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Pengaruh Kredibilitas Sule (Entis Sutisna) sebagai Endorser Iklan Terhadap 

Minat Konsumen dalam Membeli Kartu Telepon Seluler Merek Kartu As 

(Studi pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya) 

Oleh: 

Rahma Dhanianti Nurwasilah 

Dosen Pembimbing: 

Nanang Suryadi, SE, MM 

RINGKASAN 

Kata Kunci:Kredibilitas Sule sebagai endorser,minat beli konsumen 

terhadap Kartu As 

Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kredibilitas Sule sebagai endorser yang terdiri dari tiga atribut, yaitu: (1) keahlian, 

(2) kepercayaan, dan (3) daya tarik terhadap minat konsumen dalam membeli 

kartu telepon seluler merek Kartu As pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

terikat (kredibilitas selebriti endorser) terhadap variabel bebas (minat beli 

konsumen) maka menggunakan analisis regresi dengan metode analisis uji t dan 

uji F. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian explanatory research. 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini menjelaskan 

hubungan dan pengaruh beberapa variabel yang sudah ditetapkan. 

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 180 mahasiswa/I S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Sedangkan pengambilan judgement 

sampling atau purposive sampling.Uji yang digunakan untuk menguji instrumen 

penelitian berupa uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Uji hipotesis 

menggunakan uji F hitung dan uji t hitung. Untuk menganalisa data yang 

digunakan uji regresi linier berganda dan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, 

uji multiklinearitas, dan uji heterokedastisitas. 

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa secara simultan variabel keahlian (X1), kepercayaan (X2), 

dan daya tarik (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap minat konsumen 

dalam membeli kartu telepon seluler merek Kartu As dengan signifikansi 0,000 

dan dengan koefisien determinasi sebesar (adjusted R
2
) sebesar 0,357 (35,7%). 

Sedangkan secara parsial, variabel keahlian (X1) dan daya tarik (X3) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen dengan masing-masing 

pengaruh sebesar 0,513 dan 0,204, sedangkan variabel kepercayaan tidak 

berpengaruh yang signifikan, dengan taraf signifikan sebesar 0,517 dan koefisien 

beta sebesar 0,044. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap minat beli 

konsumen yaitu variabel keahlian dengan sebesar 0,513. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketiga variabel bebas, yaitu 

keahlian, kepercayaan, dan daya tarik secara simultan berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat konsumen dalam membeli kartu telepon seluler merek 

Kartu As, sedangkan secara parsial tidak. Variabel keahlian (X1) merupakan 

variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap minat konsumen dalam 

membeli kartu telepon seluler merek Kartu As. 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi yang 

semakin meningkat dewasa ini, baik dalam bentuk produk maupun arana 

infrastruktur yang menunjang lainnya. Di Indonesia yang semakin tumbuh dalam 

era global saat ini terutama dalam hal penggunaan teknologi komunikasi dan 

informasi ikut mendorong meningkatnya penggunaan telepon selular di kalangan 

masyarakat. Karena kebutuhan akan komunikasi tersebut, para konsumen 

berusaha mencari produk seluler yang diinginkan, baik dari segi produk maupun 

dari operator jasa telekomunikasi seluler. 

Dari gambaran tersebut para penyedia layanan telekomunikasi seluler 

berlomba-lomba menarik pelanggan untuk menggunakan produknya. 

Pertumbuhan jumlah pelanggan dari tahun ke tahun, menjadikan usaha ini lebih 

menarik bagi para pelaku bisnis. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah 

penyedia jasa telekomunikasi seluler setiap tahunnya. Di Indonesia saat ini telah 

beroperasi beberapa operator telekomunikasi berbasis seluler. Operator-operator 

tersebut bisa disebutkan contohnya: Telkomsel, Indosat, XL, dan juga Lippo 

Telecom yang berbasis teknologi GSM. Selain itu terdapat Mobile-8, Neo_N, 

Bakrie Telecom (Esia), Telkom (Flexy), Smart, dan Indosat Star One yang 

berbasis CDMA baik dengan jangkauan lokal maupun menyeluruh. Selain itu 

masih terdapat CAC dan NTS yang telah memegang lisensi sebagai operator 3G 

berbasis WCDMA. 



Persaingan dunia usaha yang semakin ketat khususnya dalam bidang 

komunikasi mengharuskan para penyedia jasa telekomunikasi selular bersaing di 

pasar untuk mempertahankan dan meraih pelanggan sebanyak-banyaknya. Data 

Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) mencatat pengguna telepon 

seluler di Indonesia hingga 2005 telah mencapai angka 50 juta, 95 persen di 

antaranya adalah pengguna kartu prabayar (pre-paid) (NBR, 2006). Mengingat 

tingginya tingkat persaingan antar penyedia jasa telekomunikasi seluler, 

menyebabkan setiap para operator seluler harus melakukan upaya-upaya agar 

dapat bertahan dalam industri ini.  

PT. Telkomsel merupakan salah satu perusahaan bergerak dalam bidang 

telekomunikasi seluler yang telah lama beroperasi di Indonesia. Telkomsel 

merupakan pemimpin pasar seluler di Indonesia sejak tahun 1997 sebab mendapat 

kepercayaan dari para pelanggan setia Telkomsel karena kualitasnya. Erik Meijer, 

Wakil Presiden Pemasaran dan Manajemen Hubungan Pelanggan dalam majalah 

CAKRAM edisi Februari 2006 menjelaskan bahwa jumlah pelanggan di setiap 

tahun terus meningkat. Tahun 2004 Telkomsel mampu menjaring sekitar 16,3 juta 

pelanggan dan menjadi 24,3 juta di tahun 2005, tujuh persen diantaranya 

merupakan pelanggan kartu pascabayar. 

Sebelum tahun 1998, mayoritas pelanggan Telkomsel adalah para 

pelanggan pascabayar (kartuHalo). Namun setelah krisis moneter yang melanda 

Indonesia, penggunaan kartu prabayar mulai meningkat. Telkomsel mulai 

memunculkan produk kartu prabayar dengan merek SimPATI disusul dengan 

pemunculan Kartu As sebagai produk baru. Kartu As merupakan produk 

Telkomsel yang diperuntukkan bagi segmen baru pasar berpenghasilan rendah. 



Sejak peluncurannya pada tahun 2004, Kartu As mendapat respon yang baik dari 

masyarakat Indonesia. Langkah Telkomsel ini dapat dikatakan tepat karena dalam 

kondisi industri dimana penetrasi  pasar mulai menuju pada segmen pasar yang 

lebih rendah.  

Gaya hidup masyarakat Indonesia yang dinamis dan dukungan dari 

kemajuan fasilitas komunikasi selular serta adanya tingkat migrasi pelanggan 

yang masih tinggi membuat persaingan antara penyedia jasa telekomunikasi 

seluler menjadi semakin ketat, banyak operator selular berlomba-lomba untuk 

dapat memenangkan persaingan dan memperoleh pelanggan atau pangsa pasar 

baru. Banyak cara yang dilakukan oleh para operator seluler tersebut, seperti 

halnya teknologi yang terus berkembang memunculkan berbagai fasilitas dan 

kemudahan yang ditawarkan kepada pelanggan.  

Selain itu, saat ini mulai berkembang strategi perang harga antara para 

penyedia layanan seluler tersebut. Untuk itu para operator harus berusaha lebih 

dalam hal pemasaran produknya. Penggunaan media-media baik melalui media 

cetak (surat kabar,majalah,tabloid) maupun media elektronik (televisi,radio) serta 

media internet akan dimanfaatkan secara optimal guna mengembangkan usaha 

atau bisnisnya. Dalam hal beriklan, para penyedia jasa telekomunikasi seluler 

tentunya menginginkan agar iklan produk mereka mendapatkan perhatian yang 

besar dari konsumen dan mampu melakukan persuasi kepada konsumen untuk 

mencoba dan mengkonsumsi produknya. 

Melihat kondisi yang seperti itu, para penyedia jasa telekomunikasi seluler 

berusaha untuk mencari figur yang mampu menyampaikan pesan iklan secara baik 

dan memberikan persuasi kepada konsumen. Misalnya, penggunaan penyanyi dan 



selebritis kenamaan dari Indonesia sebagai endorser dari salah satu produk 

penyedia jasa telekomunikasi selular dari Indosat, saat itu kartu prabayar IM3 dari 

Indosat menggunakan band Vierra yang tengah naik daun sebagai endorser 

produknya. Hal tersebut memang mampu memberikan dampak positif yang 

signifikan terhadap total penjualan. Sosok endorser yang match-up dengan citra 

produk dapat meningkatkan tingkat penjualan. Apalagi endorser yang berasal dari 

kalangan artis, selebritis, atlit, dan para ahli dapat menarik perhatian karena 

mereka merupakan public figure yang secara langsung dapat menarik perhatian 

konsumen dan mempersuasi para penikmat iklan. Hal tersebut juga dilakukan oleh 

Telkomsel dalam memasarkan produknya. Telkomsel yang sedang membidik 

pasar segmen berpenghasilan rendah, memakai sosok pelawak yang terkenal yaitu 

Sule (Entis Sutisna) sebagai endorser dari produk kartu prabayar Kartu As. 

Popularitas sosok seorang Sule memang sudah terbukti, hal ini dapat 

dilihat dari fakta bahwa pelawak satu ini sering dipercaya sebagai endorser atau 

dalam iklan beberapa produk ternama di Indonesia. Selain sebagai endorser dari 

produk Kartu As, Sule (Entis Sutisna) pernah bekerja sama dengan pembuatan 

iklan beberapa produk seperti XL (sebelum menjadi endorser Kartu As), 

Minuman Energi E-Juss, dan Sepeda Motor Bebek Suzuki Titan.  

Saat ini penelitian dan pembahasan tertuju kepada peran Sule (Entis 

Sutisna) sebagai endorser iklan produk kartu prabayar dari Telkomsel, Kartu As. 

Hal yang perlu diperhatikan dari pemilihan sosok Sule oleh PT. Telkomsel adalah 

adanya keahlian melawak serta penampilannya yang atraktif dalam acara komedi 

yang dibintanginya. Sule (Entis Sutisna) merupakan komedian  yang bisa dibilang 

berbakat di Indonesia.Sule adalah pelawak yang terkenal lewat perannya di acara 



komedi Opera van Java yang ditayangkan di Trans7. Selain itu Sule juga bermain 

dalam sinetron komedi berjudul “Awas Ada Sule” dan “Big Show”. Kemudian 

oleh Trans7 Sule dipercaya membawakan acara komedi seperti Opera van Java 

tetapi dengan versi anak-anak karena penampilannya yang baik di atas panggung. 

Karakteristik seorang Sule yang kocak dan atraktif inilah yang membuat para 

produsen produk memakainya untuk mempromosikan produknya. 

Keahliannya dalam bidang melawak dan dalam segala bidang membuat 

Sule menjadi sosok yang dikagumi oleh masyarakat karena bakat-bakatnya. Selain 

itu keahlian yang dimiliki Sule yang dapat mendukung perannya sebagai endorser 

iklan. Kepercayaan masyarakat terhadap Sule memang tergolong tinggi, terbukti 

dari banyaknya perusahaan yang memilih Sule sebagai endorser produk mereka. 

Sedangkan dari atribut daya tarik, penampilan Sule cukup menarik kalangan 

masyarakat dan mengena di hati pemirsa. Karena gayanya yang kocak serta 

dandanannya yang aneh (rambut panjang hanya di bagian atas dengan warna 

rambut kuning pirang) membuat penampilannya semakin lucu dan kocak. 

 Penggunaan seseorang dalam hal ini seorang selebritis sebagai seorang 

endorser  memerlukan perhatian dalam memilihnya. Hal yang utama diperhatikan 

dari seorang endorser adalah atribut keahlian, kepercayaan, dan daya tarik yang 

ada pada diri seorang endorser sehingga mampu mempersuasikan produk yang 

didukungnya. Pemilihan bintang iklan yang tepat mampu mengangkat angka 

penjualan secara signifikan. Peran endorser bisa mengambil bagian sebagai 

seorang selebriti yang ahli, seorang pembicara yang tergabung dengan produk 

dengan kapasitas jangka panjang, atau sebagai sosok yang menginspirasi yang 



tidak mempunyai pengetahuan atau pun hubungan khusus dengan produk (Diana, 

2005:122).  

 Karakteristik yang ada pada diri seorang endorser adalah keahlian, 

kepercayaan, dan daya tarik yang merupakan syarat utama di dalam pemilihan 

seorang endorser. Keahlian dan kepercayaan merupakan bagian dari kredibilitas 

seorang endorser. Keahlian merupakan hal yang berhubungan dengan 

kemampuan dari endorser mengenai produk yang dipersuasikannya, kepercayaan 

merupakan kepercayaan diri yang ada pada kesungguhan selebriti untuk 

menunjukkan keterangan yang paling absah (Hovland et. al., 1953). Sedangkan 

faktor daya tarik menurut Langmeyer dan Shank (1994) merupakan suatu susunan 

dimana tidak hanya memasukkan unsur keindahan fisik saja, akan tetapi juga dari 

unsur keindahan non-fisik seperti pesona, keanggunan, kecerdasan, dan sisi 

keolahragaan. 

Dari pemaparan di atas, menjadikan dasar bagi PT Telkomsel memilih 

Sule (Entis Sutisna) sebagai endorser produk kartu prabayar Kartu As. Secara 

sepintas, dilihat dari sisi keahlian menghibur audiens sosok seorang Sule ini 

mampu memberikan ketertarikan terhadap konsumen akan produk yang sedang 

didukung. Sehingga dapat mempersuasikan dan mengkomunikasikan produk 

secara tepat dan efektif.  

Dalam penelitian kali ini akan melihat bagaimana pengaruh yang 

diberikan Sule sebagai seorang endorser terhadap produk yang didukungnya. Hal 

tersebut didasarkan pada persaingan yang terjadi antara Kartu As dan XL Axiata. 

Suatu keadaan yang menarik, karena itu peneliti ingin mengetahui seberapa besar 

pengaruh kredibilitas Sule sebagai endorser Kartu As. Selain itu, terpilihnya Kartu 



As sebagai objek penelitian adalah iklannya yang menarik yaitu dengan 

„menggandeng‟ Sule yang merupakan bintang iklan produk XL. Dari hal tersebut 

mulai muncul pro dan kontra di antara masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan dalam lingkup mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya didasari oleh segmentasi pasar dari produk Kartu As adalah 

masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah dan kaum muda. Mahasiswa 

sering digolongkan dengan pendapatan atau biaya hidup yang minimal, sehingga 

mahasiswa termasuk dalam segmentasi pasar dari Kartu as. Selain itu, mahasiswa 

strata satu dengan rata-rata umur 18-22 tahun tergolong ke dalam usia remaja dan 

termasuk dalam target pasar dari Kartu As yang juga menyasar kaum muda.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti berusaha untuk 

melakukan penelitian mengenai faktor dasar karakteristik seorang endorser 

produk kartu prabayar Kartu As dalam figure seorang pelawak seperti Sule 

terhadap minat beli konsumen. 

Adapun judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Kredibilitas Sule 

(Entis Sutisna) sebagai Endorser  Iklan terhadap Minat Konsumen dalam 

Membeli Kartu Telepon Selular Merek Kartu As (Studi Pada Mahasiswa S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya)” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana secara parsial pengaruh kredibilitas Sule (Entis Sutisna) 

sebagai endorser terhadap minat mahasiswa dalam membeli kartu 

telepon selular merek Kartu As? 



2. Bagaimana secara simultan pengaruh kredibilitas Sule (Entis Sutisna) 

sebagai endorser terhadap minat mahasiswa dalam membeli kartu 

telepon selular merek Kartu As? 

3. Variabel manakah yang paling dominan dari kredibilitas Sule sebagai 

seorang endorser dalam mempengaruhi minat mahasiswa dalam 

membeli kartu telepon selular merek Kartu As? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana secara parsial pengaruh kredibilitas Sule 

(Entis Sutisna) sebagai endorser terhadap minat mahasiswa dalam 

membeli kartu telepon selular merek Kartu As  

2. Untuk mengetahui bagaimana secara simultan pengaruh kredibilitas 

Sule (Entis Sutisna) sebagai endorser terhadap minat mahasiswa dalam 

membeli kartu telepon selular merek Kartu As 

3. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan dari kredibilitas Sule 

sebagai seorang endorser dalam mempengaruhi minat mahasiswa 

dalam membeli kartu telepon selular merek Kartu As. 

