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ABSTRAK 

Arisma Luli Diana (2018). Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Brawijaya Malang. Studi Elaboration Likelihood Model Pengaruh 

Beauty Vlogger sebagai Social Media Influencer terhadap Minat Beli Produk 

Kecantikan Di Kalangan Siswi SMA Kota Malang (Studi Kuantitatif pada Akun 

Youtube Nanda Arsyinta). Dosen Pembimbing: Azizun Kurnia Illahi, S.I.Kom., M.A 

Beauty vlogger disebut sebagai social media influencer disebabkan mereka dikenal 

sebagai pihak ketiga yang membentuk opini, sikap dan tindakan konsumen melalui 

rekomendasi dalam bentuk konten video. Penelitian ini berfokus pada beauty vlogger yang 

memberikan ulasan mengenai produk kecantikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh beauty vlogger sebagai social media influencer terhadap minat beli pada produk 

kecantikan di kalangan siswi SMA kota Malang. Kajian teori Elaboration Likelihood Model 

yang akan digunakan dalam penelitian ini.  

Pada penelitian ini kedua rute Elaboration Likelihood Model digunakan untuk 

menganalisis beauty vlogger. Penelitian ini terdapat tiga variabel yang dibagi ke dalam rute 

sentral dan rute periferal. Variabel independen pada rute sentral yaitu argument quality (  ), 

sedangkan variabel pada rute periferal terdiri dari source credibility (  ) dan argument 
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quantity (  ). Variabel dependen adalah minat beli (Y). Metode penelitian ini adalah 

kuantitatif eksplanatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Dalam 

penelitian ini menggunakan populasi yaitu siswi SMA/SMU/SMK/Sederajat di Kota Malang 

dengan total sampel sebanyak 100 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

purposive sampling. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikoliniearitas, dan uji 

heterokedastisitas. 

Hasil penelitian berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa ketiga variabel 

memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap minat beli produk kecantikan baik 

melalui rute sentral maupun rute periferal. Variabel yang paling dominan dan berpengaruh 

pada minat beli produk kecantikan di kalangan siswi SMA Kota Malang adalah argument 

quality (  ).  Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa beauty vlogger sebagai social media 

influencer  dapat meningkatkan minat beli pada produk kecantikan. 

Kata Kunci : Elaboration Likelihood Model, Beauty Vlogger, Minat Beli.  

 

ABSTRACT 

Arisma Luli Diana (2018). Department of Communication Studies, Faculty of Social 

and Political Sciences, Brawijaya University Malang. Elaboration Likelihood Model 

Study The Effect of Beauty Vlogger as Social Media Influencer Towards Purchase 

Intention of Beauty Products among High School Students in Malang (Quantitative 

Research on Youtube Channel of Nanda Arsyinta). Advisor: Azizun Kurnia Illahi, 

S.I.Kom., M.A 

Beauty vlogger is referred to as social media influencer because they are known as a 

third party that shape consumer opinions, attitudes and actions through recommendations in 

the form of video content. This research focuses on beauty vlogger who gives reviews of 

beauty products. This research aimed to find the effect of beauty vlogger as a social media 

influencer towards purchase intention of beauty products among female high school students 

in Malang. The Elaboration Likelihood Model theory is used in this research. 

In this research, both routes of Elaboration Likelihood Model are used to analyze 

beauty vlogger. This research has three variables which are divided into central routes and 

peripheral routes. The independent variable on the central route is argument quality (  ), 

while the variable on the peripheral route includes source credibility (  ) and argument 

quantity (  ). The dependent variable is purchase intention (Y). This research method is 

quantitative explanatory with the use of questionnaire as data collection techniques. The 

population of this research is the female student of high school in Malang with a total sample 

of 100 respondents. The data sample is taken by purposive sampling technique. The data 

analysis techniques of this research is done by multiple linear regression analysis with 

classical assumption test, normality test, multicollinearity test, and heterocedasticity test. 
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The result of this research based on data analysis showed that those three variables 

has a significant positive effect toward purchase intention of beauty products through both 

central routes and peripheral routes. The most dominant and influential variable towards 

purchase intention of beauty products among high school students in Malang is argument 

quality (  ). So, it can be explained that beauty vlogger as a social media influencer can 

increase the purchase intention of beauty products. 

