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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Menurut Marwanto (2015), metode penelitian kuantitatif merupakan 

suatu metode yang menekankan Aspek pengukuran secara objektif dalam sebuah 

fenomena sosial tertentu. Menurut Sugiyono (2012), penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang digunakan untuk mencari tahu nilai variabel mandiri tanpa 

membuat perbandingan, atau menggabungkan dengan variabel yang lain, baik satu 

variabel atau lebih (independen). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan bagian generalisasi yang telah dipilih oleh 

peneliti untuk diteliti dan diambil kesimpulannya yang terdiri dari obyek 

atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

(Sugiyono, 2016). Populasi dari penelitian ini adalah followers Instagram 

dari Viva Cosmetics yang berjumlah 52.300 sampai dengan periode tanggal 

10 Oktober 2018. Peneliti menggunakan followers sebagai populasi dari 

penelitian karena followers memahami dan tertarik dengan akun yang 

mereka ikuti, jadi hal tersebut akan memudahkan penelitian. 
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b. Sampel 

Maolani & Cahyana (2015) sampel merupakan suatu bagian dari 

sejumlah dan kriteria yang dipunyai oleh populasi. Dalam penelitian ini, 

penulis memakai metode Non-probability Sampling yang mengandung arti 

jika teknik pengambilan sampel tidak memberi kesempatan yang sama 

kepada seluruh unit sebagai sampel penelitian (Abdillah & Jogiyanto, 

2015). Peneliti menggunakan metode ini karena mengingat jumlah populasi 

sampel yang besar, sehingga hanya digunakan beberapa sampel yang 

mewakili populasi tersebut. 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti adalah 

Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan oleh peneliti (Silalahi, 2012), di mana peneliti memilih sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan adalah 

sampel tersebut telah mengikuti akun Instagram Viva Cosmetics. 

Menurut Sugiyono (2015) dalam pengambilan sampel, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan rumus dari Slovin, yaitu sebagai 

berikut: 

Rumus Slovin  

 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel (5%) 

           n   = 

1+ ( N x 𝑒2) 

N 
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       n     =                52300 

         

              =                52300 

  

                           =               52300 

 

                         =               52300 

 

                         =    396,9      =     397 sampel 

 

Melalui perhitungan rumus Slovin diatas, dapat dilihat bahwa jumlah 

sampel yang akan diteliti adalah sebanyak 397 sampel. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Tipe dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif yang di mana 

penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan variabel-

variabel yang diperkirakan mempengaruhi keputusan pembelian produk Viva 

Cosmetics. Variabel yang digunakan antara lain adalah visibility, credibility, 

attractiveness, dan power celebrity endorser. 

Menurut Prof. Dr. H.M. Bungin, Burhan, S.Sos., M.Si (2011) data primer 

merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui sumber data pertama pada 

tempat yang dilakukan penelitian atau dari objek penelitian. Data yang digunakan 

1 + (52300 x 0,05²) 

1 + (52300 x 0,0025) 

1 + 130,75 

131,75 
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adalah data primer di mana data tersebut diperoleh secara langsung tanpa melalui 

perantara yaitu dari responden. Peneliti akan membagikan kuesioner kepada 

responden kemudian kuesioner yang telah diperoleh akan diteliti oleh peneliti.  

 Menurut Prof. Dr. H.M. Bungin, Burhan, S.Sos., M.Si (2011) data sekunder 

merupakan data yang didapatkan dari sumber kedua adalah data yang kita perlukan. 

Data sekunder dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Internal data 

Internal data menurut Prof. Dr. H.M. Bungin, Burhan, S.Sos., M.Si (2011) 

adalah data yang tertera dan tertulis di sumber data sekunder. 

b. Eksternal data 

Eksternal data menurut Prof. Dr. H.M. Bungin, Burhan, S.Sos., M.Si (2011) 

yaitu  merupakan data yang didapatkan dari sumber luar.  

Peneliti juga menggunakan data sekunder yaitu berupa data insight audience 

dari akun Instagram Viva Cosmetics. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang akan dipakai di dalam penelitian ini adalah 

metode survei dengan menggunakan cara membagikan kuesioner berisikan daftar 

pertanyaan kemudian kuesioner tersebut diisi oleh responden agar memperoleh data 

yang berhubungan dengan penelitian. 