 

 

 

 

 



1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Menambah pengetahuan dan pemahaman akan variabel-variabel 

endorser yang mempengaruhi minat konsumen untuk membeli 

produk telepon selular merek Kartu As. 

b. Hasil penelitian yang ada dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan sejauh mana teori-teori yang didapat selama kuliah 

dapat diterapkan pada perusahaan dan kehidupan secara nyata. 

2. Bagi Pihak Lain 

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, 

terutama dalam mengembangkan produk baru dalam melayani 

pasar sasarannya. 

b. Dapat digunakan sebagai pembanding penelitian sebelumnya dan 

sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Pengetahuan 

a. Diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan ekonomi, khususnya dalam bidang ilmu pemasaran. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi untuk menambah pengetahuan dan bahan informasi untuk 

penelitian selanjutnya, khususnya pihak-pihak yang tertarik pada 

bidang dan permasalahan ini. 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Landasan Teori 

2.1.1.1. Pengertian Pemasaran  

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Sebuah perusahaan 

dikatakan berhasil menjalankan fungsinya apabila mampu menjual produknya 

pada konsumen dan mmperoleh profit semaksimal mungkin. Konsumen sebagai 

salah satu elemen, memegang peranan penting dimana dari waktu ke waktu 

mereka semakin kritis dalam menyikapi suatu produk.  

  Menurut Phillip Kotler (2005:10) pemasaran adalah suatu proses sosial 

yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. 

Sedangkan menurut Basu Swastha (2005:5) pemasaran adalah suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 



Dari beberapa definisi mengenai pemasaran di atas dapat ditarik 

kesimpulan pemasaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh semua 

pihak produsen untuk mencapai tujuannya (memperoleh laba) melalui berbagai 

kegiatan agar menarik minat pasar serta memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen dengan cara pertukaran produk dan nilai, atau dengan kata lain 

memperhatikan tujuan kedua belah pihak dalam pertukaran produk dan nilai. 

 

2.1.1.2. Promosi  

 Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Proses promosi diartikan sebagai suatu alat komunikasi antara pihak 

yang menawarkan dengan pihak calon pembeli yang didalamnya terkandung 

proses penyampaian informasi. Promosi merupakan salah satu variabel marketing 

mix yang digunakan perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya. 

Beberapa kegiatan yang ada dalam promosi ada lima yaitu: periklanan, personal 

selling, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung 

(Direct Marketing). 

2.1.1.3. Periklanan  

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan 

perusahaan dalam mempromosikan produknya. Menurut Phillip Kotler (2000:658) 

iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, 

atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. 

Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (2002:226) iklan adalah bentuk 

komunikasi tidak langsung, yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau 



keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan 

rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan 

pembelian. 

Tujuan-tujuan iklan : 

a. Informatif, dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan 

tentang produk baru atau ciri baru produk yang sudah ada. 

b. Persuasif, dimaksudkan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, 

keyakinan, dan pembelian suatu produk atau jasa. 

c. Pengingat, dimaksudkan untuk merangsang pembelian produk atau jasa 

kembali. 

d. Penguatan, dimaksudkan untuk meyakinkan pembeli sekarang bahwa 

mereka telah melakukan pilihan yang tepat 

2.1.1.4. Endorser 

Sutisna (2003: 27) mengatakan bahwa keberhasilan komunikasi 

pemasaran dipengaruhi oleh banyak variabel seperti kemampuan pemasar 

melakukan decoding tujuan komunikasi menjadi pesan yang menarik dan efektif 

bagi konsumen, ketepatan memilih jenis promosi, ketepatan penggunaan media 

penyampai pesan, daya tarik pesan dan kredibilitas penyampai pesan. Kredibilitas 

penyampai pesan dalam sebuah iklan juga perlu untuk diperhatikan karena pesan 

yang bersumber dari pihak yang kredibel biasanya lebih mudah mempengaruhi 

penerima pesan. 

Perhatian terhadap kredibilitas penyampai pesan ini sangat penting, karena 

konsumen sering menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam iklan semata-



mata untuk kepentingan pemasar saja, yaitu agar produk yang ditawarkan bisa 

terjual. Persepsi seperti itu merupakan persepsi yang wajar dan oleh karena itu 

kreativitas pemasar diperlukan agar pernyataan yang seperti itu hilang atau 

sedikitnya berkurang. Untuk itu, seorang endorser sebagai opinion leader sebuah 

iklan harus mampu menciptakan opini positif terhadap produk melalui pesan iklan 

yang disampaikannya. 

Penggunaan endorser yang tepat sebagai pendukung sebuah iklan mampu 

mempengaruhi konsumen dan mendapatkan perhatian mereka terhadap pesan 

dalam iklan tersebut.  

Belch dan Belch (2001:171) mengatakan bahwa: 

The large number of ads we are bombarded with every day makes it 

difficult for advertisers to break through the clutter. Marketers deal 

with this problem by using sources who will attract the target 

audience’s attention—actor, athletes, rock stars, or attractive 

models. 

Banyaknya jumlah iklan di mana kita diserang secara terus-menerus dengan iklan 

setiap hari telah membuat para pembuat iklan merasa sulit untuk memecah 

kekusutan pasar yang ada. Para pelaku pemasaran setuju dengan permasalahan 

tersebut dan menggunakan sosok yang mampu memikat perhatian konsumen 

seperti halnya aktor film, atlit, bintang rock, atau model-model lain yang 

memikat.  

 Penggunaan endorser dalam penyampaian pesan harus menggunakan 

sosok yang cocok yang mampu untuk menyampaikan pesan secara baik dan 

mampu mempengaruhi konsumen. Kesalahan dalam pemilihan figure sebagai 

endorser akan sangat merugikan bagi perusahaan, selain karena tujuan dari 



penggunaan endorser tersebut tidak tercapai, biaya yang dikeluarkan juga relative 

besar. Belch dan Belch (2001: 172) mengatakan bahwa; 

 Companies are very careful when selecting individuals to deliver 

their selling messages. Many firms spend huge sums of money for 

a specific person to endorse their product company. 

 Perusahaan sangat hati-hati ketika memilih seseorang untuk 

menyampaikan pesan pemasarannya. Banyak perusahaan menghabiskan uang 

yang cukup banyak untuk sosok tertentu untuk menyokong produknya. Herbert 

Kellman dalam Belch dan Belch (2001: 172) mengatakan bahwa ada tiga kategori 

dasar dari sifat yang harus dimiliki oleh seorang endorser, yaitu credibility; 

attractiveness; dan power. Masing-masing dari sifat tersebut mampu 

mempengaruhi sikap atau perilaku konsumen melalui proses yang berbeda.  

Tabel 2.1 

Source Attribute And Receiver Processing Models 

Source Attribute Process 

Credibility  Internalization  

Attractiveness  Identification  

Power  Compliance  

Sumber: Belch dan Belch (2001: 173) 

 

Source-based celebrity endorsement  

1. Kredibilitas Selebriti  

 Faktor sumber dasar pertama yang diusulkan dapat mempengaruhi citra 

merek sebuah produk adalah kredibilitas selebriti. Goldsmith et al. (2000) 

menjelaskan bahwa: 



 ―Celebrity credibility as the extent to which a celebrity is 

―perceived as possessing expertise relevant to the communication 

topic and can be trusted to give an objective opinion on the 

subject‖. 

 

Kredibilitas selebriti sebagai rentangan dimana seorang selebriti menyadari 

mempunyai keahlian yang relevan dengan topik komunikasi dan dapat dipercaya 

untuk memberikan opini yang obyektif kepada subyek. Ada dua faktor penting 

dalam kredibilitas selebriti, yaitu keahlian dan kepercayaan.  

a. Keahlian (expertise) 

Sumber keahlian mengacu  pada tingkat pengetahuan yang dimiliki 

sumber terhadap subyek dimana ia berkomunikasi (Mowen dan Minor, 2000: 

402). Seorang endorser yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dengan apa 

yang disampaikan akan mengakibatkan pesan yang disampaikan menjadi lebih 

persuasif. Engel et al. (1995:87) mengatakan bahwa tingkat pengetahuan atau 

keahlian sumber adalah determinan utama dari kredibilitas. Namun keahlian saja 

tidaklah cukup. Sumber juga harus layak dipercaya. Berdasarkan pendapat 

tersebut, maka sisi expertise saja tidaklah cukup untuk menjadikan endorser 

dikatakan mempunyai kredibilitas yang tinggi. 

 

b. Kepercayaan (trustworthiness) 

   Mowen dan Minor (2001: 402) mengatakan bahwa sumber kepercayaan 

menunjukkan sejauh mana sumber dapat memberikan informasi yang tidak 

memihak dan jujur. Sumber yang dirasakan dapat dipercaya dapat mempengaruhi 

pemirsa, meskipun sumber tersebut dirasa memiliki keahlian yang relatif sedikit. 

Engel et al. (1995: 87) mengatakan bahwa jika penerima menanyakan layak atau 

tidaknya sumber untuk dipercaya, maka sumber akan kehilangan kredibilitas lepas 



dari berapa banyak pengetahuan yang dimilikinya. Pendapat tersebut 

mengidikasikan bahwa trustworthiness juga merupakan variabel yang penting 

dalam menentukan kredibilitas sumber pesan.  

2. Sumber Daya Tarik 

 Daya tarik sumber ditentukan oleh kemampuan sumber pesan (endorser) 

untuk menyampaikan pesan secara menyenangkan dan membuat kesamaan 

dengan konsumen. Alasan tersebut menjadi alasan seorang pemasar dalam 

menentukan seorang figur sebagai endorser. Belch dan Belch (2001: 175) 

mengatakan bahwa :  

 ―A source characteristic frequently used by advertiser is 

attractiveness, which encompasses similarity, familiarity, and 

likability. Similarity is a supposed resemblance between the source 

and the receiver of the message, while familiarity refers to 

knowledge of the source through exposure. Likability is an 

affection for the source as a result of physical appearance, 

behavior, or the other personal trait.‖ 

 

Karakteristik sumber pesan sering kali digunakan oleh pemasar adalah 

kemenarikan dari sumber pesan tersebut, dimana terdiri dari persamaan, 

keakraban, dan disenangi. Kesamaan adalah perasaan adanya kemiripan antara 

sumber dan penerima pesan, sedangkan keakraban yang dimaksud adalah 

pengetahuan dari sumber melalui exposure. Kemampuan sumber untuk disenangi 

merupakan sebuah konsekuensi dari penampilan fisik, perilaku dan atau sifat-sifat 

lainnya.  

2.1.1.5. Media Periklanan 

Untuk menyampaikan pesan periklanan kepada konsumen, seorang 

pemasar tentunya membutuhkan media yang mampu untuk menyampaikan pesan 



secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, efektif mengarah pada sejauh mana iklan 

yang ada mampu bekerja sesuai keinginan seorang pemasar, yaitu mempengaruhi 

konsumen yang dituju. Sedangkan dari sisi efisiensi, pemasar harus bisa 

mengalokasikan anggaran belanja iklan dengan benar, baik dalam penggunaan 

media maupun unsur-unsur lain dalam iklan, sehingga sebuah iklan mampu untuk 

memberikan keuntungan yang maksimal terhadap perusahaan.  

Media periklanan yang secara umum digunakan oleh pemasar mempunyai 

bentuk yang sangat beragam. Dari beberapa media periklanan yang bisa 

dimanfaatkan oleh produsen untuk mengiklankan produknya. Media periklanan 

meliputi segenap perangkat yang dapat memuat atau membawa pesan-pesan 

penjualan kepada para calon pembeli (Jefkins, 1995: 84). Namun, yang lebih 

penting dari sebuah media periklanan adalah tentang kemampuan media tersebut 

untuk menyampaikan pesan pemasaran kepada konsumen. 

Pemasar harus pandai memilih media iklan yang tepat karena pemilihan 

media yang tepat akan sangat menentukan apakah pesan yang ingin disampaikan 

kepada kelompok sasaran akan sampai atau tidak (Setiadi, 2005: 254). Jenis 

media iklan secara garis besar bisa dibedakan menjadi iklan lini-atas (above the 

line) dan iklan lini bawah (below the line). Jefkins (1995:86) mengatakan bahwa 

iklan jenis above the line dikuasai oleh lima media yang berhak mengatur 

pengakuan dan pembayaran komisi kepada biro-biro iklan, yaitu Koran dan 

majalah (pers), radio, televisi, lembaga jasa iklan outdoor, dan sinema/ bioskop.  



2.1.1.6. Sikap  

Sikap merupakan salah satu konsep yang paling penting yang digunakan 

pemasar untuk memahami konsumennya. Definisi awal sikap dikemukakan oleh 

Thurstone pada tahun 1993, dia melihat sikap sebagai salah satu konsep yang 

cukup sederhana yaitu jumlah pengaruh yang dimiliki seseorang atas atau 

menentang suatu objek (Setiadi, 2005:214). Adapun definisi sikap menurut Peter 

dan Olson (2000:130) adalah evaluasi konsep secara menyeluruh yang dilakukan 

oleh seseorang.  

2.1.1.7. Pembentukan Sikap Secara Langsung 

Sikap merupakan suatu bentuk afeksi atau perasaan yang tidak serta 

merta terbentuk tanpa adanya sebuah stimulus yang mampu membentuk dan 

mempengaruhinya. Mowen dan Minor (2002: 324) mengatakan bahwa ada tiga 

mekanisme yang mampu menjelaskan bagaimana sebuah sikap terbentuk secara 

langsung, yaitu:  

a. Proses pembelajaran perilaku dan formasi sikap 

Sikap dapat diciptakan secara langsung melalui proses pembelajaran 

perilaku dari pengkondisian klasik, pengkondisian operant, dan 

pembelajaran observasional. Dari perspektif pengkondisian klasik, sikap 

merupakan tanggapan emosional bersyarat yang dapat ditimbulkan oleh 

rangsangan bersyarat. Perspektif operant, sikap merupakan kondisi yang 

dipengaruhi oleh konsekuensi perilaku. Maksud dari konsekuensi 

perilaku tersebut adalah penguatan yang timbul dari perilaku yang telah 

dilakukan. Penguatan tersebut bisa berupa pernyataan positif maupun 



negatif yang mampu membentuk sikap. Sedangkan sudut pandang 

pembelajaran observasional, sikap dibentuk Karena orang 

mengembangkan “pola perilaku” dengan mengobservasi tindakan orang 

lain. 

b. Exposure nyata dan formasi sikap  

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan expose konsumen terhadap 

sebuah rangsangan secara berulang. Semuanya sama, melalui fenomena 

eksposure nyata (mere-exposure phenomenon), kesukaan seseorang akan 

sesuatu mungkin meningkat karena mereka sering melihatnya. 

Keberatan merupakan hal penting, terutama jika konsumen memandang 

rangsangan secara negatif, yaitu exposure berulang mungkin akan 

mengarah pada rangsangan tidak suka yang hebat. 

c. Suasana hati dan formasi sikap 

Suasana hati juga memiliki dampak langsung terhadap formasi sikap 

konsumen. Di sini ditemukan bahwa apabila konsumen pada awalnya 

diekspos pada sebuah objek, maka suasana hati mereka pada suatu saat 

akan memperngaruhi sikap yang mereka bentuk terhadap objek. 

2.1.1.8. Sikap Terhadap Iklan 

Perubahan sikap konsumen terhadap sebuah produk terutama sikap yang 

positif akan mampu untuk meningkatkan penjualan produk tersebut dalam jangka 

pendek. Perubahan sikap terhadap produk tersebut tentunya didahului dengan 

tanggapan yang terbentuk terhadap iklan yang digunakan untuk mempromosikan 



produk tersebut. Sikap yang positif terhadap iklan akan cenderung menimbulkan 

sikap yang positif terhadap produk, begitu juga sebaliknya. Namun yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa sikap positif terhadap iklan tidak selalu membawa 

peningkatan pembelian terhadap merek (Peter dan Olson, 2000: 196). 

Mowen dan Minor (2002: 378) mengatakan bahwa konsumen 

mengembangkan sikap terhadap iklan seperti terhadap merek, dan sikap terhadap 

iklan ini mempengaruhi sikap mereka terhadap merek. Sikap terhadap iklan 

(attitude toward the ad) mengacu pada kesukaan atau pada ketidaksukaan 

konsumen secara umum atas rangsangan iklan tertentu selama exposure iklan 

tersebut. 