 

Keywords: Elaboration Likelihood Model, Beauty Vlogger, Purchase Intention. 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT beserta Rasulullah SAW atas segala 

rahmat, hidayah, pertolongan dan bimbingan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 

tugas akhir pada Strata 1 (satu) Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Penulis 

menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa 

syukur dan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang selalu menyertai, memberkati, dan memberikan akal pikiran yang 

luar biasa untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

2. Orang tua penulis yang selalu mendoakan dari jauh, kasih sayang serta dukungan 

yang tiada henti untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Kakak perempuan Almh. Fita 

Delyana Mafika semoga tenang dan bahagia di surga, terima kasih sudah terus 

mendukung dan maafkan saya dulu yang selalu manja dan belum bisa jadi saudara 

yang baik. Kakak laki-laki Fajar Iswantono yang sering peneliti minta bantuan dalam 

hal finansial hehehe, serta keluarga besar yang selalu menanyakan kapan wisuda 

tanpa tahu progresnya.  

3. Ibu Azizun Kurnia Illahi, S.I.Kom., M.A selaku dosen pembimbing yang sangat sabar 

memberikan arahan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih 

ya bu tidak bosen membimbing saya mulai dari lomba social campaign, praktik kerja 

nyata, hingga skripsi.  

4. Ibu Diyah Ayu Amalia A., selaku penguji seminar proposal, Bpk. M. Fikri, AR, 

S.Kom., M.A selaku penguji 1 pada sidang skripsi dan Bu Wayan Weda Asmara D., 

S.I.Kom., M.I.Kom selaku penguji 2. Saya ucapkan terima kasih telah memberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
  

bimbingan dan saran-saran yang sangat membantu dalam menyempurnakan penelitian 

saya.  

5. Sahabat peneliti selama kuliah di Malang: KOKOBELUK (Sasa, Maria, Sahnas, 

Hanny) yang sudah menjadi keluarga, teman, saudara, kekasih. Terima kasih selalu 

memberikan kebahagiaan, pengalaman, dan motivasi untuk menuju hidup yang lebih 

baik bersama-sama. Sayang kita gak bisa wisuda bareng. Love you more than food! 

6. Rizky Rizaldi yang suka bawel jika peneliti malas. Terima kasih sudah menemani 

setengah progres skripsi ini, rajin menemani ke perpustakaan, mengantarkan ketika 

ada bimbingan, hingga ikut turun lapang.  

7. Sepupu-sepupu peneliti : LAMBE TURAH (Isfi, Zayyan, Mulham, Yayan) yang 

selalu mendukung meskipun sangat berisik. 

8. Ziyadatul Afifah sahabat peneliti sejak lahir yang selalu ada untuk memberikan saran, 

semangat, dan berproses bersama untuk mendapatkan gelar Sarjana. Maafkan saya 

lulus duluan hehehe.  

9. Gadis, Revanda, Lena,  Koko, Jakpo, Cipir, Dita, Adit, Aldy, Komang, Mas Juang, 

Mbak Revi, Teh Tanti dan teman sepermainan lainnya yang selama ini jadi teman 

sharing tentang kehidupan, cinta, kuliah apalagi skripsi.  

10. Seluruh anggota kabinet SAMBALADO Se7enline Radio yang membuat penulis 

mengenal dan cinta terhadap radio selama kuliah, khususnya BPH Manager yang rapu 

tapi solid, baperan dan juga banyak mulutnya. Terima kasih sudah mengajarkan apa 

artinya nekat hehehe.  

11. Serta selurh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang secara 

langsung maupun tidak, memberikan kontribusi positif bagi terselesaikannya skripsi 

ini.  

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan dan bermanfaat positif bagi para 

pembaca. 

