasa puas berbelanja online. 

4) Saya suka berbelanja online. 

5) Situs online shop adalah tempat yang cocok bagi saya untuk membeli 

produk. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda. Alat yang 

digunakan sebagai instrumen analisis data adalah program IBM SPSS for 

Windows version 20. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2011: 147), analisis data dalam statistik deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya, analisis deskriptif pada 

penetian ini meliputi deskripsi:  
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1) Frekuensi jawaban responden pada variabel Celebrity Endorser(X1) 

2) Frekuensi jawaban responden pada variabel Mobile Advertisenent (X2) 

3) Frekuensi jawaban responden pada variabel Keputusan Pembelian (Y) 

b.  Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Kuncoro (2009: 120), model regresi linier berganda digunakan 

untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel 

terikat dengan membuat persamaan garis regresi linier berganda. 

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Di mana:  

Y : Dependent Variabel (Keputusan Pembelian) 

 : bilangan konstanta, yang menunjukkan pengaruh dari kedua 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

X1 : Independent Variabel 1 (Celebrity Endorser) 

X2 : Independent Variabel 2 (Mobile Advertisement) 

 : Koefisien regresi variabel X1 yang menunjukkan hubungan 

Celebrity Endorser terhadap Keputusan Pembelian 

 : Koefisien regresi variabel X2 yang menunjukkan pengaruh Mobile 

Advertisement terhadap Keputusan Pembelian 

 : residual  
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c. Pengujian Hipotesis  

1)  Uji Simultan (Uji F) 

Menurut Kuncoro (2009: 239), untuk menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang terdapat dalam model mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat digunakan uji 

F, dengan tingkat signifikasi sebesar 5%.  

Apabila nilai signifikansi ≤ 0,05, maka variabel-variabel independen 

(Celebrity Endorsement dan Mobile Advertising) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (Keputusan Pembelian). Bagi 

perusahaan, hasil uji simultan (uji F) dapat digunakan untuk membuat 

kebijakan untuk mengintegrasikan penggunaan Celebrity Endorsement 

dan Mobile Advertising dalam rangka menarik minat beli konsumen 

Sweet Things, apabila kedua alat promosi tersebut terbukti berpengaruh 

secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen Sweet 

Things. 

2)  Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Kuncoro (2009: 238), untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual (parsial) dalam 

menerangkan variasi variabel dependen, dengan tingkat signifikasi 

sebesar 5%. Apabila nilai signifikansi ≤ 0,05, maka variabel independen 

(Celebrity Endorsement, atau Mobile Advertising) berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (Keputusan Pembelian).  
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Bagi perusahaan, hasil uji parsial (uji t) dapat digunakan untuk 

membuat kebijakan tentang penggunaan Celebrity Endorsement dan 

Mobile Advertising dalam rangka menarik minat beli konsumen Sweet 

Things, apabila kedua alat promosi tersebut terbukti berpengaruh 

secara individual terhadap keputusan pembelian konsumen Sweet 

Things. 

d. Analisis Korelasi Berganda (R) dan Koefisien Determinasi Berganda (R
2
)  

Menurut Umar (2010: 181) analisis koefisien korelasi berganda (R) 

digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel bebas 

secara serempak terhadap variabel terikat, dimana persamaan koefisien 

korelasi berganda (R) adalah -1 < R < 1, dengan keputusan: 

1) Apabila R = 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara variabel bebas 

(X) dengan variabel terikat (Y) sangat lemah atau bahkan tidak 

berhubungan sama sekali.  

2) Apabila R = +1 atau mendekati 1, maka hubungan antara variabel 

bebas (X) dengan variabel terikat (Y) sangat kuat dan positif.  

3) Apabila R =  -1 atau mendekati -1, maka hubungan antara variabel 

bebas (X) dengan variabel terikat (Y) sangat kuat dan negatif. 

Di sisi lain, Umar (2010: 178), juga menjelaskan bahwa analisis 

koefisien determinasi berganda dilakukan untuk mencari R
2
, yang 

menggambarkan seberapa jauh naik atau turunnya variabel terikat 

yang dipengaruhi oleh variabel bebas, persamaan koefisien 

determinasi berganda adalah 0 ≤ R
2
 ≤ 1, dengan keputusan: 
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1) Apabila R
2
 = 1, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

bebas (X) dengan variabel terikat (Y).  

2) Apabila R
2
 mendekati 0, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).  

Jadi, semakin tinggi nilai R
2
 atau semakin R

2
 mendekati 1, maka semakin 

baik model yang digunakan. 

e. Analisis Korelasi Parsial  

Menurut Howel (2012: 528) korelasi parsial digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jika nilai korelasi dari dua 

variabel semakin mendekati 1, maka semakin erat hubungan antara 

variabel satu dengan variabel lainnya. Jika korelasi parsial suatu variabel 

lebih tinggi artinya variabel bebas tersebut lebih berpengaruh terhadap 

variabel terikat daripada variabel lainnya 

f. Uji Asusmsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini terdiri  dari  empat 

pengujian, yaitu: 

1)  Uji Multikolinearitas 

 Menurut Ghozali (2009: 96), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 

Multikolineritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Adapun nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adalah multikolineritas adalah nilai tolerance < 0.1 atau nilai VIF > 10. 
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2) Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2009: 100), uji autokorelasi digunakan untuk 

mengetahui apakah antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan 

waktu (time series).  

Konsekuensi adanya autokorelasi dalam model regresi adalah varian 

sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya.  

Cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada 

penelitian ini adalah menggunakan uji Durbin-Watson, dengan dasar 

keputusan sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Dasar Keputusan Uji Durbin-Watson 

Hipotesis Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No Decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No Decision 4-du ≤ d ≤ 4-dl 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak Ditolak du < d < 4-du 

Keterangan: du (batas atas), d1 (batas bawah) 

Sumber: Ghozali (2009: 100) 

3)  Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Ghozali (2009: 126), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variabel 

pengganggu ( ) memiliki varian yang sama sepanjang observasi, 

berarti data Y pada setiap X memiliki rentangan yang sama 
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(homoskedastisitas). Tetapi jika rentangnya tidak sama, maka terjadi 

heteroskedastisitas.  

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak adanya 

heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah menggunakan uji Rank 

Spearman, dengan nilai probabilitas > 0,05. 

4) Uji Normalitas 

 Menurut Ghozali (2009: 147), uji normalitas  bertujuan untuk menguji 

apakah diganti residual memiliki distribusi normal atau tidak. Adapun 

pedoman pengambilan keputusan dalam penelitian ini berdasarkan uji 

Kolmogorov Smirnov. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov 

Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan 

diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal 

baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score 

dan diasumsikan normal.  Jika signifikansi di bawah 0,05, berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 

maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji 

Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 

berarti residual yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan 

dengan data normal baku, berarti residual tersebut tidak normal. 