2.1.1.9. Komponen Sikap 

Sikap mempunyai tiga buah komponen yang merupakan gambaran dari 

tahapan sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap sebuah objek. Komponen- 

komponen tersebut terdiri dari komponen kognitif, komponen afektif, dan 

komponen konatif. Hubungan antara tiga komponen itu mengilustrasikan hierarki 

pengeruh keterlibatan tinggi yaitu kepercayaan merek mempengaruhi evaluasi 

merek, dan evaluasi merek mempengaruhi maksud untuk membeli. Setiadi 

(2003:217) mengtakan bahwa evaluasi merek adalah pusat dari telaah sikap 

karena evaluasi merek merupakan ringkasan dari kecenderungan konsumen untuk 

menyenangi atau tidak menyenangi merek tertentu. Secara singkat, hierarki 

tahapan sikap bisa dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 



Gambar 2.1 

Hubungan antar Tiga Komponen Sikap 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Setiadi, 2005:217 

 

2.1.1.10. Minat Membeli 

 Engel et. al. (1995:201) menunjukkan bahwa sering kali mungkin bagi 

konsumen untuk mengutamakan niat pembelian mereka dan ini masuk dalam dua 

kategori: (1) baik produk maupun merek dan (2) kelas produk saja. Niat kategori 1 

(produk dan merek) umumnya dirujuk sebagai pembelian yang terencana 

sepenuhnya dan acap kali ini meerupakan hasil dari keterlibatan tinggi dan 

pemecahan masalah yang diperluas. Sedangkan untuk kategori yang terencana 

walaupun pemilihan merek dibuat di tempat penjualan.  

 Minat membeli yang berbeda yang timbul pada seorang konsumen akan 

memberikan dampak pada berbagai jenis keputusan pembelian. Kotler dan 

Amstrong (1997: 160-162) mengatakan bahwa ada beberapa jenis tingkah laku 

keputusan pembelian, yaitu: 

a. Tingkah laku membeli yang kompleks 

b. Tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan  

Komponen kognitif 

Kepercayaan terhadap merek 

Komponen konatif 

maksud untuk membeli 
 

Komponen afektif 

Evaluasi merek 



c. Tingkah laku membeli yang merupakan kebiasaan  

d. Tingkah laku membeli yang mencari informasi 

Hal lain yang perlu dibahas adalah proses keputusan pembelian terutama 

untuk produk baru. Kotler dan Amstrong (1997: 167) mebgatakan bahwa produk 

baru adalah barang , pelayanan, atau gagasan yang dianggap baru oleh beberapa 

pelanggan potensial. Produk ini mungkin sudah tersedia beberapa waktu, tetapi 

yang paling penting adalah bagaimana konsumen belajar mengenai produk untuk 

pertama kalinya danmemutuskan akan mengadopsinya. Kotler dan Amstrong 

menunjukkan tahapan proses adopsi: 

a. Kesadaran: konsumen menjadi sadar akan produk baru, tetapi kurang 

informasi mengenai produk tersebut . 

b. Tertarik: konsumen mencari informasi mengenai produk baru. 

c. Evaluasi: konsumen mempertimbangkan apakah masuk akal untuk 

mencoba produk baru. 

d. Mencoba: konsumen mencoba produk baru dalam skala kecil untuk 

meningkatkan perkiraannya mengenai nilai produk tadi  

e. Adopsi: konsumen memutuskan untuk menjadi pengguna produk baru 

sepenuhnya dan teratur. 

2.1.2. Penelitian Terdahulu  

Untuk memberikan gambaran dan memperjelas kerangka berpikir dalam 

penelitian ini, maka peneliti merasa perlu membahas mengenai hasil-hasil 



penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman, dasar 

pertimbangan, maupun perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah 

dan kerangka berpikir yang jelas. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat 

digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti:  

 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

Nama  Judul  Metode Penelitian 

dan Alat Analisis 

Hasil  

Asyrofi Ainul 

Huda (2007) 

Pengaruh 

Kredibilitas Tukul 

Arwana Sebagai 

Endorser Iklan 

Terhadap Minat 

Konsumen Untuk 

Membeli 

Minuman Energy 

Merek “Panther” 

 Lokasi penelitian 

Fakultas Ekonomi 

Universitas 

Brawijaya  

 Metode 

pengumpulan 

data: kuesioner 

dan dokumentasi 

 Alat analisis:  

analisis deskriptif, 

regresi linier 

berganda, uji 

asumsi klasik, uji 

hipotesa. 

 Variabel 

penelitian: 

expertise, 

trustworthiness, 

attractiveness, 

dan minat 

membeli. 

Dari hasil 

penelitian 

diketahui bahwa 

variabel-variabel 

kredibilitas secara 

parsial maupun 

simultan 

berpengaruh 

terhadap variabel 

keputusan 

pembelian. 

Variabel expertise 

merupakan 

variabel paling 

dominan dalam 

minat beli. 

 

 

 

 



Nama  Judul  Metode Penelitian 

dan Alat Analisis 

Hasil  

Arik Nur 

Qomariyah 

(2009) 

Pengaruh 

Penggunaan 

Celebrity Endorser 

pada Iklan Sabun 

Mandi Lux 

terhadap 

Pembentukan 

Brand Image 

 

 Lokasi penelitian 

di Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Negeri Malang 

 Metode 

pengumpulan 

data : kuisioner 

dan dokumentasi 

 Variabel 

penelitian: 

kepercayaan 

keahlian, daya 

tarik dan 

pembentukan 

brand image 

Dari hasil 

penelitian tersebut 

dapat dikatakan 

bahwa 

penggunaan 

celebrity endorser 

cukup efektif 

digunakan pada 

iklan sabun mandi 

Lux yang dapat 

mempengaruhi 

dalam 

pembentukan 

brand image. 

Sumber; data sekunder diolah 

 

2.1.3. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian merupakan ringkasan tinjauan pustaka di sekitar 

permasalahan permasalahan yang diteliti. Uraian kerangka pikir penelitian berupa 

diagram alur yang biasanya mengarah ke pemecahan masalah.  

Penelitian ini merupakan penelitian hubungan kausal sehubungan untuk 

mencari pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipiotesis dari data 

yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan mengenai keadaan atau status dari 

subyek yang sedang dipelajari. Berdasarkan teori-teori yang dijelaskan, maka 

kerangka pikir penelitian dapat dijabarkan seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 



Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Penelitian 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti 

Sule (Entis Sutisna) 

Penelitian 

Terdahulu 

1. Keahlian (X1) 

2. Kepercayaan 

(X2) 

3. Daya Tarik (X3) 

Minat Beli 

Konsumen terhadap 

produk Kartu As 

Hasil 

1. Uji Validitas 

2. Uji reliabilitas 

3. Uji asumsi klasik 

4. Uji regresi 

berganda 

5. Uji t 

6. Uji F 

7. Uji dominan 

Analisis Kualitatif Analisis Kuantitatif 

Teori 



2.2. Hipotesis  

Menurut Husein Umar (2003: 80), hipotesis adalah suatu pernyataan yang 

kedudukannya belum sekuat proposisi atau dalil, yang berfungsi sebagai pegangan 

sementara atau jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya di 

dalam kenyataan, percobaan, atau praktek. 

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan 

sebelumnya, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:  

H1=  Bahwa keahlian, kepercayaan, dan daya tarik endorser Sule (Entis 

Sutisna) berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam membeli 

kartu telepon selular merek Kartu As secara parsial. 

H2= Bahwa keahlian, kepercayaan, dan daya tarik endorser Sule (Entis 

Sutisna) berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam membeli 

kartu telepon selular merek Kartu As secara simultan. 

H3= Bahwa variabel dominan yang mempengaruhi minat mahasiswa 

dalam membeli kartu telepon selular merek Kartu As adalah keahlian 

endorser. 

 

 

 

 

 



Tabel 2.3 

Kerangka Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti 

Keterangan:    = simultan 

    = parsial 

    = dominan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredibilitas Endorser 

 

Minat Membeli 

Konsumen 

Keahlian  

Kepercayaan 

Daya Tarik 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian dapat diartikan sebagai mengatur latar atau seting 

penelitian agar peneliti memperoleh data yang sesuai dengan karakteristik 

variable dan tujuan penelitian, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada 

tidaknya faktor keahlian, kepercayaan dan daya tarik Sule (Entis Sutisna) 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam membeli kartu prabayar merek 

Kartu As. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory research. 

Menurut Masri Singarimbun (2006:5), penelitian penjelasan (explanatory 

research) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-

variabel penelitian melalui uji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Sehingga dapat mengetahui berapa besar kontribusi variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya serta besarnya arah hubungan yang terjadi. 

 

 3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang Lingkup Penelitian berdasarkan bidang ilmu pemasaran, dengan 

fokus pada product endorsement dan perilaku konsumen. 

 

3.3 Obyek Penelitian 

 Lokasi Penelitian kali ini adalah berlokasi di Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang, sedangkan obyeknya merupakan mahasiswa S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 



3.4 Populasi dan teknik pengambilan sampel 

Populasi merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang 

menjadi perhatian dalam suatu penelitian atau pengamatan (Ating Somantri, 

2006:157). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. Dalam suatu penelitian yang menggunakan metode survei, 

tidaklah selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam populasi, karena 

disamping memakan biaya dan tenaga yang sangat besar juga membutuhkan 

waktu yang lama. Oleh karena itu dapat menggunakan sebagian unsur yang 

diambil dari populasi yang lebih kecil yaitu sampel. Sampel merupakan sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto,2002:109) 

 Peneliti tidak dapat mengetahui berapa total yang memakai kartu telepon 

selular merek Kartu As, sehingga metode yang digunakan untuk menentukan 

besarnya sampel sesuai yang dikemukakan oleh Roscoe dalam buku Sugiyono 

(2005:12), yaitu jumlah indikator kali 10 ( Indikator x 10), jadi didapatkan 

perhitungan 18 (jumlah indikator yang digunakan dalam penelitian ini) x 10, 

sehingga didapatkan sampel sejumlah 180 orang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah  judgement sampling/ 

purposive sampling yaitu, teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan 

karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan 

dengan tujuan atau masalah penelitian (Somantri dan Muhidin, 2006:83).  

Oleh karena itu, dalam penelitian ini sampel yang dipilih adalah penduduk 

kota Malang dengan kriteria sebagai berikut : 

i. Mahasiswa S1 FE Unibraw 

ii. Pernah melihat iklan Kartu As versi Sule 



3.5 Sumber Dan Jenis Data 

3.5.1 Sumber Data 

 Adapun sumber data penelitian ini berupa data dari responden dan data 

perusahaan yang diambil dari bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan 

obyek penelitian. 

 

3.5.2 Jenis Data 

Adapun dalam penelitian ini data diperoleh dari dua jenis yaitu: 

a. Data Primer  

Yaitu sumber data yang berasal dari objek, yang dalam hal ini adalah dari 

para responden yang telah ditetapkan jumlahnya. 

b. Data Sekunder 

Yaitu sumber data yang berasal dari bahan-bahan tertulis (dokumen) yang 

berada di lapangan dan mempunyai hubungan dengan objek penelitian. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Di dalam pengumpulan data harus dilakukan dengan cermat dan dapat 

mengambil data yang akurat serta layak untuk dilakukan pengujian. Dalam 

pengumpulan data tersebut, penelitian ini menggunakan instrument penelitian 

sebagai berikut : 

a. Kuesioner 

Kuesioner atau angket merupakan sehimpunan atau pernyataan mengenai 

suatu variabel yang diajukan kepada dan untuk memperoleh tanggapan dari 

subjek (Hadi dalam Aritonang, 2007:155). 



b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan 

penelitian (Hadi dalam Aritonang, 2007:163). 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan cara untuk mencari data yang berupa Koran, 

internet, buku, majalah yang relevan dengan tujuan penelitian. 

3.7 Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian tentunya ada variabel yang mempengaruhi variabel lain 

atau bahkan saling mempengaruhi. Untuk itu perlu adanya identifikasi terhadap 

variabel yang diteliti. Adanya identifikasi variabel akan memberikan kemudahan 

kepada peneliti untuk menentukan variabel mana yang memberikan pengaruh 

pada variabel lain atau bahkan saling mempengaruhi. 

3.7.1 Identifikasi Variabel 

Variabel Independen 

Kredibilitas Endorser (X) 

a. Keahlian (X1) 

b. Kepercayaan (X2) 

c. Daya Tarik(X3) 

Variabel dependen 

- Variabel minat beli konsumen (Y) 

3.7.2 Definisi Operasional Variabel 

 Untuk penyimpangan dalam penafsiran, maka variabel-variabel yang 

dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini adalah: 



1. Keahlian (X1), merupakan variabel independen yang menunjukkan bahwa 

endorser memiliki pengetahuan sehubungan dengan produk yang 

didukung. Variabel keahlian diukur melalui beberapa indikator berikut: 

a. Pengetahuan  

b. Pengalaman 

c. Keahlian 

d. Memenuhi syarat  

e. Terampil  

2. Kepercayaan (X2), merupakan variabel independen yang menunjukkan 

bahwa endorser layak dipercaya sebagai penyampai pesan iklan. Variabel 

kepercayaan diukur melalui beberapa indikator berikut: 

a. Kepercayaan  

b. Kelayakan 

c. Ketulusan 

d. Keandalan 

e. Kejujuran  

3. Daya Tarik (X3), merupakan variabel independen yang menunjukkan 

bahwa seorang endorser mempunyai sisi kemenarikan baik dari segi fisik 

maupun non-fisik. Variabel daya tarik diukur melalui beberapa indikator 

berikut: 

a. Menarik  

b. Berkelas  

c. Elegan 

d. Pesona  



e. Fisik yang fit/ gagah  

4. Minat Membeli (X4), merupakan variabel dependen yang menunjukkan 

keinginan konsumen untuk melakukan pembelian yang dipengaruhi 

variabel independen endorser (keahlian, kepercayaan, dan daya tarik). 

Variabel minat beli diukur melalui indikator berikut: 

a. Konsumen mencari informasi tentang produk 

b. Konsumen menimbang informasi yang didapat tentang produk 

c. Konsumen berminat untuk membeli produk 

Berdasarkan definisi operasional variabel tersebut di atas, maka didapat definisi 

konseptual dari penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.1 

Definisi Konseptual Variabel 

Konsep Variabel Indikator Item 

 

 

Kredibilitas 

Endorser (X) 

Keahlian 

(X1) 

a. pengetahuan  

1. Pengetahuan tentang 

penggunaan Kartu 

As 

2. Endorser memiliki 

pengetahuan 

informasi tentang 

Kartu AS 

b. pengalaman 

1. Endorser pernah 

menggunakan kartu 

telepon seluler merek 

Kartu As 

2. Endorser merasakan 

manfaat dari 

menggunakan Kartu 

As 

c. keahlian 

1. Endorser mengerti 

penggunaan kartu 

telepon selular Kartu 

As 

2. Memahami cara 

penggunaan kartu 

telepon seluler Kartu 

As 

d.memenuhi syarat 

1. Memenuhi kriteria-

kriteria dalam 

menjadi endorser 

Kartu As 

2. Memiliki 

karakteristik yang 

dibutuhkan dalam 

mendukung Kartu As 

e. terampil 

1. Memiliki 

kemampuan menjadi 

model iklan Kartu as 

2. Terampil 

membawakan produk 

Kartu As dalam iklan 

Kartu As. 