 

   Malang, 24 Februari 2019  

   Arisma Luli Diana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
  

DAFTAR ISI 

 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .............................................................................. 2 

DAFTAR PENGUJI SKRIPSI ......................................................................................... 2 

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI ..................................................... 3 

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ................................................................... 4 

ABSTRAK ........................................................................................................................ 5 

ABSTRACT ...................................................................................................................... 6 

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... 7 

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... 9 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... 12 

DAFTAR TABEL ........................................................................................................... 13 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................... 14 

BAB I .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 

PENDAHULUAN .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

1.1. Latar Belakang Masalah ................................... Error! Bookmark not defined. 

1.2. Rumusan Masalah ............................................ Error! Bookmark not defined. 

1.3. Tujuan Penelitian.............................................. Error! Bookmark not defined. 

1.4. Manfaat Penelitian............................................ Error! Bookmark not defined. 

1.4.1. Manfaat Teoritis ........................................ Error! Bookmark not defined. 

1.4.2. Manfaat Praktis ......................................... Error! Bookmark not defined. 

BAB II ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 

TINJAUAN PUSTAKA ................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.1.     Elaboration Likelihood Model ......................... Error! Bookmark not defined. 

2.2. Beauty Vlogger  sebagai  Social Media InfluencerError! Bookmark not defined. 

2.3. Minat Beli ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.4. Minat Beli dalam Elaboration Likelihood ModelError! Bookmark not defined. 

2.5. Penelitian Terdahulu ........................................ Error! Bookmark not defined. 

2.6. Kerangka Pemikiran ......................................... Error! Bookmark not defined. 

   2.7.     Hipotesis Penelitian .......................................... Error! Bookmark not defined. 

BAB III ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 

METODE PENELITIAN................................................ Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
  

3.1. Jenis Penelitian ................................................. Error! Bookmark not defined. 

3.2. Populasi dan Sampel ........................................ Error! Bookmark not defined. 

3.2.1. Populasi ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

3.2.2. Sampel....................................................... Error! Bookmark not defined. 

3.3. Definisi Konseptual .......................................... Error! Bookmark not defined. 

3.3.1. Variabel X ................................................. Error! Bookmark not defined. 

3.3.2. Variabel Y ................................................. Error! Bookmark not defined. 

3.4. Definisi Operasional ......................................... Error! Bookmark not defined. 

3.5. Skala Pengukuran ............................................. Error! Bookmark not defined. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data ............................... Error! Bookmark not defined. 

3.6.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .................... Error! Bookmark not defined. 

3.6.2. Sumber Data.............................................. Error! Bookmark not defined. 

3.6.3. Instrumen Penelitian ................................. Error! Bookmark not defined. 

3.7. Uji Instrumen.................................................... Error! Bookmark not defined. 

3.7.1. Uji Validitas .............................................. Error! Bookmark not defined. 

3.7.2.        Uji Reliabilitas ...................................... Error! Bookmark not defined. 

3.8. Uji Asumsi Klasik ............................................ Error! Bookmark not defined. 

3.8.1      Uji Normalitas ......................................... Error! Bookmark not defined. 

3.8.2. Uji Multikolinieritas.................................. Error! Bookmark not defined. 

3.8.3. Uji Heteroskedatisitas ............................... Error! Bookmark not defined. 

3.9. Teknik Analisis Data ........................................ Error! Bookmark not defined. 

3.9.1.     Koefisien Determinasi (  ) ..................... Error! Bookmark not defined. 

3.9.2. Analisis Regresi Linier Berganda ............. Error! Bookmark not defined. 

3.9.3. Pengujian Hipotesis .................................. Error! Bookmark not defined. 

BAB IV ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 

HASIL PENELITIAN .................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.1. Hasil Uji Instrumen .......................................... Error! Bookmark not defined. 

4.1.1. Hasil Uji Validitas..................................... Error! Bookmark not defined. 

4.1.2. Hasil Uji Reliabilitas ................................. Error! Bookmark not defined. 

4.2. Gambaran Umum Beauty Vlogger ................... Error! Bookmark not defined. 

4.3. Gambaran Umum Responden .......................... Error! Bookmark not defined. 

4.5. Uji Asumsi Klasik ............................................ Error! Bookmark not defined. 

4.5.1. Uji Normalitas ........................................... Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
  

4.5.2. Uji Multikolinieritas.................................. Error! Bookmark not defined. 

4.5.3. Uji Heterokedastisitas ............................... Error! Bookmark not defined. 

4.6. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda ..... Error! Bookmark not defined. 