Menurut Noor (2011) kuisioner ialah teknik pengumpulan data dengan cara 

menyerahkan atau menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada konsumen dengan 

tujuan konsumen memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.  
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Menurut Noor (2011) terdapat 4 komponen dari kuisioner, yaitu: 

(1) Terdapat subjek, yaitu inividu atau badan yang melaksanakan penelitian 

(2) Terdapat ajakan, dimana permohonan dari peneliti kepada responden yang 

digunakan agar dapat menjawab secara aktif dan objektif 

(3) Terdapat petunjuk pengisian kuisioner, yaitu petunjuk harus  dimengerti dan 

tidak bias 

(4) Terdapat pertanyaan atau pertanyaan dengan tempat untuk menjawab 

pertanyaan  

 Kuesioner yang dibagikan terdiri dari empat bagian. Bagian pertama 

berisikan pertanyaan seputar identitas dari sang responden, bagian kedua berisi 

pertanyaan mengenai celebrity endorser, bagian ketiga berisi pertanyaan mengenai 

brand image dan bagian keempat berisikan pertanyaan mengenai keputusan 

pembelian produk Viva Cosmetics. 

Dalam menentukan pernyataan-pernyataan yang termuat dalam kuesioner 

dapat dilakukan proses skoring melalui teori skala likert. Skala Likert digunakan 

untuk mengukur suatu sikap, pendapat, dan persepsi dari seseorang mengenai suatu 

objek atau fenomena tertentu. Menurut Noor (2011) kuisioner dibuat dengan nilai 

satu 1-5 dalam mewakili pendapat dari sang responden, yaitu seperti berikut :  
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a) Skor 5 : Sangat Setuju 

b) Skor 4 : Setuju 

c) Skor 3 : Tidak Berpendapat  

d) Skor 2 : Tidak Setuju  

e) Skor 1 : Sangat Tidak Setuju. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian adalah sebuah nilai dari obyek atau 

kegiatan yang telah ditetapkan oleh peneliti yang memiliki variasi tertentu untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). 

Tabel 3. 1 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel 

Variabel Indikator Operasionalisasi Pengukuran 

Celebrity 

Endorser (X1) 

Karakteristik celebrity endorser: 

1.Visibibility (kepopuleran) 

2.Credibility (kredibilitas) 

3.Attractiveness (daya tarik) 

4.Power 

 

 

(Rossiter dalam Kertamukti 

(2015:70-71) 

Celebrity endorser 

merupakan sesorang 

yang dikenal oleh 

masyarakat dan dapat 

mempengaruhi orang 

lain karena prestasinya. 

Skala likert 1-5 

Brand Image 

(X2) 

Brand image dapat diukur 

melalui: 

1. Citra perusahaan 

2. Citra pemakai 

3. Citra produk 

Brand image adalah 

kesan pada suatu merek 

atau perusahaan yang 

terbentuk dari 

pengetahuan  

Skala likert 1-5 
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(Aaker dan Biel dalam 

Supriyadi, 2016 

dan pengalaman di 

mata masyarakat. 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Proses keputusan pembelian: 

1. Pengenalan masalah 

2. Pencarian informasi 

3. Penilaian alternatif 

4. Keputusan membeli 

5. Perilaku pasca 

pembelian 

 

(Kotler & Keller Marketing 

Management, 2013) 

Keputusan pembelian 

adalah kumpulan 

pilihan yang harus 

dibuat oleh konsumen 

sebelum melakukan 

pembelian. 

Skala likert 1-5 

Sumber: Data diolah peneliti, 2018 

3.4.2 Validitas dan Reliabilitas 

3.4.2.1 Validitas 

  Menurut Ghozali (2013), uji validitas dilakukan untuk mengukur valid atau 

tidaknya sebuah kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan 

yang terdapat di dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan hal-hal yang 

nantinya akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan cara 

menggunakan korelasi pearson dengan tarif signifikansi 0.05 (5%). Jika nilai 

signifikansi kurang dari nilai 0.05, maka item tersebut dapat dikatakan valid dengan 

derajat kepercayaan 95% (Kuncoro, 2013). 

    r
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)Y()X(XYN(

2222
  

Untuk mengetahui apakah suatu sistem item valid atau tidak, dalam tabel 

product moment, r hitung yang ada akan dibandingkan dengan r. Bila r hitung lebih  
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besar dari r tabel yang sebelumnya telah dibandingkan dengan taraf signifikan 5% 

(dk : n - 2), maka instrumen yang digunakan telah valid (Priyatno, 2014). 

3.4.2.1 Reliabilitas 

 Menurut Ghozali (2013), uji reliabilitas merupakan alat yang dipakai untuk 

mengukur sebuah kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu, maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel atau handal.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengukur tingkat reliabel suatu variabel yaitu 

dengan cara melihat cronbach alpha dengan signifikan yang digunakannya lebih 

besar atau sama dengan 0,6. Jika memberikan nilai cronbach alpha lebih besar atau 

sama dengan 0.6, suatu variabel dikatakan telah reliabel (Ghozali, 2009). 