Lanjutan tabel 3.1 

Kepercayaan  

(X2) 

a. kepercayaan 

1. Sosok yang dapat 

dipercaya dalam 

penyampaian pesan 

iklan Kartu As 

2. Dapat membuat 

konsumen percaya 

dengan iklan Kartu 

As 

b. kelayakan 

1. Layak dipercaya 

menjadi endorser 

produk kartu telepon 

seluler Kartu As 

2. Sosok yang 

terpercaya untuk 

menjadi endorser 

iklan Kartu As 

c. ketulusan 

1. Ketulusan  endorser 

dalam 

menyampaikan pesan 

iklan Kartu As 

2. Endorser 

memberikan kesan 

terpercaya dalam 

menyampaikan iklan 

Kartu As 

d. keandalan 

1. Kemampuan 

memberikan 

keyakinan kepada 

konsumen atas apa 

yang disampaikan 

dalam iklan Kartu As 

2. Performa endorser 

dapat diandalkan 

ketika 

menyampaikan pesan 

iklan 

1. kejujuran  

1. Endorser memiliki 

kejujuran dalam 

menyampaikan pesan 

iklan Kartu As 

2. Sosok yang polos 

dalam 



Lanjutan tabel 3.1 

menyampaikan pesan 

iklan Kartu As 

Daya Tarik 

(X3) 

a. menarik 

1. Penampilan endorser 

yang menarik secara 

fisik 

2. Performa endorser 

yang menarik dalam 

iklan Kartu As 

b. berkelas 

1. Endorser terlihat 

berkelas dalam 

kehidupannya 

2. Endorser 

memberikan kesan 

berkelas dalam iklan 

Kartu As 

c. elegan 

1. Penampilan endorser 

terlihat elegan dalam 

iklan Kartu As 

2. Cara berperilaku 

terlihat elegan dalam 

iklan Kartu as 

d. pesona  

1. Endorser memiliki 

pesona dalam iklan 

Kartu As 

2. Endorser dapat 

memikat hati pemirsa 

iklan Kartu As 

e. fisik yang fit/ gagah 

1. Endorser memiliki 

fisik yang gagah 

dalam iklan Kartu As 

2. Endorser terlihat 

dengan  tubuh yang 

memikat dalam iklan 

Kartu As 

Minat 

Membeli 

Konsumen 

Minat beli 

konsumen 

terhadap 

produk 

telepon 

1. konsumen mencari 

informasi produk 

1. Konsumen dalam 

proses mengadopsi 

produk Kartu As  

2. Konsumen mulai 

mencari informasi 

produk Kartu As 

setelah melihat iklan 

Kartu As 



Lanjutan tabel 3.1 

selular 

3. konsumen 

menimbang informasi 

yang didapat 

1. Konsumen 

melakukan evaluasi 

terhadap kartu 

telepon seluler Kartu 

As 

2. Konsumen mulai 

menimbang 

informasi yang 

didapat setelah dia 

mencarinya 

3. konsumen berminat 

membeli produk 

1. Konsumen memiliki 

ketertarikan terhadap 

kertu telepon seluler 

Kartu As 

2. Konsumen 

mempunyai minat 

terhadap produk 

Kartu As 

Sumber: Data diolah 2011 

3.8 Pengukuran Instrumen Penelitian  

 Skala pengukuran dipergunakan untuk mengukur variabel-variabel yang 

akan diteliti. Menurut Campbell dalam Aritonang (2007:112) pengukuran 

merupakan pemberian tanda berupa angka (numeric) untuk mewakili sifat-sifat 

dari system-sistem material selain dari bilangan (numbers), dengan menggunakan 

aturan tertentu. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. 

Sementara itu skala likert menurut Singarimbun dan Effendi (2006:111) 

adalah cara pengukuran dnegan menghadapkan responden dengan sebuah 

pertanyaan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban “sangat setuju”, 

“setuju”, “netral”, “tidak setuju”, “sangat tidak setuju”. 

Jawaban-jawaban ini diberi skor 1 sampai dengan 5 



 Untuk variabel bebas dan terikat dipergunakan tingkat ukuran interval dan 

skala pengukurannya adalah Likert, dimana semua jawaban responden dihitung 

dengan menggunakan skor dari 1 sampai dengan 5. 

 Jawaban sangat setuju dengan skor   : 5 

 Jawaban setuju dengan skor   : 4 

 Jawaban netral dengan skor   : 3 

 Jawaban tidak setuju dengan skor  : 2 

 Jawaban sangat tidak setuju dengan skor : 1 

Penelitian ini juga mengidentifikasikan variabel-variabel untuk lebih 

mempermudah di dalam mengolah data dan juga dimaksudkan untuk lebih fokus 

kepada variabel-variabel dari kredibilitas endorser yang ada pada topik ini. 

3.9 Rencana analisa 

3.9.1 Analisis Data 

 Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas 

pertanyaan yang diperoleh dari hasil penelitian. Sebagaimana dikutip oleh 

Singarimbun (2006:263), Sofyan Effendi dan Kris Manning mengatakan bahwa 

analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah 

dibicarakan dan di interprestasikan. 

 

a. Uji Validitas 

  Uji validitas merupakan esensi dari kebenaran penelitian. Sebuah item 

pertanyaan dikatakan valid bila mampu mengukur apa yang diinginkan serta 

dapat mengungkapkan data, dari variabel yang akan diteliti secara tepat 

(Singarimbun, 2006:122). 



 Validitas item pertanyaan ditentukan dengan cara mengkorelasikan antara 

skor (nilai) yang diperoleh masing-masing butir pertanyaan atau pernyataan 

dengan skor total menggunakan Korelasi Pearson Product Moment atau 

membandingkan koefisien korelasi produk momen (R hitung) dengan nilai 

kritisnya, dimana R hitung dicapai dengan rumus sebagai berikut (Arikunto, 

2000:157) : 

r = 
    

        







2222 yynxxn

yxxyn
 

 

Keterangan :  r  : koefisien korelasi 

  n  : jumlah responden 

  x : skor item 

  y : total skor 

 Dari hasil korelasi tersebut dibagi dengan nilai kritis pada taraf signifikan 

sebesar 0,05. Nilai r hitung bisa dilihat pada kolom Corrected Item Total 

Correlation yang akan dibandingkan dengan r table. Jika r hitung > r table tapi 

bertanda negatif, maka Ho tetap ditolak dan disimpulkan bahwa skor butir tidak 

berkorelasi positif dengan skor faktor., sehingga dikatakan tidak valid dan perlu 

dikeluarkan. Jadi jika sebuah butir tidak valid, maka otomatis ia dibuang. Butir-

butir yang sudah valid kemudian baru secara bersama diukur reliabilitasnya. 

 

b. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya dan diandalkan (Singarimbun, 2006:140). Reliabilitas dapat 



memberikan hasil pengukuran yang relatif sama bila instrument yang digunakan 

untuk mengukur variabel yang sama pada dua atau lebih waktu yang berbeda 

dalam keadaan yang kurang lebih sama (Aritonang, 2007:136). 

 Metode yang digunakan Alpha Cronbach. Rumus Alpha digunakan untuk 

mencari reliabilitas item pertanyaan yang skornya bukan 1 dan 0 misalnya, 

angket atau bentuk uraian (Arikunto, 2002:171) yaitu: 

r11 = 
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dimana : r11  : reliabilitas item pertanyaan 

 k : banyaknya item 

  2 : jumlah variabel item 

 2  : varians total 

 

Tabel 3.2 

Kriteria indeks Koefisien Reliabilitas 

No Interval Kriteria 

1 

2 

3 

4 

5 

  0,000-0,200 

>0,200-0,400 

>0,400-0,600 

>0,600-0,800 

>0,800-1,000 

Kurang Reliabel 

Agak Reliabel 

Cukup Reliabel 

Reliabel  

Sangat Reliabel 

Sumber:Triton P B (2006:248) 

 



3.9.2 Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum melakukan pengujian, maka untuk mendapatkan niali pemeriksa 

yang tidak bias dan efisien (Best Linear Unbias Estimatir/BLUE) dari satu 

persamaan regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least 

Squares) perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang 

dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan dalam dalam pengujian asumsi kalsik adalah sebagai berikut : 

 

a. Uji Normalitas  

Tujuan uji asumsi regresi berganda normalitas adalah untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi, variabel dependent, variabel independent atau 

keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik 

adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal (Imam 

Ghozali,2006:110).  

Menurut (Imam Ghozali,2006:112) cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya, 

dengan dasar pengambilan keputusan antara lain: (1) jika data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas; dan (2) jika data menyebar jauh dari diagonal atau grafik histogram 

tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

 



b. Uji Heterokedastisitas 

Tujuan uji asumsi regresi berganda heterokedastisitas adalah untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika 

varians berbeda, disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heterokedastisitas (Imam Ghozali,2006;105).  

Menurut Imam Ghozali (2006;105) bahwa heteroskedastisitas dapat 

dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah terprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya).  

Imam Ghozali (2006:105) menyatakan bahwa : (1) jika ada pola tertentu, 

seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas; dan (2) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

Disamping itu, terdapat pula cara lain untuk mendeteksi adanya 

heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser pada program SPSS 

(Imam Ghozali, 2006:108). Menurut Gujarati dalam Imam Ghozali (2006:108) 

menyatakan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. 



Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Dan apabila probabilitas 

signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 0,05 maka model regresi tersebut tidak 

mengandung adanya heterokedastisitas. 

c. Uji Multikolinearitas 

Tujuan uji ini adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independent (bebas). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Imam Ghozali, 

2006:91). Multikolinieritas berarti bahwa antar variabel bebas atau variabel terikat 

yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati 

sempurna.  

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari Variance 

Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance melalui program SPSS 13.0. Nilai cut 

off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai 

Tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. 

Dan sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Imam 

Ghozali, 2006:91). 

3.9.3 Uji Hipotesis 

 Setelah asumsi-asumsi klasik tersebut dipenuhi, maka langkah selanjutnya 

adalah mengukur tingkat signifikan atau arti dari masing-masing koefisien hasil 

regresi. 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk menganalisis hubungan dan 

pengaruh antara satu variabel terikat terhadap dua/lebih variabel bebas. Untuk 



mengetahui pengaruh penggunaan celebrity endorser terhadap minat beli 

konsumen terhadap produk kartu telepon selular merek Kartu As, maka dilakukan 

dengan analisis regresi linier berganda antara variabel-varibel bauran pemasaran 

yang terdiri dari : keahlian, kepercayaan, dan daya tarik terhadap minat beli 

konsumen dengan model sebagai berikut 

Y= m + m1x1 + m2x2  + m3x3 + e 

dimana : 

Y = variabel terikat yaitu minat beli konsumen 

m = konstanta dari persamaan regresi berganda 

m1 = koefisien regresi keahlian 

x1 = variabel keahlian 

m2 = koefisien regresi kepercayaan 

x2 = variabel kepercayaan 

m3 = koefisien regresi daya tarik 

x3 =  variabel daya tarik 

e = standard error 

 

b. Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

 Uji t untuk menguji secara parsial atau individual, pengaruh dari masing-

masing variabel bebas yang dihasilkan dari persamaan regresi secara individu dan 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai variabel terikat. Rumus uji t 

(Augusty Ferdinand, 2006:304) adalah : 
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b
testt   

dimana : 

t = ukuran signifikansi dari koefisien regresi secara individu. 

bk = koefisien regresi. 

Sbk = kesalahan baku masing-masing parameter. 

Pengujian uji t dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

Ha ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Pengujian uji t dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai 

signifikansi t dengan signifikansi 5%, yaitu : 

a. Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka menerima H0 dan menolak Ha artinya 

tidak ada pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b. Jika nilai signifikansi t < 0,05 maka menerima Ha dan menolak H0 artinya ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

  

c. Uji Signifikansi Serentak (Uji F) 

 Uji F untuk menguji dua atau lebih variabel bebas yang dihasilkan dari 

persamaan regresi tersebut secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. Adapun rumus uji F (Augusty 

Ferdinand, 2006:301) adalah sebagai berikut : 
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knR

kR
testF  

dimana : 

F     = ukuran signifikansi dari koefisien regresi berganda secara bersama-

sama / simultan. 

k =   jumlah variabel bebas 

R
2
 =   koefisien determinasi 

Pengujian uji F dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

Ha ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Pengujian uji F dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai 

signifikansi F dengan signifikansi 5%, yaitu : 

a. Jika nilai signifikansi F < 0,05 maka menolak H0 dan menerima Ha artinya 

bahwa secara bersama-sama antara dua atau lebih variabel mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Jika nilai signifikansi F > 0,05 maka menolak H0 dan menerima Ha 

artinya bahwa secara bersama-sama secara bersama-sama antara dua atau lebih 

variabel mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel terikat. 

d. Uji Dominan 

 Menurut Gujarati dalam Imam Ghozali (2006:88) berdasarkan nilai 

koefisien regresi standardized tertinggi, uji dominan dapat diuji dengan melihat 

nilai koefiensi regresi dari masing-masing variabel, dimana variabel yang 



memiliki nilai koefisien regresi standardized tertinggi atau terbesar merupakan 

variabel yang dominan. 

1. Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi adalah besaran yang dapat menunjukkan kekuatan 

hubungan antara dua variabel dan dapat diketahui berdasarkan nilai r hasil analisis 

korelasi (Triton PB, 2005:91). 

Dalam penelitian ini, korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan 

variabel kredibilitas endorser (X) terhadap variabel minat beli konsumen (Y). 

Perhitungan korelasi dalam penelitian ini menggunakan program SPSS dengan 

dasar pengambilan keputusan (Triton PB, 2005:92): 

 Probabilitas atau signifikan < 0,05 maka hubungan korelasi tersebut 

signifikan. Sebaliknya bila probabilitas atau signifikan >0,05 maka hubungan 

korelasi stersebut tidak signifikan. 

 Besar korelasi ditentukkan apabila > 0,5, berarti korelasi variabel X 

terhadap variabel Y kuat. Sebaliknya jika besar korelasi < 0,5 berarti hubungan 

korelasinya lemah. 

Menurut Triton PB (2005:91) bahwa besar nilai r dapat diinterpretasikan 

untuk memperkirakan kekuatan hubungan korelasi, seperti pada tabel 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabel 3.3 

Interpretasi Terhadap Nilai r Hasil Analisis Korelasi 

Interval nilai r *) Interpretasi 

0,001 – 0,200 Korelasi sangat lemah 

0,201 – 0,400 Korelasi lemah 

0,401 – 0,600 Korelasi cukup kuat 

0,601 – 0,800 Korelasi kuat 

0,801 – 1,000 Korelasi sangat kuat 

   *) Interpretasi berlaku untuk nilai r positif maupun negatif 

   Sumber: Triton PB (2005:91) 

 

2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi berganda atau R² digunakan untuk mengetahui 

besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas (X1, X2, X3) 

pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y) sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel bebas yang tidak dimasukkan ke dalam model (Singgih Santoso, 

2001:318). 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Obyek 

 Di dalam praktek periklanan, penggunaan celebrity endorsement 

merupakan suatu teknik yang paling sering digunakan dan dianggap lebih efektif. 

Dalam hal ini, PT. Telkomsel, sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi 

seluler terbesar di Indonesia menggunakan celebrity endorsement sebagai sarana 

untuk mengiklankan produknya (Kartu As). Kali ini, Telkomsel mempercayakan 

produknya pada seorang pelawak yang bernama Entis Sutisna atau yang lebih 

terkenal dengan sebutan Sule.  

4.1.1  Latar Belakang Sule 

Entis Sutisna atau yang lebih terkenal dengan sebutan Sule merupakan 

pelawak yang terkenal lewat sebuah ajang pencarian bakat lawak di TPI, Audisi 

Pelawak TPI (API). Sule tergabung dalam grup lawak SOS bersama Ogi dan Oni 

dalam mengikuti audisi tersebut. Sule lahir di Bandung, Jawa Barat, 15 November 

1976. Sule memiliki seorang istri, Lina (32) yang dinikahi pada tahun 1997 dan 3 

anak, yaitu Rizki (12), Putri (8), dan Rizwan (2).  

Karir Sule sebagai seorang pelawak tidaklah serta merta didapatkan dari 

proses yang cepat. Sebelum berada di puncak karirnya, Sule yang merupakan 

alumni dari STSI Bandung tidak hanya melawak tetapi juga mempunyai bakat 

menari dan memainkan alat musik. Sejak dari kelas 3 SD, Sule sering beraksi di 

acara Agustusan di sekolahnya untuk menari. Sejak saat itu, akhirnya orang tua 



Sule mendaftarkan anaknya ke Sanggar Kandaga. Dari sanggar tari itu, Sule 

sering mengikuti perlombaan menari dan mendapatkan juara sampai tingkat 

Jakarta. Bakat menari Sule sempat terhenti ketika dia duduk di bangku SMP, 

namun akhirnya kembali lagi setelah dia masuk SMKI. 

Sule juga sempat merasakan sulitnya menjalani kehidupan. Dulu Sule 

tinggal di rumah petak kontrakan. Uang hasil pendapatannya tidak cukup untuk 

membeli baju baru, makan dan membayar kontrakan rumah sampai meminjam 

uang tetangga. Hidup yang prihatin dirasakan Sule dari kecil karena ayahnya 

hanyalah seorang pedagang bakso keliling. Setelah menikah dengan istrinya, Lina, 

pada tahun 1997, kehidupannya belum membaik. Pendapatan hasil melawak 

belum cukup membiayai kehidupan keluarganya. Sehingga, istrinya membantu 

penghasilan keluarga dengan berjualan ayam goreng dan kebaya. 