4.6.1. Analisis Hasil Regresi Linier Berganda .... Error! Bookmark not defined. 

4.6.2. Koefisien Determinasi (  ) ...................... Error! Bookmark not defined. 

4.7. Hasil Uji Hipotesis ........................................... Error! Bookmark not defined. 

4.7.1. Uji Simultan (Uji f) ................................... Error! Bookmark not defined. 

4.7.2. Uji Parsial (Uji t) ....................................... Error! Bookmark not defined. 

4.8. Variabel Dominan ............................................ Error! Bookmark not defined. 

4.9. Pembahasan Hasil Penelitian ........................... Error! Bookmark not defined. 

4.9.1. Pengaruh Beauty Vlogger sebagai Social Media Influencer terhadap Minat Beli 

Produk Kecantikan Melalui Rute Sentral .............. Error! Bookmark not defined. 

4.9.2. Pengaruh Beauty Vlogger sebagai Social Media Influencer terhadap Minat Beli 

Produk Kecantikan Melalui Rute Periferal............ Error! Bookmark not defined. 

BAB V ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 

KESIMPULAN DAN SARAN....................................... Error! Bookmark not defined. 

5.1. Kesimpulan........................................................... Error! Bookmark not defined. 

5.2. Saran ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 

5.2.1. Saran Akademis ........................................... Error! Bookmark not defined. 

5.2.2. Saran Praktis ................................................ Error! Bookmark not defined. 

5.3. Limitasi................................................................. Error! Bookmark not defined. 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

LAMPIRAN .................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....................................................................  34 

Gambar 4.1 Tampilan Halaman Depan Akun Youtube Nanda Arsyinta ........  67 

Gambar 4.2 Video Review Produk yang Sedang Populer  ..............................  91 

Gambar 4.3 Video Review Teknik Makeup pada Hari-hari Tertentu  ............  93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
  

Gambar 4.4 Video Review Teknik Makeup Sehari-hari  ................................  93 

Gambar 4.5 Video Tutorial Makeup untuk ke Sekolah  ..................................  94 

Gambar 4.6 Komentar yang Menunjukkan Daya Tarik Beauty Vlogger  .......  99 

Gamabr 4.7 Komentar Positif dari Viewers  ....................................................  101 

Gamabr 4.8 Minat Konsumen terhadap Produk  .............................................  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................................   28 

Tabel 3.1 Variabel, Indikator, Deskriptor, Item Pernyataan ............................   44 

Tabel 3.2 Jawaban dan Skor Item Penelitian ...................................................   50 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Argument Quality .............................................   63 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Source Credibility .............................................   63 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Argument Quantity ...........................................   63 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Minat Beli .........................................................   64 

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas ........................................................................   65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
  

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ....................................   68 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Argument Quality ............................   69 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Source Credibility ............................   73 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Variabel Argument Quantity ..........................   75 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Variabel Minat Beli ......................................   77 

Tabel 4.11 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov ......................................................   79 

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas dengan VIF ........................................   80 

Tabel 4.13 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Glejser .................................   81 

Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.................................................   82 

Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi ..........................................................   84 

Tabel 4.16 Hasil Uji f.......................................................................................   85 

Tabel 4.17 Hasil Uji t .......................................................................................   86 

Tabel 4.18 Peringkat Variabel Dominan .........................................................   89 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian ..................................................................   118 

Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas ............................................   125 

Lampiran 3 : Hasil Uji Asumsi Klasik .............................................................   127 

Lampiran 4 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....................................   129 

Lampiran 5 : Kuesioner Melalui Link – Google Docs ....................................   130 

Lampiran 6 : Kuesioner Preliminary Research – Google Docs .......................   135 

Lampiran 7 : Media Penyebaran Kuesioner Online .........................................   138 

Lampiran 8 : Rekap Hasil Data Kuesioner Penelitian .....................................   139 

Lampiran 9 : Surat Perijinan Penelitian ...........................................................   143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Elaboration Likelihood Model (ELM) merupakan teori pemrosesan informasi 

persuasif yang pertama diusulkan pada tahun 1980-an oleh psikolog sosial Richard 

Petty dan John Cacioppo. Kajian teori ini sendiri juga sering digunakan untuk mengkaji 

fenomena sosial yang berkaitan dengan aspek kognitif seseorang atau perilaku 

komunikan (Mooij, 2005). Teori ini merupakan salah satu teori yang berangkat dari 

tradisi sosiopsikologis. Teori ini mencoba untuk menjelaskan dengan cara yang berbeda 

dimana dalam mengevaluasi informasi yang diterima, terkadang seseorang 

melakukannya dengan cara yang lebih sederhana dan kurang kritis (Littlejohn, 2002). 