Tingkatan koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha dapat diketahui melalui 

tabel 3.2 dibawah ini : 

Tabel 3. 2 Tingkat Reliabilitas Cronbach's Alpha  

Cronbach’s Alpha Tingkat Reliabilitas 

0,00 – 0,199 Kurang Reliabel 

0,20 – 0,399 Agak Reliabel 

0,40 – 0,599 Cukup Reliabel 

0,60 – 0,799 Reliabel 

0,80 – 1,000 Sangat Reliabel 

Sumber: Sugiyono (2015) 
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3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

 

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat yang digunakan pada analisis regresi 

linier sederhana dan berganda (Priyatno, 2014). 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual distribusi 

penelitian normal atau tidak. Penyebaran data dalam sumber diagonal pada grafik 

normal P-P plot of regression standardized. Jika titik-titik tersebar disekitar garis 

serta mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah dinilai normal 

(Ghozali, 2013). 

2. Uji Autokorelitas 

Uji autokorelitas bertujuan menguji apakah ada kolerasi antar kesalahan 

periode t-1 (sebelumnya) dengan kesalahan periode t dalam suatu model regresi 

linier. Jika terjadi korelasi maka artinya autokorelasi pun juga terjadi, karena model 

regresi yang baik harus jauh dari autokorelasi. Uji Durbin-Watson dilakukan untuk 

melaksanakan uji ini. Jika d lebih kecil  atau lebih besar dari dL, maka Ho ditolak. 

Sehingga hasilnya adalah terdapat autokorelasi (Ghozali, 2013). 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji terjadinya hubungan linier 

yang sesuai atau sempurna pada sebuah variabel bebas. Dalam penelitian regresi 

linear tidak diperbolehkan terjadinya multikolinieritas. Bila terjadi nilai standar 

kesalahan, tiap koefisien menjadi tinggi dan t hitung menjadi rendah. Hal itu juga 

berpengaruh pada variabel bebas yang sulit dideteksi. Untuk melakukan analisis, 
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digunakan nilai VIF (variance inflation factor). Jika nilai VIF kurang dari 10, maka 

tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2013). 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui keadaan dari residual 

pada model regresi yaitu ketidaksamaan varian. Ketika terjadi heteroskedastisitas 

menyebabkan nilai koefisien determinasi  menjadi tinggi. Pengujian dapat dilihat 

melalui titik-titik pada grafik regresi yang membentuk titik-titik beraturan yang 

menandakan terjadinya heteroskedasitas (Ghozali, 2013). 

5. Uji Lineritas 

Uji liniearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

memiliki hubungan yang linier atau tidak pada sebuah linieritas data. Jika nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat dinilai bahwa terjadi hubungan yang linier 

(Ghozali, 2013). 

3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Peneliti menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Menurut 

Augustine dan Kristaung (2013:150) dalam Chaterina (2016) tujuan dari regresi 

linear berganda adalah untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional 

dan hubungan kasual terhadap variabel dependen antara dua atau lebih variabel 

independen. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda yang memiliki tujuan untuk 

menguji pengaruh celebrity endorser dan brand image pada media sosial Instagram 

terhadap keputusan pembelian produk Viva Cosmetics. Model matematis dalam 

penelitian ini adalah: 
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Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan : 

 a                = Konstanta 

 b1,b2         = Koefisien Regresi 

 X1             = Celebrity endorser 

 X2             = Brand image 

 e                 = Error term (tingkat kesalahan penduga) 

3.4.5 Analisis Koefisien Determinasi Berganda/Korelasi (R2) 

Menurut Riduwan dan Sunarto (2011:80) dalam Chaterina (2016), uji 

koefisien korelasi (R) digunakan pada variabel bebas dan variabel terikat untuk 

mengetahui derajat hubungan antar kedua variabel tersebut. Nilai koefisien korelasi 

(R) adalah sebesar 0 – 1. Jikalau hasil mendekati angka satu, dapat dikatakan bahwa 

pengaruh variabel bebas dan variabel terikat menjadi semakin kuat. Sedangkan uji 

koefisien determinasi (R2) digunakan pada variabel terikat untuk mengetahui 

seberapa besarnya pengaruh variabel-variabel bebas dengan presentase. 

3.4.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Menurut (Priyatno D. , 2013) Uji F merupakan suatu uji untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel independen yaitu celebrity endorser dan brand image 

secara simultan terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian. Pengujian 

ini juga untuk menguji kesesuaian model persamaan regresi linier berganda yang 
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digunakan. Jika nilai signifikansi sebesar < 0,05 maka variabel independen 

berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  

3.4.7 Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Menurut Riduwan & Sunarto (2013), Uji t digunakan untuk menguji tiap 

variabel dengan cara persial. Jika signifikansi sebesar < 0,05 maka bisa dikatakan 

bahwa variabel dependen secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara 

masing-masing variabel independen. 

  