Kehidupan Sule mulai terang ketika ia dan dua orang temannya, Ogi 

Suwarna dan Obin Wahyudin mengikuti sebuah ajang audisi pelawak di TPI, API 

(Akademi Pelawak Indonesia). Setahun kemudian, Sule mengikuti acara Superstar 

sebuah acara duet selebriti Show di Indosiar bersama supirnya, Jaja. Sule berhasil 

menjadi juara dan membawa pulang sebuah mobil dari acara tersebut. Puncak 

karir Sule terjadi ketika ia diberi tawaran oleh Trans7 untuk membintangi sebuah 

acara komedi “Opera Van Java”.  

4.1.2 Keunggulan Sule  

 Sosok seorang komedian Sule terlihat sebagai pelawak yang multi-talenta. 

Sejak saat ia dan supirnya mengikuti acara Superstar, di mana Sule dan Jaja, duet 

dalam acara itu menunjukkan bakatnya untuk menyanyi. Karakternya yang unik 

dan humoris membuat duet Sule-Jaja dengan mudah disukai dan dikenal para 



pemirsa acara SuperStar. Terhitung semenjak usai menjuarai event SuperStar, 

Sule pun mulai sering tampil di layar kaca (televisi). Dari menjadi presenter 

(MC), bintang tamu talkshow, pengisi acara musik, hingga menjadi 

komedian/pelawak seperti saat ini. 

 Sule layak disejajarkan dengan Tukul Arwana, Komeng, Eko Patrio, Parto, 

maupun Olga Syahputra yang sempat dinobatkan sebagai 5 Pelawak Termahal 

Indonesia. Ada hal yang patut diapresiasi bahwa Sule bukan tergolong pelawak 

dadakan. Ia mulai merintis karir melawaknya dari bawah. Popularitas yang 

dicapainya sekarang bukanlah secara instan, namun berkat kegigihan dan 

perjuangan.  

Seperti halnya pelawak lain, Sule punya kemampuan spontanitas lelucon 

yang tergolong sangat responsif, cepat, kreatif dan bagus. Dalam tampilan di 

panggung juga punya kemampuan blocking yang cukup bagus. Sule termasuk 

salah satu pelawak yang punya karakter melucu yang kuat dan unik. 

Kehidupan yang sukses tidak membuat Sule aka nasal-usulnya. Sule 

dianggap sebagai pribadi yang setia kawan dengan teman-temannya. Dia tidak 

segan membantu kedua temannya yang dulu sama-sama tergabung dalam group 

lawak SOS. Bahkan, menurut Sule, tidak jarang secara diam-diam dia membantu 

Oni agar rekannya itu bisa mengisi sebuah acara di stasiun televisi. 

4.1.3 Karir dan Kehidupan Sule 

Setelah dikenal lewat ajang pencarian bakat lawak API, serta menjuarai 

acara duet selebriti di Indosiar yang membuatnya terkenal. Sule semakin dikenal 

oleh masyarakat lewat acara „Opera Van Java‟ di Trans7 . Karirnya semakin 



meningkat dengan acaranya sendiri „Awass Ada Sule‟ di Global TV. Kemudian ia 

mendapatkan tawaran membawakan acara reality show „Big Show‟ di TPI.  

Tidak hanya untuk acara on-air, tetapi jika sedang tidak ada jadwal on-air 

Sule juga sering tampil di berbagai acara off-air. Selain melawak, bakat Sule yang 

tampak bersinar ialah menyanyi. Saat ini Sule telah mempunyai dua single lagu 

yang beraroma komedi, yaitu Susis (Suami Sieun Istri) dan Bola Salju. Kedua 

lagu tersebut meraup sukses setelah diluncurkan ke pasar. Terbukti dengan 

banyaknya masyarakat yang hafal dengan lagu-lagu Sule, khususnya Susis. 

Terlepas dari popularitas Sule yang gemilang, Sule tetap seorang ayah 

yang sederhana. Bahkan setelah menjadi seorang selebritis terkenal dan 

bergelimangan harta, Sule tetap hidup bersahaja dengan tetap tinggal di kamar 

kost-nya yang sejak dulu ditinggalinya di kawasan Jakarta Selatan. Mobil yang 

dipakai setiap hari juga mobil yang masih sama seperti empat tahun yang lalu, 

yaitu sebuah Suzuki APV. 

Sebagai seorang pelawak, Sule tergolong pelawak yang menerima 

pendapatan tinggi. Sule menerima Rp 4.000.000,00 untuk setiap satu episode 

Opera Van Java. Dengan perhitungan enam episode setiap minggunya, Sule bisa 

mendapat lebih dari Rp 90 juta per bulan.  Dengan penghasilan yang sebesar itu, 

Sule memilih menginvestasikan pengahsilannya dalam bentuk rumah, selain 

sebagai tempat tinggal. Rumah-rumah tersebut juga digunakan Sule sebagai 

tempat usaha. Mulai dari warnet, salon, tempat jual-beli ponsel, hingga 

rencananya akan mendirikan sebuah studio musik. 

 

 



4.1.4 Peran Sule sebagai Endorser Iklan Kartu As  

Berdasarkan persaingan bisnis yang sedang terjadi antara provider jasa 

telekomunikasi seluler akhir-akhir ini membuat PT. Telkomsel bekerja ekstra 

dalam mempromosikan produk Kartu As. Terlebih setelah mendapat „serangan‟ 

dari lawan satu bisnisnya yang dengan jelas menampilkan gambar starter pack 

Kartu As dalam iklannya. Meskipun dalam iklan memakai teknik pengaburan 

gambar, namun hal tersebut telah dapat ditebak masyarakat dengan jelas bahwa 

itu adalah produk Kartu As.  

Karena hal tersebut maka PT. Telkomsel memutuskan untuk membuat 

iklan tandingan sebagai salah satu media promosi. Dalam iklan Kartu As ini, PT. 

Telkomsel menampilkan Sule sebagai endorser Kartu As yang baru. Padahal 

sebelumnya Sule merupakan model pendukung dalam iklan XL bersama Baim 

dan Putri Titian. Dalam hitungan hari setelah pemunculannya dalam iklan XL, 

Sule sudah dipercaya mendukung iklan Kartu As. 

Dalam iklan Kartu As, Sule berperan seolah-olah dia kecewa dengan 

produk yang dia bintangi sebelumnya. Dalam iklan tersebut Sule berperan sebagai 

seorang selebritis yang sedang diwawancara dan dimintai pendapatnya tentang 

mengapa dia beralih menggunakan ke Kartu As. Ini adalah iklan versi pertama 

dari Sule dalam Kartu As yang akan diperlihatkan di gambar 4.1. 

 

 

 

 

 



Gambar 4.1 

Iklan Kartu As versi Wawancara 

 
Sumber: www.google.co .id 

Kemudian tidak jauh beberapa lama Kartu As telah mengeluarkan iklan baru yang 

tetap menampilkan Sule sebagai endorser utama. Dalam iklan tersebut, Sule 

menjelaskan beberapa keunggulan Kartu As dari produk yang didukung 

sebelumnya. Kali ini iklan bertujuan untuk memperlihatkan persaingan tarif di 

antara kedua belah pihak. Iklan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2. 

Gambar 4.2 

Iklan Kartu As Sule versi Perang Tarif 

 
Sumber: www.google.co.id 

 



Berikutnya, selang beberapa waktu Kartu As menampilkan iklan yang baru. Pada 

iklan yang baru ini Sule tidak muncul secara sendiri melainkan dengan beberapa 

pendukung seperti Rianti Cartwright dan kelompok musik pemenang sebuah 

ajang pencarian bakat, Kalntink. Inti dari iklan ini sama dengan iklan sebelumnya, 

yaitu mengunggulkan kelebihan-kelebihan Kartu As daripada pesaingnya. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar 4.3. 

Gambar 4.3 

Iklan Kartu As Sule versi Klantink 

 
Sumber: www.google.co .id 

 Dari beberapa iklan dengan berbagai versi di atas, dapat kita ketahui 

bahwa Kartu As berkomitmen dalam menjadikan Sule sebagai endorser utama 

Kartu As. PT. Telkomsel berharap dengan menjadikan Sule sebagai endorser 

utama Kartu As akan memberikan shock theraphy kepada pesaingnya. Selain itu 

Sule dianggap dapat menarik perhatian pemirsa dengan keahliannya sebagai 

seorang komedian. Banyak komentar terhadap perpindahan Sule sebagai endorser 

dengan waktu yang berdekatan ini. Terlepas dari itu semua, iklan tersebut 

memang banyak menarik perhatian audiens. 

 

4.2 Karakteristik Responden 



 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap seratus 

delapan puluh (180) orang mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya melalui penyebaran kuesioner, diperoleh gambaran karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan program jurusan. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah  judgement sampling/ purposive 

sampling yaitu, teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik 

yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan 

atau masalah penelitian (Somantri dan Muhidin, 2006:83).  

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-laki 75 41,67% 

Perempuan 105 58,33% 

Total 180 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 

 Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat kita ketahui bahwa jumlah mahasiswa 

yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 41,67% dan mahasiswa yang berjenis 

kelamin perempuan memiliki jumlah sebesar 58,33% dari jumlah sampel yang 

diambil dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Data tersebut mewakili 

bahwa jumlah mahasiswa perempuan strata satu di Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya memang lebih banyak daripada jumlah mahasiswa laki-laki. 



Responden perempuan lebih bersifat emosional dalam mengutarakan pendapat 

sedangkan  responden laki-laki lebih tegas dan nyata. 

 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 Data karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.2 

berikut: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Usia Jumlah Persentase (%) 

17 – 18 tahun 15 8,33 % 

19 – 20 tahun 76 42,22 % 

21 – 22 tahun 84 46,67 % 

23 – 24 tahun 5 2,78 % 

Total 180 100 % 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 

 Dari tabel 4.2 di atas, dapat kita peroleh data karakteristik responden 

berdasarkan usia dari jumlah sampel 180 orang mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. Tabel tersebut menjelaskan bahwa jumlah mahasiswa 

yang memiliki usia 21-22 tahun memiliki persentase terbesar, yaitu sebesar 

46,67%. Kemudian, mahasiswa dengan usia 19 – 20 tahun memiliki persentase 

terbesar kedua, sebesar 42,22%. Data tersebut menunjukkan bahwa responden 

mayoritas berada pada tingkat akhir. Hal tersebut dikarenakan pengambilan 

sampel dengan teknik judgement sampling secara acak. Pada usia tersebut, remaja 

mulai berpikir secara logika sehingga lebih memberikan jawaban yang lebih nyata 

terhadap hasil penelitian. 



4.3 Distribusi Frekuensi Variabel 

4.3.1 Distribusi Frekuensi Variabel Keahlian (X1) 

 Hasil jawaban responden yang berkaitan dengan pernyataan variabel 

Keahlian (X1) disajikan pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Hasil Jawaban Responden Variabel Keahlian (X1) 
NO. Pernyataan  Jawaban  Frekuensi  Persentase Mean 

X1.1 Sule memiliki pengetahuan 

yang memadai terkait dengan 

kartu telepon seluler merek 

“Kartu As” 

SS 27 

77 

65 

8 

3 

15% 

42,8% 

36,1% 

4,4% 

1,7% 

 

S 

N 

TS 

STS 

 Jumlah  180 100% 3,65 

X1.2 Sule mempunyai pengalaman 

berkaitan dengan 

menggunakan kartu telepon 

seluler merek “Kartu As”  

SS 13 

80 

79 

7 

1 

7,2% 

44,4% 

43,9% 

3,9% 

0,6% 

 

S 

N 

TS 

STS 

 Jumlah  180 100% 3,54 

X1.3 Sule sebagai seorang endorser 

.mempunyai keahlian yang 

terkait penggunaan kartu 

telepon seluler merek “Kartu 

As”  

SS 37 

70 

64 

8 

1 

20,6% 

38,9% 

35,6% 

4,4% 

0,6% 

 

S 

N 

TS 

STS 

X 1.4 Jumlah  180 100% 3,74 

Sule memenuhi syarat 

sebagai endorser/ pendukung 

iklan kartu telepon seluler 

merek “Kartu As” 

SS 34 

105 

32 

6 

3 

18,9% 

58,3% 

17,5% 

3,3% 

1,7% 

 

S 

N 

TS 

STS 

 Jumlah  180 100% 3,89 

 

 

 



Lanjutan Tabel 4.3 

No. Pernyataan  Jawaban  Frekuensi  Persentase  Mean  

X1.5 Sule memiliki keterampilan 

sebagai model/ endorser iklan 

kartu telepon seluler merek 

“Kartu As” 

SS 64 

85 

22 

7 

2 

35,6% 

47,2% 

12,2% 

3,9% 

1,1% 

 

S 

N 

TS 

STS 

 Jumlah   180 100% 4,12 

 Rerata Mean 3,78 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 

 Dari penyajian Tabel 4.4 di atas, maka dapat dinyatakan responden 

menyetujui bahwa Sule sebagai seorang endorser memiliki pengetahuan yang 

memadai terkait dengan kartu telepon seluler merek “Kartu As” yaitu sebesar 

42,8%. Tabel di atas juga menjelaskan mayoritas responden menyatakan setuju 

dengan pernyataan Sule mempunyai pengalaman berkaitan dengan menggunakan 

kartu telepon seluler merek “Kartu as” dengan persentase 44,4%. Untuk 

pernyataan yang mengemukakan bahwa Sule mempunyai keahlian yang terkait 

penggunaan kartu telepon seluler merek “Kartu As” dan sebagai endorser, 

responden menyatakan setuju dengan angka sebesar 38,9%. Kemudian responden 

menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Sule memenuhi syarat sebagai 

endorser/ pendukung iklan kartu telepon seluler merek “Kartu As” sebesar 58,3%. 

Dari tabel tersebut di atas juga menjelaskan bahwa mayoritas responden setuju 

sebesar 47,2% bahwa Sule sebagai seorang endorser memiliki keterampilan 

sebagai model/ endorser iklan kartu telepon seluler merek “Kartu As”. 

 

 

 



4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Kepercayaan (X2) 

 Hasil jawaban responden yang berkaitan dengan pernyataan variabel 

Kepercayaan (X2) disajikan pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Hasil Jawaban Responden Variabel Kepercayaan (X2) 
NO. Pernyataan  Jawaban  Frekuensi  Persentase Mean 

X2.1 Sule dapat dipercaya untuk 

menyampaikan pesan iklan 

kartu telepon seluler merek 

“Kartu As” 

SS 30 

91 

57 

1 

1 

16,7% 

50,6% 

31,7% 

0,6% 

0,6% 

 

S 

N 

TS 

STS 

 Jumlah  180 100% 3,82 

X2.2 Sule layak dijadikan endorser 

iklan kartu telepon seluler 

merek “Kartu As” 

SS 24 

100 

55 

0 

1 

13,3% 

55,6% 

30,6% 

0% 

0,6% 

 

S 

N 

TS 

STS 

 Jumlah  180 100% 3,81 

X2.3 Sule memiliki ketulusan dalam 

menyampaikan pesan iklan 

kartu telepon seluler merek 

“Kartu As” 

 

SS 10 

73 

96 

0 

1 

5,6% 

40,6% 

53,3% 

0% 

0,6% 

 

S 

N 

TS 

STS 

 Jumlah  180 100% 3,50 

X2.4 

 

 

 

 

Sule memiliki performa yang 

dapat diandalkan ketika 

menyampaikan pesan iklan 

kartu telepon seluler merek 

“Kartu As” 

 

SS 48 

90 

40 

2 

0 

26,7% 

50% 

22,2% 

1,1% 

0% 

 

S 

N 

TS 

STS 

 Jumlah   180 100% 4,02 

 

 

 

 



Lanjutan Tabel 4.4 
NO. Pernyataan  Jawaban  Frekuensi  Persentase Mean 

X2.5 Sule dinilai jujur ketika 

menyampaikan pesan iklan 

kartu telepon seluler merek 

“Kartu As” 

 

SS 12 

59 

107 

1 

1 

6,7% 

32,8% 

59,4% 

0,6% 

0,6% 

 

S 

N 

TS 

STS 

 Jumlah  180 100% 3,44 

 Rerata Mean 3,72 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 

 Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, dapat dipaparkan hasil responden yang 

mayoritas menyetujui bahwa Sule dapat dipercaya untuk menyampaikan pesan 

iklan kartu telepon seluler merek “Kartu As” sebesar 50,6%. Kemudian responden 

menyetujui jika Sule layak dijadikan endorser iklan kartu telepon seluler merek 

“Kartu As”, responden mayoritas memberikan jawaban netral sebesar 55,6%. 

Sedangkan, dalam pernyataaan Sule memiliki ketulusan dalam menyampaikan 

pesan iklan kartu telepon seluler merek “Kartu As” responden lebih memberikan 

jawaban netral sebesar 53,3%. Pada tabel tersebut kita juga dapat melihat bahwa 

responden setuju dengan pernyataan Sule memiliki performa yang dapat 

diandalkan ketika menyampaikan pesan iklan kartu telepon seluler merek “Kartu 

As” sebesar 50%. Untuk pernyataan Sule dinilai jujur ketika menyampaikan pesan 

iklan kartu telepon seluler merek “Kartu As”, mayoritas responden memberikan 

jawaban netral sebesar 59,4%. 

 

4.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Daya Tarik (X3) 

 Hasil jawaban responden yang berkaitan dengan pernyataan variabel Daya 

Tarik (X3) disajikan pada tabel 4.5. 

 



Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Hasil Jawaban Responden Variabel Daya Tarik (X3) 
NO. Pernyataan  Jawaban Frekuensi  Persentase Mean 

X3.1 Sule terlihat menarik dalam 

iklan kartu telepon seluler 

merek “KartuAs”  

SS 41 

92 

43 

2 

2 

22,8% 

51,1% 

23,9% 

1,1% 

1,1% 

 

S 

N 

TS 

STS 

 Jumlah  180 100% 3,93 

X3.2 Sule terlihat berkelas dalam 

iklan kartu telepon seluler 

merek “KartuAs”  

 

SS 11 

42 

122 

5 

0 

6,1% 

23,3% 

67,8% 

2,8% 

0% 

 

S 

N 

TS 

STS 

 Jumlah  180 100% 3,32 

X3.3 

 

 

 

 

Sule terlihat elegan dalam iklan 

kartu telepon seluler merek 

“Kartu As” 

 

SS 7 

36 

132 

4 

1 

3,9% 

20% 

73,3% 

2,2% 

0,6% 

 

S 

N 

TS 

STS 

   180 100% 3,24 

X3.4 

 

 

 

 

Sule terlihat mempesona 

dalam iklan kartu telepon 

seluler merek “Kartu As” 

 

SS 7 

40 

129 

3 

1 

3,9% 

22,2% 

71,7% 

1,7% 

0,6% 

 

S 

N 

TS 

STS 

   180 100% 3,27 

X3.5 

 

 

 

 

Sule terlihat fit/ gagah dalam 

iklan kartu telepon seluler 

merek “Kartu As” 

 

SS 10 

32 

126 

12 

0 

5,6% 

17,8% 

70% 

6,7% 

0% 

 

S 

N 

TS 

STS 

   180 100 3,22 

 Rerata Mean 3,39 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 

 Berdasarkan Tabel 4.5, diperoleh hasil mayoritas responden setuju 

terhadap pernyataan Sule terlihat menarik dalam iklan kartu telepon seluler merek 



“Kartu As”, sebesar 51,1%. Pada pernyataan kedua, Sule terlihat berkelas dalam 

iklan kartu telepon seluler merek “Kartu As” responden lebih banyak berpendapat 

netral, yaitu sebesar 67,8%. Responden mayoritas memilih untuk bersikap netral 

sebesar 73,3% dengan peernyataan bahwa Sule terlihat elegan dalam iklan kartu 

telepon seluler merek “Kartu As”. Diketahui pula dari tabel di atas, responden 

berpendapat netral terhadap pernyataan Sule terlihat mempesona dalam iklan 

kartu telepon seluler merek “Kartu As” dengan persentase sebesar 71,7%. 

Kemudian untuk pernyataan Sule terlihat fit/ gagah dalam iklan kartu telepon 

seluler merek “Kartu As” didominasi oleh jawaban responden yang bersikap 

netral dengan persentase sebesar 70%. 

4.3.4 Distribusi Frekuensi Variabel Minat Beli (Y) 

 Hasil jawaban responden yang berkaitan dengan pernyataan variabel 

Minat Beli(Y) disajikan pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Hasil Jawaban Responden Variabel Minat Beli (Y) 

NO. Pernyataan  Jawaban  Frekuensi  Persentase Mean 

Y1 Saya tertarik untuk mencari 

informasi tentang kartu telepon 

seluler merek “Kartu As” setelah 

melihat iklan tersebut.  

SS 15 

86 

72 

7 

0 

8,3% 

47,8% 

40% 

3,9% 

0% 

 

S 

N 

TS 

STS 

 Jumlah  180 100% 3,6 

Y2 Saya mulai mempertimbangkan 

untuk membeli kartu telepon 

seluler merek “Kartu As” setelah 

melihat iklan tersebut. 

SS 17 

88 

68 

3 

4 

9,4% 

48,9% 

37,8% 

1,7% 

2,2% 

 

S 

N 

TS 

STS 

 Jumlah  180 100% 3,61 

 

 



Lanjutan Tabel 4.6 

NO. Pernyataan  Jawaban Frekuensi  Persentase Mean 

Y1 Saya mempunyai minat untuk 

membeli kartu telepon seluler 

merek “Kartu As” setelah melihat 

iklan tersebut. 

SS 10 

87 

76 

2 

5 

5,6% 

48,3% 

42,2% 

1,1% 

2,8% 

 

S 

N 

TS 

STS 

 Jumlah  180 100% 3,52 

 Rerata Mean 3,57 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 

 Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, dapat kita ketahui bahwa responden setuju 

untuk tertarik mencari informasi tentang kartu telepon seluler merek “Kartu As” 

setelah melihat iklan tersebut, terbukti dengan mayoritas responden memilih 

jawaban setuju sebesar 47,8%. Kemudian mayoritas responden juga mulai 

mempertimbangkan untuk membeli kartu telepon seluler merek “Kartu As” 

setelah melihat iklan tersebut, dengan persentase hasil jawaban responden sebesar 

48,9%. Dari tabel tersebut di atas dapat kita lihat bahwa responden juga 

mempunyai minat untuk membeli kartu telepon seluler merek “Kartu As” setelah 

melihat iklan tersebut dikarenakan mayoritas responden memberikan jawaban 

setuju sebesar 48,3%.  

 

4.4 Uji Instrumen Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas 

 Validitas menunjukkan tingkat atau derajat yang mana bukti mendukung 

kesimpulan yang ditarik dari skor yang diturunkan dari ukuran atau tingkat di 

mana skala yang digunakan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Singarimmbun dan Effendi, 1995: 122). Instrumen dikatakan valid apabila nilai 



rhitung > rtabel. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan program 

komputer SPSS 13.0 for windows. Adapun hasil uji validitas yang dilakukan 

terhadap masing-masing item variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item rhitung rtabel Sig Keterangan 

X1 

X1.1 0,749 0,148 0,000 VALID 

X1.2 0,687 0,148 0,000 VALID 

X1.3 0,729 0,148 0,000 VALID 

X1.4 0,730 0,148 0,000 VALID 

X1.5 0,751 0,148 0,000 VALID 

X2 

X2.1 0,619 0,148 0,000 VALID 

X2.2 0,737 0,148 0,000 VALID 

X2.3 0,691 0,148 0,000 VALID 

X2.4 0,642 0,148 0,000 VALID 

X2.5 0,561 0,148 0,000 VALID 

X3 

X3.1 0,740 0,148 0,000 VALID 

X3.2 0,775 0,148 0,000 VALID 

X3.3 0,795 0,148 0,000 VALID 

X3.4 0,706 0,148 0,000 VALID 

X3.5 0,739 0,148 0,000 VALID 

Y 

Y1 0,840 0,148 0,000 VALID 

Y2 0,859 0,148 0,000 VALID 

Y3 0,904 0,148 0,000 VALID 
Sumber: Data Primer diolah, 2011 

 Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hasil uji validitas 

menunjukkan semua item pernyataan memiliki nilai rhitung > nilai rtabel dengan nilai 

rtabel (dari jumlah sampel 180 responden) sebesar 0,148. Kemudian nilai 

signifikansi semua item di atas < alpha (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

item pernyataan untuk variabel keahlian(X1), kepercayaan (X2), daya tarik (X3), 

dan minat beli (Y) dinyatakan valid untuk pengujian selanjutnya. 

 

 



4.4.2 Uji Reliabilitas 

 Instrument dikatakan reliabel apabila dapat mengukur variabel dengan 

hasil yang mantap atau dapat dipercaya memiliki kehandalan untuk digunakan 

sebagai alat dalam mengumpulkan data. Uji reliabilitas yang digunakan adalah 

dengan metode Alpha Cronbach. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki 

koefisien keandalan reliabilitas lebih dari 0,6 atau lebih.  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Koefisien Alpha 

Cronbach 
Keterangan 

X1 0,779 Reliabel  

X2 0,655 Reliabel 

X3 0,801 Reliabel 

Y 0,835 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 

 Berdasarkan data dari Tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa semua 

variabel yang diuji memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach di atas 0,6. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

diandalkan atau reliabel.  

4.5 Uji Asumsi Klasik 

 Metode analisis regresi perlu dilakukan beberapa pengujian persyaratan 

regresi untuk mengetahui beberapa kemungkinan terjadinya penyimpangan-

penyimpangan atas asumsi dasar OLS (Ordinary Least Square) atau metode  

kuadrat terkecil terhadap fungsi regresi linier yang digunakan. 

4.5.1 Uji Normalitas 

 Uji regresi diperlukan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi 
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normal ataukah tidak. Menurut (Imam Ghozali,2006:112) cara untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya, dengan dasar pengambilan keputusan antara lain: (1) jika data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas; dan (2) jika data menyebar jauh dari diagonal atau grafik 

histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. Berikut hasil output dengan menggunakan analisis 

grafik normal P-P Plot adalah: 

Gambar 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Data Primer diolah,2011 

 Berdasarkan grafik P-P Plot di atas, maka dapat dilihat bahwa data 

residual (titik-titik) menyebar dan berhimpitan dengan garis diagonal serta 



mengikuti arah garis diagonalnya. Pola tersebut menunjukkan bahwa data residual 

memiliki distribusi normal. 

4.5.2 Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terdapat ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varians berbeda, disebut 

heterokedastisitas. Heterokedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar 

regresi linier, yaitu bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan atau 

disebut homekedastisitas. 

 Menurut Imam Ghozali (2006;105) bahwa heteroskedastisitas dapat 

dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah terprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya).  

Imam Ghozali (2006:105) menyatakan bahwa : (1) jika ada pola tertentu, 

seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas; dan (2) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada grafik 

scatterplot berikut: 
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Gambar 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Primer diolah, 2011 

 Dari grafik scatterplot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak terlihat pola tertentu yang teratur. 

Sehingga dapat disimpulkan dari grafik di atas, tidak terjadi heterokedastisitas 

pada model regresi. 

4.5.3 Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas berarti bahwa antar variabel bebas atau variabel terikat 

yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati 

sempurna. Uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independent (bebas). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Imam 

Ghozali, 2006:91). 



 Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor 

(VIF) dan nilai tolerance melalui program SPSS. Multikolinearitas terjadi jika 

nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Namun jika terjadi 

sebaliknya maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2006:91). Hasil 

pengolahan data dengan menggunakan program SPSS didapat pada tabel 4.10 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinearitas VIF 

Variabel Independen Colinearity Statistics 

Tolerance  VIF 

Keahlian (X1) 0,999 1,001 

Kepercayaan (X2) 0,999 1,001 

Daya Tarik (X3) 0,999 1,001 

a. Variabel dependen Minat Beli (Y) 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 

 Pada tabel di atas, terlihat bahwa untuk variabel X1, X2, dan X3 tidak 

terjadi multikolinearitas dengan nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang 

dari 10. Nilai VIF yang dihasilkan berada di antara nilai 1-10. 

4.6 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis diperlukan untuk mengukur tingkat signifikan atau arti dari 

masing-masing koefisien hasil regresi. Dengan kata lain melihat pengaruh 

variabel keahlian (X1), kepercayaan (X2), dan daya tarik (X3) terhadap variabel Y. 

4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk menganalisis hubungan 

dan pengaruh antara satu variabel terikat terhadap dua/lebih variabel bebas. Untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan celebrity endorser terhadap minat beli 



konsumen terhadap produk kartu telepon selular merek Kartu As, maka dilakukan 

dengan analisis regresi linier berganda antara variabel-varibel bauran pemasaran 

yang terdiri dari : keahlian (X1), kepercayaan (X2), dan daya tarik (X3) terhadap 

minat beli konsumen (Y). dari hasil pengolahan data penelitian dengan 

menggunakan program SPSS 13.0, didapatkan data seperti pada tabel 4.11 

berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koef. βeta 

t Sign. Ket. 
Unstandardized  Standardized  

Keahlian 

(X1) 
0,332 0,513 8,322 0,000 Signifikan  

Kepercayaan 

(X2) 
0,038 0,044 0,649 0,517 

Tidak 

Signifikan  

Daya Tarik 

(X3) 
0,162 0,204 2,997 0,003 Signifikan  

A                    = 0,05 

R                    = 0,606 

R
2                            

= 0,368 

Adjusted R
2    

= 0,357 

Fhitung                    = 34,096 

Ftabel                       = 2,66 

Signifikan      = 0,000 

ttabel                        = 1,97353 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 

 Berdasar  tabel diatas, model regresi yang digunakan adalah standardized 

regression karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, maupun persepsi 

seseorang dan/atau kelompok. Dalam standardized regression, ukuran variabel 



atau ukuran jawabannya telah disamakan. Dari tabel 4.11 di atas didapat model 

regresi sebagai berikut. 

Y = 0,513X1 + 0,044X2 + 0,204X3 + e 

Dimana:  

 Y  : minat beli konsumen 

 X1 : keahlian 

 X2  : kepercayaan 

 X3 : daya tarik 

 e : error 

Dari model regresi di atas dapat diinterpretesikan sebagai berikut: 

1. β1 = 0,513 memiliki arti bahwa keahlian seorang endorser berpengaruh positif 

terhadap minat beli konsumen. Semakin baik keahlian yaitu pengetahuan, 

pengalaman, keahlian, keterampilan, dan syarat yang dipenuhi endorser, maka 

minat beli konsumen yang berupa konsumen tertarik mencari informasi, mulai 

mempertimbangkan dan memiliki minat membeli akan semakin meningkat. 

2. β2 = 0,044 memiliki arti bahwa kepercayaan seorang endorser tidak 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Hal ini dikarenakan bahwa saat 

ini konsumen hanya menaruh sedikit kepercayaan kepada endorser 

dikarenakan konsumen merasa bahwa sumber kurang jujur dalam 

menyampaikan pesan. Masyarakat semakin pandai dalam menyeleksi semua 

iklan yang ada di berbagai media. Konsumen menganggap bahwa pesan yang 

disampaikan oleh Sule itu kurang bisa dipercaya. Sehingga kepercayaan 

masyarakat semakin berkurang. 



3. β3 = memiliki arti bahwa daya tarik seorang endorser berpengaruh positif 

terhadap minat beli konsumen. Semakin baik daya tarik yaitu endorser terlihat 

menarik secara fisik dan mempunyai pesona kepada konsumen, maka minat 

beli konsumen yang berupa konsumen tertarik mencari informasi, mulai 

mempertimbangkan dan memiliki minat membeli akan semakin meningkat. 

4. e = standar error, artinya pengaruh variabel-variabel lain di luar variabel yang 

diteliti. 

4.6.2 Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Uji t untuk menguji secara parsial atau individual, pengaruh dari masing-

masing variabel bebas yang dihasilkan dari persamaan regresi  secara individu 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Y atau tidak. Untuk 

menguji hubungan tersebut digunakan uji t, yakni dengan membandingkan nilai 

thitung dengan ttabel. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan 

berpengaruh signifikan jika thitung > ttabel atau signifikan < α = 0,05, Pengujian 

model regresi secara parsial adalah sebagai berikut : 

1. Variabel keahlian (X1) 

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat kita tulis pengujian hipotesis koefisien 

regresi variabel X1 sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi X1 

Hipotesis  Nilai  Keputusan  

H0 : β1 = 0 (variabel X1 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y) 

Ha : β1 ≠ 0 (variabel X1 berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y) 

α = 0,05 

t = 8,322 

sig = 0,000 

ttabel = 1,97353 

 

Tolak H0 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 



 Berdasarkan tabel 4.11 tersebut, variabel X1 memiliki koefisien 

regresi sebesar 0,513. Dengan menggunakan program software SPSS 13.0, 

didapatkan statistik uji t sebesar 8,322 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai 

statistik uji thitung tersebut lebih besar daripada ttabel yaitu 8,322 > 1,97353 dan nilai 

signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y. 

2. Variabel Kepercayaan (X2) 

Berdasarkan Tabel 4.12, dapat kita tulis pengujian hipotesis koefisien 

regresi variabel X2 sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi X2 

Hipotesis  Nilai  Keputusan  

H0 : β1 = 0 (variabel X2 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y) 

Ha : β1 ≠ 0 (variabel X2 berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y) 

α = 0,05 

t = 0,649 

sig = 0,517 

ttabel = 1,97353 

 

Terima H0 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.12 tersebut, variabel X2 memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,044. Dengan menggunakan program software SPSS 13.0, didapatkan 

statistik uji t sebesar 0,649 dengan signifikan sebesar 0,517. Nilai statistik uji 

thitung tersebut lebih kecil daripada ttabel yaitu 0,649 < 1,97353 dan nilai signifikan 

lebih besar daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y. 



3. Variabel Daya Tarik (X3) 

Berdasarkan Tabel 4.13, dapat kita tulis pengujian hipotesis koefisien 

regresi variabel X3 sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi X3 

Hipotesis  Nilai  Keputusan  

H0 : β1 = 0 (variabel X3 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y) 

Ha : β1 ≠ 0 (variabel X3 berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y) 

α = 0,05 

t = 2,997 

sig = 0,003 

ttabel = 1,97353 

 

Tolak H0 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.13 tersebut, variabel X3 memiliki koefisien regresi sebesar 

0,204. Dengan menggunakan program software SPSS 13.0, didapatkan statistik 

uji t sebesar 2,997 dengan signifikan sebesar 0,003. Nilai statistik uji thitung 

tersebut lebih besar daripada ttabel yaitu 2,997> 1,97353 dan nilai signifikan lebih 

kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. 

4.6.3 Uji Signifikansi Serentak (Uji F) 

Uji F untuk menguji dua atau lebih variabel bebas yang dihasilkan dari 

persamaan regresi tersebut secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. Berikut penyajian hipotesis yang 

digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara serentak (simultan) 

dalam Tabel 4.15. 

 

 

 

 



 

Tabel 4.14 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi secara Simultan ( Uji F) 

Hipotesis  Nilai  Keputusan  

H0 : β1 = 0 (variabel X1,X2, dan X3 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y) 

Ha : β1 ≠ 0 (variabel X1,X2, dan X3 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y) 

α = 0,05 

F = 34,096 

sig = 0,000 

Ftabel = 2,66 

 

Tolak H0 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 

 Dari data tabel 4.14, didapatkan nilai Ftabel dengan degrees of 

freedom (df) n1 = 3 dan n2 = 176 adalah sebesar 2,66. Dari hasil penghitungan 

nilai F pada tabel dibandingkan dengan Ftabel, maka Fhitung hasil penghitungan 

lebih besar daripada Ftabel, yaitu 34,096 > 2,66. Selain itu, nilai signifikan lebih 

kecil dari α = 0,05. Jadi, dari kedua perbandingan tersebut dapat diambil 

keputusan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

secara simultan antara variabel X1, X2 dan X3 terhadap variabel Y. 

4.6.4 Uji Dominan 

Menurut Gujarati dalam Imam Ghozali (2006:88) berdasarkan nilai 

koefisien regresi standardized tertinggi, uji dominan dapat diuji dengan melihat 

nilai koefiensi regresi dari masing-masing variabel, dimana variabel yang 

memiliki nilai koefisien regresi standardized tertinggi atau terbesar merupakan 

variabel yang dominan. Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing 

variabel independen, disajikan tabel peringkat sebagai berikut : 

 

 

 

 



Tabel 4.15 

Hasil Analisis Regresi 

Sumber : Data primer diolah, 2011 

Berdasarkan pada tabel tersebut, variabel X1 adalah variabel yang 

memiliki koefisien regresi yang paling besar. Artinya, variabel Y (kinerja) lebih 

banyak dipengaruhi oleh variabel X1 (keahlian endorser) daripada variabel-

variabel lainnya, X2 (kepercayaan) dan X3 (daya tarik). Koefisien yang dimiliki 

oleh variabel X1 bertanda positif, hal ini yang berarti semakin baik keahlian 

seorang endorser maka semakin meningkatkan minat beli konsumen. 

4.6.4.1 Koefisien Korelasi  

Koefisien korelasi adalah besaran yang dapat menunjukkan kekuatan 

hubungan antara dua variabel dan dapat diketahui berdasarkan nilai r hasil analisis 

korelasi (Triton PB, 2005:91). Dalam penelitian ini, korelasi digunakan untuk 

mengetahui hubungan variabel kredibilitas endorser (X) terhadap variabel minat 

beli konsumen (Y). Berikut hasil analisis koefisien korelasi yang telah diolah 

dengan program SPSS pada tabel 4.16. 

Tabel 4.16 

Hasil Koefisien Korelasi 

Variabel Nilai r Signifikan 

X1 0,564 0,000 

X2 0,230 0,002 

X3 0,330 0,000 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 

Peringkat Variabel Koefisien βeta Pengaruh 

1 X1 0,513 Signifikan 

2 X2 0,044 Tidak Signifikan 

3 X3 0,204 Signifikan 



 Berdasarkan tabel 4.16, hasil koefisien korelasi di atas menunjukkan 

bahwa X1 memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,564 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000. Nilai statistik koefisien korelasi tersebut lebih besar dari 

0,5 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Sehingga pengujian ini menunjukkan 

variabel X1 mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap variabel Y dan 

hubungan korelasinya signifikan. Dari data di atas, variabel X1 memiliki nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,230 dengan tingkat signifikan sebesar 0,002. Nilai 

statistik koefisien korelasi tersebut lebih besar dari 0,5 dan nilai signifikan lebih 

kecil dari 0,05. Sehingga pengujian ini menunjukkan variabel X2 mempunyai 

hubungan yang lemah terhadap variabel Y dan hubungan korelasinya signifikan. 

Sedangkan untuk variabel X3 memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,330 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai statistik koefisien korelasi tersebut 

lebih besar dari 0,5 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Sehingga pengujian 

ini menunjukkan variabel X3 mempunyai hubungan yang lemah terhadap variabel 

Y dan hubungan korelasinya signifikan. 

4.6.4.2 Koefisien Determinan (R
2
) 

Dengan melihat koefisien determinasi (R
2
) maka dapat diketahui besarnya 

kontribusi atau sumbangan dari keseluruhan variabel bebas X (X1,X2,X3) 

berpengaruh pada variabel terikat Y. untuk mengetahui besarnya kontribusi 

variabel X terhadap Y maka dapat dilihat pada tabel 4.17. 

Tabel 4.17 

Nilai Koefisien Determinasi Keahlian, Kepercayaan, dan Daya Tarik 

terhadap Minat Beli Konsumen 

Model  R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .0,606
a 

0,368 0,357 1,540 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 



 Berdasarkan tabel 4.17 di atas, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R 

Square adalah sebesar 0,357. Karena jumlah variabel bebas dalam penelitian ini 

lebih dari dua, maka lebih baik menggunakan Adjusted R Square untuk 

mengetahui koefisien determinasi. Adjusted R Square sebesar 0,357 menandakan 

bahwa model regresi yang didapatkan mampu menjelaskan pengaruh antara 

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

beli konsumen (Y) memberikan sumbangan atau kontribusi sebesar 35,7% 

sedangkan sisanya sebesar 64,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

terdeteksi dalam penelitian ini. Dari tabel di atas juga diketahui terdapat nilai R 

sebesar 0,606 yang berarti terdapat hubungan yang kuat dari variabel X dan 

variabel Y.  

4.7 Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan di atas, diketahui 

bahwa variabel-variabel independen, yakni keahlian (X1), kepercayaan (X2), dan 

daya tarik (X3) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel 

minat beli konsumen (Y) dalam membeli produk kartu telepon seluler merek 

“Kartu As”, khususnya mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

Sedangkan secara parsial, diketahui bahwa variabel keahlian (X1) adalah variabel 

yang dominan dan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel minat beli 

konsumen (Y), sedangkan variabel kepercayaan (X2) tidak berpengaruh , dan 

motivasi berkuasa (X3) yang berpengaruh secara signifikan. 

Di awal bab telah dijelaskan bahwa persaingan usaha yang ketat dalam 

bidang komunikasi telah membuat penyedia jasa komunikasi seluler berusaha 

bersaing untuk mempertahankan dan meraih pelanggan sebanyak-banyaknya. 



Untuk itu, para perusahaan di bidang komunikasi seluler berlomba-lomba 

mempromosikan produknya. Banyak cara yang mereka lakukan, mulai dari 

memunculkan berbagai fasilitas dan kemudahan, hingga menggunakan media-

media periklanan dalam hal memasarkan produknya. Dalam hal beriklan para 

penyedia jasa telekomunikasi seluler selalu menginginkan iklan yang dapat 

menarik perhatian dan mempersuasi konsumen. Maka dari itu diperlukan seorang 

endorser dalam mengiklankan suatu produk. Hal tersebut juga dilakukan PT. 

Telkomsel dalam mengiklankan salah satu produk kartu perdananya yang bertajuk 

„Kartu As‟.  

Pemilihan bintang iklan yang tepat mampu mengangkat angka penjualan 

secara signifikan. Menurut Diana (2005:122) peran endorser bisa mengambil 

bagian sebagai seorang selebriti yang ahli, seorang pembicara yang tergabung 

dengan produk dengan kapasitas jangka panjang, atau sebagai sosok yang 

menginspirasi yang tidak mempunyai pengetahuan atau pun hubungan khusus 

dengan produk. 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa  variabel keahlian (X1) memiliki 

pengaruh sebesar 0,513 yang signifikan terhadap variabel minat beli konsumen 

(Y). Hasil ini didapatkan dari kuesioner yang dibagikan kepada 180 mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa keahlian seorang endorser dapat mempengaruhi minat konsumen dalam 

membeli produk kartu telepon seluler merek „Kartu As‟.  Seperti yang kita semua 

ketahui bahwa Sule merupakan seorang komedian yang multi-talenta. Jika dilihat 

dari sisi keahlian yang dimilikinya baik dari pengetahuan, pengalaman, keahlian, 



terpenuhinya syarat sebagai seorang endorser, dan keterampilan yang dimilikinya 

membuat konsumen tertarik.  

Seorang endorser yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dengan apa 

yang disampaikan akan mengakibatkan pesan yang disampaikan menjadi lebih 

persuasif. Sumber keahlian mengacu  pada tingkat pengetahuan yang dimiliki 

sumber terhadap subyek dimana ia berkomunikasi (Mowen dan Minor, 2000: 

402). Teori tersebut mengungkapkan bahwa dengan keahlian yang dimiliki oleh 

seorang endorser akan membuat konsumen lebih mudah menangkap pesan iklan 

dan akan lebih tertarik perhatiannya. 

Namun keahlian saja tidaklah cukup. Sumber juga harus layak dipercaya. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka sisi expertise saja tidaklah cukup untuk 

menjadikan endorser dikatakan mempunyai kredibilitas yang tinggi. Menurut 

Mowen dan Minor (2001: 402) mengatakan bahwa sumber kepercayaan 

menunjukkan sejauh mana sumber dapat memberikan informasi yang tidak 

memihak dan jujur. Sumber yang dirasakan dapat dipercaya dapat mempengaruhi 

pemirsa, meskipun sumber tersebut dirasa memiliki keahlian yang relatif sedikit. 

Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa trustworthiness juga merupakan 

variabel yang penting dalam menentukan kredibilitas sumber pesan. 

Dalam penelitian ini menunjukkan hasil variabel kepercayaan (X2) tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel minat beli konsumen (Y) 

hanya sebesar 0,044 saja. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa saat 

ini konsumen hanya menaruh sedikit kepercayaan kepada endorser dikarenakan 

konsumen merasa bahwa sumber kurang jujur dalam menyampaikan pesan.  



Fakta dari hasil tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat semakin 

pandai dalam menyeleksi semua iklan yang ada di berbagai media. Apalagi dalam 

penelitian kali ini, Sule, sebelumnya merupakan endorser dari produk kartu 

seluler dari penyedia layanan telekomunikasi seluler yang berbeda. Konsumen 

menganggap bahwa pesan yang disampaikan oleh Sule itu kurang bisa dipercaya. 

Sehingga kepercayaan masyarakat semakin berkurang. 

Dari hasil penelitian ini, kita dapat mengetahui bahwa variabel daya tarik 

(X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen terhadap 

produk kartu telepon seluler merek Kartu As. Daya tarik mempunyai pengaruh 

terhadap minat beli konsumen karena adanya penampilan Sule yang menarik 

ketika menyampaikan pesan iklan. Walaupun secara fisik Sule kurang menarik, 

tetapi dia dinilai mempunyai karakter yang menawan bagi konsumen. Meskipun 

angka pengaruh variabel X3 terhadap Y tidak sebesar X1 terhadap Y,yaitu sebesar 

0,204  namun hal ini cukup mempengaruhi minat beli konsumen.  

Hal ini juga didukung oleh Belch dan Belch (2001: 175), kemampuan 

sumber untuk disenangi merupakan sebuah konsekuensi dari penampilan fisik, 

perilaku dan atau sifat-sifat lainnya. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa daya 

tarik Sule, baik secara penampilan maupun dari fisiknya yang terlihat lucu, 

membuat Sule terkenal dan diidolakan oleh masyarakat.  

Berdasarkan beberapa hasil yang telah didapatkan di atas, maka dapat 

dikatakan variabel X1 memberikan kontribusi paling besar di antara variabel-

variabel yang lain terhadap variabel Y. keahlian dari seorang endorser, Sule, 

peling banyak memberikan pengaruh dalam minat beli konsumen terhadap kartu 

telepon seluler merek Kartu As. Hal, itu tidak berarti kedua variabel yang lain 



tidak memberikan pengaruh sama sekali. Variabel daya tarik memberikan 

pengaruh terbesar kedua setelah keahlian, sedangkan dalam penelitian ini variabel 

kepercayaan tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap minat beli 

konsumen.  

Menurut hasil analisa uji F, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen, dalam hal ini 

mahasiswa. Sedangkan dari hasil korelasi, ketiga variabel tersebut memberikan 

kontribusi pengaruh sebesar 0,357 atau sebesar 35,7% sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. Karena 

banyak unsur dalam bauran pemasaran yang juga berpengaruh terhadap suatu 

produk. Selain itu, faktor dari performa produk yang didukung juga sangat 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut. 

Dalam penelitian ini, ditunjukkan bahwa variabel X1 merupakan variabel 

dominan yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk Kartu As. 

Hal ini berarti keahlian seorang endorser seperti Sule untuk dapat menarik 

perhatian dan mempersuasi konsumen. Hal ini sesuai dengan pengungkapan Engel 

et al. (1995:87) mengatakan bahwa tingkat pengetahuan atau keahlian sumber 

adalah determinan utama dari kredibilitas. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kredibilitas Sule sebagai 

endorser yang terdiri dari keahlian, kepercayaan, dan daya tarik dapat 

mempengaruhi minat beli konsumen terhadap kartu telepon seluler merek Kartu 

As baik secara parsial maupun secara simultan serta mengidentifikasi variabel 

mana yang paling dominan dalam mempengaruhi minat beli konsumen terhadap 

kartu telepon seluler merek Kartu As. Berdasarkan permasalahan yang ada dan 

pembahasan dari hasil analisa kredibilitas endorser, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

4. Keahlian dan daya tarik endorser Sule (Entis Sutisna) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap minat mahasiswa dalam membeli kartu telepon selular 

merek Kartu As secara parsial. Sedangkan untuk variabel kepercayaan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa dalam membeli 

kartu telepon selular merek Kartu As. Hal ini dikarenakan adanya faktor yang 

mengindikasikan bahwa masyarakat semakin pandai dalam menyeleksi semua 

iklan yang ada di berbagai media. Apalagi dalam penelitian kali ini, Sule, 

sebelumnya merupakan endorser dari produk kartu seluler dari penyedia 

layanan telekomunikasi seluler yang berbeda dalam waktu yang dekat. 

5. Keahlian, kepercayaan, dan daya tarik endorser Sule (Entis Sutisna) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa dalam membeli kartu 

telepon selular merek Kartu As secara simultan. Secara bersama-sama ketiga 



variabel tersebut memberikan pengaruh dengan kontribusi sebesar 35,7%. 

Sisanya dijelaskan dengan unsur lain yang tidak terdeteksi dalam penelitian 

ini. 

6. Variabel keahlian adalah yang paling dominan mempengaruhi minat 

mahasiswa dalam membeli kartu telepon selular merek Kartu As. Hal ini 

berarti keahlian seorang endorser seperti Sule untuk dapat menarik perhatian 

dan mempersuasi konsumen. 

 

5.2  Saran  

 Berdasarkan hasil analisis kredibilitas Sule sebagai endorser iklan 

terhadap minat konsumen dalam membeli kartu telepon seluler merek Kartu As 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi PT. Telkomsel Indonesia 

Dalam upayanya mencapai keberhasilan untuk menarik minat konsumen 

dan lebih mempersuasi, PT. Telkomsel diharapkan lebih memperhatikan 

teknik promosi dengan media iklan yang lebih baik dan efektif. Penggunaan 

selebriti yang sedang terkenal memang akan menarik konsumen, namun jika 

sebelumnya endorser yang dipilih merupakan endorser dari produk lain yang 

sejenis dan dalam waktu yang berdekatan serta dengan tujuan untuk saling 

menjatuhkan pesaing akan mengurangi keefektifan kredibilitas endorser. 

2. Bagi Endorser (Sule atau Entis Sutisna) 

Sebagai seorang endorser suatu produk hendaknya selalu memperhatikan 

kredibilitasnya sebagai seorang endorser. Sebab apabila seorang selebriti 



melakukan perbuatan yang dianggap masyarakat tidak popular maka akan 

berakibat jatuhnya kredibilitas seorang endorser. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk 

itu peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya sampel 

yang digunakan dalam penelitian lebih diperluas sehingga menghasilkan 

informasi yang lebih mendukung, sehingga nantinya diharapkan hasil dan 

kesimpulan yang diperoleh lebih sempurna. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nomor responden: 

KUESIONER PENELITIAN TENTANG 

PENGARUH KREDIBILITAS SULE (ENTIS SUTISNA) SEBAGAI 

ENDORSER  IKLAN TERHADAP MINAT KONSUMEN DALAM 

MEMBELI KARTU TELEPON SELULAR MEREK KARTU AS 

(Studi pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya) 

Responden yang terhormat, 

Kuesioner di bawah ini merupakan metode pengumpulan data primer 

terhadap penelitian penulis tentang “Pengaruh Kredibilitas Sule (Entis Sutisna) 

sebagai Endorser  Iklan terhadap Minat Konsumen dalam Membeli Kartu 

Telepon Selular Merek Kartu As”. 

Jawaban dari saudara/ i sangat berguna bagi penulis untuk data 

penyusunan laporan penelitian penulis dalam meraih derajat sarjana ekonomi di 

Konsentrasi Pemasaran Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya. 

Penulis harap responden yang terhormat bersedia menjawab seluruh 

pertanyaan dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan bantuannya penulis 

ucapkan terima kasih. 

IDENTITAS RESPONDEN 

NAMA  : …………………….. 

USIA   : …………………….. 

JENIS KELAMIN : …………………….. 

JURUSAN  : …………………….. 

 



PETUNJUK PENGISIAN: 

Beri tanda (X) pada pernyataan yang Anda setujui, dengan pilihan STS 

(sangat tidak setuju), TS (Tidak setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat 

Setuju). 

PERNYATAAN TERKAIT KREDIBILITAS ENDORSER 

KEAHLIAN/ EXPERTISE (X1) 

NO. PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 

 Sule memiliki pengetahuan yang 

memadai terkait dengan kartu 

telepon seluler merek “Kartu As”           

2 

 Sule mempunyai pengalaman 

berkaitan dengan menggunakan 

kartu telepon seluler merek “Kartu 

As”            

3 

 Sule sebagai seorang endorser 

mempunyai keahlian yang terkait 

penggunaan kartu telepon seluler 

merek “Kartu As”            

4 

 Sule memenuhi syarat sebagai 

endorser/ pendukung iklan kartu 

telepon seluler merek “Kartu As”           

5 

 Sule memiliki keterampilan 

sebagai model/ endorser iklan kartu 

telepon seluler merek “Kartu As”           

 

KEPERCAYAAN/ TRUSTWORTHINESS (X2) 

NO. PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 

 Sule dapat dipercaya untuk 

menyampaikan pesan iklan kartu 

telepon seluler merek “Kartu As”           

2 

 Sule layak dijadikan endorser iklan 

kartu telepon seluler merek “Kartu 

As”           

3 

 Sule memiliki ketulusan dalam 

menyampaikan pesan iklan kartu 

telepon seluler merek “Kartu As”           

4 

 Sule memiliki performa yang dapat 

diandalkan ketika menyampaikan 

pesan iklan kartu telepon seluler 

merek “Kartu As”           

5 

 Sule dinilai jujur ketika 

menyampaikan pesan iklan kartu 

telepon seluler merek “Kartu As”           



 

DAYA TARIK/ ATTRACTIVENESS (X3) 

NO. PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 

Sule terlihat menarik dalam iklan 

kartu telepon seluler merek “Kartu 

As”            

2 

 Sule terlihat berkelas dalam iklan 

kartu telepon seluler merek “Kartu 

As”            

3 

 Sule terlihat elegan dalam iklan 

kartu telepon seluler merek “Kartu 

As”           

4 

 Sule terlihat mempesona dalam 

iklan kartu telepon seluler merek 

“Kartu As”           

5 

 Sule terlihat fit/ gagah dalam iklan 

kartu telepon seluler merek “Kartu 

As”           

 

MINAT MEMBELI (Y) 

NO. PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 

 Saya tertarik untuk mencari 

informasi tentang kartu telepon 

seluler merek “Kartu As” setelah 

melihat iklan tersebut.            

2 

 Saya mulai mempertimbangkan 

untuk membeli kartu telepon 

seluler merek “Kartu As” setelah 

melihat iklan tersebut.           

3 

 Saya mempunyai minat untuk 

membeli kartu telepon seluler merek 

“Kartu As” setelah melihat iklan 

tersebut.           

 

 

 

 

 

 



Lampiran SPSS 
 

Distribusi Frekuensi 

 

Tabel Frekuensi X1 
Statistics 

 

 x11 x12 x13 x14 x15 

N Valid 180 180 180 180 180 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.6500 3.5389 3.7444 3.8944 4.1222 

Median 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 

Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 
 

 
x11 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 1.7 1.7 1.7 

2.00 8 4.4 4.4 6.1 

3.00 65 36.1 36.1 42.2 

4.00 77 42.8 42.8 85.0 

5.00 27 15.0 15.0 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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x12 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 .6 .6 .6 

2.00 7 3.9 3.9 4.4 

3.00 79 43.9 43.9 48.3 

4.00 80 44.4 44.4 92.8 

5.00 13 7.2 7.2 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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x13 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 .6 .6 .6 

2.00 8 4.4 4.4 5.0 

3.00 64 35.6 35.6 40.6 

4.00 70 38.9 38.9 79.4 

5.00 37 20.6 20.6 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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x13
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x14 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 1.7 1.7 1.7 

2.00 6 3.3 3.3 5.0 

3.00 32 17.8 17.8 22.8 

4.00 105 58.3 58.3 81.1 

5.00 34 18.9 18.9 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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x15 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 1.1 1.1 1.1 

2.00 7 3.9 3.9 5.0 

3.00 22 12.2 12.2 17.2 

4.00 85 47.2 47.2 64.4 

5.00 64 35.6 35.6 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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Tabel Frekuensi X2 

 
Statistics 

 

 x21 x22 x23 x24 x25 

N Valid 180 180 180 180 180 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.8222 3.8111 3.5056 4.0222 3.4444 

Median 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 3.0000 

Minimum 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 
 

 
 
 



x21 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 .6 .6 .6 

2.00 1 .6 .6 1.1 

3.00 57 31.7 31.7 32.8 

4.00 91 50.6 50.6 83.3 

5.00 30 16.7 16.7 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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x22 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 .6 .6 .6 

3.00 55 30.6 30.6 31.1 

4.00 100 55.6 55.6 86.7 

5.00 24 13.3 13.3 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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x23 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 .6 .6 .6 

3.00 96 53.3 53.3 53.9 

4.00 73 40.6 40.6 94.4 

5.00 10 5.6 5.6 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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x24 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 2 1.1 1.1 1.1 

3.00 40 22.2 22.2 23.3 

4.00 90 50.0 50.0 73.3 

5.00 48 26.7 26.7 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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x25 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 .6 .6 .6 

2.00 1 .6 .6 1.1 

3.00 107 59.4 59.4 60.6 

4.00 59 32.8 32.8 93.3 

5.00 12 6.7 6.7 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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Tabel Frekuensi X3 
 
 

Statistics 
 

 x31 x32 x33 x34 x35 

N Valid 180 180 180 180 180 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.9333 3.3278 3.2444 3.2722 3.2222 

Median 4.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 

Minimum 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 

 
x31 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 1.1 1.1 1.1 

2.00 2 1.1 1.1 2.2 

3.00 43 23.9 23.9 26.1 

4.00 92 51.1 51.1 77.2 

5.00 41 22.8 22.8 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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x32 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 5 2.8 2.8 2.8 

3.00 122 67.8 67.8 70.6 

4.00 42 23.3 23.3 93.9 

5.00 11 6.1 6.1 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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x33 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 .6 .6 .6 

2.00 4 2.2 2.2 2.8 

3.00 132 73.3 73.3 76.1 

4.00 36 20.0 20.0 96.1 

5.00 7 3.9 3.9 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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x34 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 .6 .6 .6 

2.00 3 1.7 1.7 2.2 

3.00 129 71.7 71.7 73.9 

4.00 40 22.2 22.2 96.1 

5.00 7 3.9 3.9 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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x35 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 12 6.7 6.7 6.7 

3.00 126 70.0 70.0 76.7 

4.00 32 17.8 17.8 94.4 

5.00 10 5.6 5.6 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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Tabel Frekuensi Y 
 
 

Statistics 
 

 y1 y2 y3 

N Valid 180 180 180 

Missing 0 0 0 

Mean 3.6056 3.6167 3.5278 

Median 4.0000 4.0000 4.0000 

Minimum 2.00 1.00 1.00 

Maximum 5.00 5.00 5.00 

 
 

 
y1 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 7 3.9 3.9 3.9 

3.00 72 40.0 40.0 43.9 

4.00 86 47.8 47.8 91.7 

5.00 15 8.3 8.3 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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y2 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 4 2.2 2.2 2.2 

2.00 3 1.7 1.7 3.9 

3.00 68 37.8 37.8 41.7 

4.00 88 48.9 48.9 90.6 

5.00 17 9.4 9.4 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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y3 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 5 2.8 2.8 2.8 

2.00 2 1.1 1.1 3.9 

3.00 76 42.2 42.2 46.1 

4.00 87 48.3 48.3 94.4 

5.00 10 5.6 5.6 100.0 

Total 180 100.0 100.0  
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Uji Validitas & Reliabilitas 

Validitas Keahlian 

Cor relations

.453**

.000

180

.547** .329**

.000 .000

180 180

.340** .414** .353**

.000 .000 .000

180 180 180

.369** .389** .390** .568**

.000 .000 .000 .000

180 180 180 180

.749** .687** .729** .730** .751**

.000 .000 .000 .000 .000

180 180 180 180 180

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X11

X12

X13

X14

X15

TOTAL X1

X11 X12 X13 X14 X15 TOTAL X1

Correlation is s ignif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 

 

 



Validitas Kepercayaan 

Cor relations

.353**

.000

180

.259** .449**

.000 .000

180 180

.228** .404** .218**

.002 .000 .003

180 180 180

.120 .191* .388** .178*

.107 .010 .000 .017

180 180 180 180

.619** .737** .691** .642** .561**

.000 .000 .000 .000 .000

180 180 180 180 180

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X21

X22

X23

X24

X25

TOTAL X2

X21 X22 X23 X24 X25 TOTAL X2

Correlation is s ignif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is s ignif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

 



Validitas Daya Tarik 

Cor relations

.418**

.000

180

.488** .582**

.000 .000

180 180

.405** .420** .456**

.000 .000 .000

180 180 180

.350** .516** .505** .428**

.000 .000 .000 .000

180 180 180 180

.740** .775** .795** .706** .739**

.000 .000 .000 .000 .000

180 180 180 180 180

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X31

X32

X33

X34

X35

TOTAL X3

X31 X32 X33 X34 X35 TOTAL X3

Correlation is s ignif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Validitas Minat Beli Konsumen 

Cor relations

.538**

.000

180

.674** .676**

.000 .000

180 180

.840** .859** .904**

.000 .000 .000

180 180 180

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Y1

Y2

Y3

TOTAL Y

Y1 Y2 Y3 TOTAL Y

Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 



Reliability Keahlian 

Reliability Statis tics

.779 5

Cronbach's

Alpha N of  Items

 

Item  Statis tics

3.65 .849 180

3.54 .712 180

3.74 .853 180

3.89 .802 180

4.12 .850 180

X11

X12

X13

X14

X15

Mean Std. Deviation N

 

Scale  Statistics

18.95 8.819 2.970 5

Mean Variance Std. Deviation N of Items

 

 

 

Reliability Kepercayaan 

Reliability Statis tics

.655 5

Cronbach's

Alpha N of  Items

 

Item  Statis tics

3.82 .726 180

3.81 .675 180

3.51 .630 180

4.02 .732 180

3.44 .654 180

X21

X22

X23

X24

X25

Mean Std. Deviation N

 

Scale  Statistics

18.61 4.922 2.219 5

Mean Variance Std. Deviation N of Items

 



Reliability Daya Tarik 

Reliability Statis tics

.801 5

Cronbach's

Alpha N of  Items

 

Item  Statis tics

3.93 .781 180

3.33 .633 180

3.24 .585 180

3.27 .587 180

3.22 .648 180

X31

X32

X33

X34

X35

Mean Std. Deviation N

 

Scale  Statistics

17.00 5.888 2.427 5

Mean Variance Std. Deviation N of Items

 

 

 

Reliability Minat Beli Konsumen 

Reliability Statis tics

.835 3

Cronbach's

Alpha N of  Items

 

Item  Statis tics

3.61 .697 180

3.62 .772 180

3.53 .743 180

Y1

Y2

Y3

Mean Std. Deviation N

 

Scale  Statis tics

10.75 3.686 1.920 3

Mean Variance Std. Deviation N of Items

 



Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas Sebaran 

Tests of Normality

.051 180 .200* .987 180 .106Unstandardized Residual

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a low er bound of  the true signif icance.*. 

Lilliefors Signif icance Correctiona. 

 

Unstandardized Residual 
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Normal Q-Q Plot of Unstandardized Residual
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Detrended Normal Q-Q Plot of Unstandardized Residual

 

Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

.999 1.001

.999 1.001

.999 1.001

Keahlian

Kepercayaan

Daya Tarik

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statis tics

Dependent Variable: Minat Beli Konsumena. 

 

Coefficient Corre lationsa

1.000 .024 .026

.024 1.000 .017

.026 .017 1.000

.002 .000 .000

.000 .001 .000

.000 .000 .002

Daya Tarik

Keahlian

Kepercayaan

Daya Tarik

Keahlian

Kepercayaan

Correlations

Covariances

Model

1

Daya Tarik Keahlian Kepercayaan

Dependent Variable: Minat Beli Konsumena. 

 

 

 

 



Uji Heteroskedastisitas 
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Dependent Variable: Minat Beli Konsumen

Scatterplot

 

Uji Normalitas Regresi 
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Dependent Variable: Minat Beli Konsumen

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 



Correlations 

Cor relations

.180*

.016

180

.212** .458**

.004 .000

180 180

.564** .230** .333**

.000 .002 .000

180 180 180

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Keahlian

Kepercayaan

Daya Tarik

Minat Beli Konsumen

Keahlian Kepercayaan Daya Tarik

Minat Beli

Konsumen

Correlation is  s ignif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 

 

Uji Hipotesis 

Regression 

Model Summ aryb

.606a .368 .357 1.540

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Daya Tarik, Keahlian,

Kepercayaan

a. 

Dependent Variable: Minat Beli Konsumenb. 

 

ANOVAb

242.498 3 80.833 34.096 .000a

417.252 176 2.371

659.750 179

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Daya Tarik, Keahlian, Kepercayaana. 

Dependent Variable: Minat Beli Konsumenb. 

 



Coefficientsa

1.011 1.174 .861 .390

.332 .040 .513 8.322 .000

.038 .059 .044 .649 .517

.162 .054 .204 2.997 .003

(Constant)

Keahlian

Kepercayaan

Daya Tarik

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Minat Beli Konsumena. 

 

 

 

 

 

 
 