Hal tersebut juga diperkuat pernyataan Griffin (2004) yang menjelaskan bahwa tradisi 

sosiopsikologis percaya akan kebenaran komunikasi yang bisa ditemukan oleh 

pengamatan sistematis dan mencari hubungan sebab akibat  yang akan memprediksi 

kapan sebuah perilaku komunikasi akan berhasil dan kapan itu akan gagal.  

Studi asli Elaboration Likelihood Model menjelaskan dua rute persuasi yaitu 

rute sentral (central route) dan rute periferal (peripheral route). Rute sentral 

menekankan hubungan yang tinggi antara pesan dan individu yang ditandai oleh 

motivasi dan kemampuan untuk berpikir tentang pesan yang tinggi. Sedangkan rute 

periferal ditandai dengan motivasi dan kemampuan berpikir yang rendah. Selain itu, 

pada rute periferal faktor daya tarik endorser, musik, dan visual merupakan faktor 

penting dalam mempersuasi individu (Petty & Cacioppo, 1981). ELM selanjutnya 

berpendapat bahwa perubahan sikap yang diinduksikan melalui rute sentral lebih 

bertahan lama dan prediktif perilaku daripada diinduksi oleh rute periferal, karena rute 

sentral didasarkan pada pertimbangan yang disengaja dan bijaksana dari argumen yang 

relevan (Petty & Cacioppo, 1986).  
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Menurut Griffin (2003) rute sentral melibatkan proses elaborasi pesan, dimana 

Petty dan Cacioppo mendefinisikan elaborasi sebagai sejauh mana seseorang berpikir 

secara seksama tentang relevansi argumen yang terkandung dalam suatu topik informasi, 

sedangkan rute periferal menawarkan jalan pintas untuk menerima maupun menolak pesan 

tanpa adanya pertimbangan terhadap objek dan atribut pesan. Kedua rute menjelaskan 

apabila seseorang bersungguh-sungguh mengolah pesan yang diterimanya dan berfokus 

pada isi pesan, orang tersebut menggunakan pemrosesan informasi melalui rute sentral 

atau dalam kondisi keterlibatan tinggi. Sementara itu, apabila seseorang tidak melakukan 

evaluasi yang mendalam terhadap isi pesan melainkan lebih memperhatikan daya tarik 

sumber pesan, maka ia dipandang menggunakan pemrosesan informasi melalui rute 

periferal atau memproses informasi dalam kondisi keterlibatan rendah (Petty & Cacioppo, 

1990).  

Menurut Haugtvedt & Petty (1989) premis dari ELM adalah bahwa ketika 

elaborasi kemungkinan tinggi, pengolahan informasi akan terjadi melalui rute sentral. 

Pada rute ini akan menghasilkan pembentukan sikap, perubahan atau adanya pertimbangan 

yang luas dari argumen pesan, serta perilaku yang dapat di prediksi. Sedangkan ketika 

kemungkinan elaborasi rendah, pengolahan informasi terjadi melalui rute periferal. Rute 

persuasi ini memerlukan sedikit usaha kognitif, bukan mengandalkan isyarat perifer 

seperti kredibilitas sumber dan heuristik. Dengan demikian, sikap yang dibentuk melalui 

rute periferal relatif tidak terpengaruh oleh kualitas argumen, bersifat sementara, dan 

bukan sebagai prediksi perilaku di masa yang akan datang seperti pemrosesan 

menggunakan rute sentral (Petty & Cacioppo, 1983). Petty dan Cacioppo mengidentifikasi 

sejumlah variabel yang memediasi elaborasi kemungkinan sehingga mempengaruhi 

apakah rute pengolahan sentral atau periferal yang akan diambil. Variabel tersebut 

meliputi daya tarik sumber, keterlibatan, dan Need for Cognition (Kitchen dkk., 2014).  

Kemudian kualitas argumen juga merupakan salah satu variabel yang digunakan oleh 

Petty & Cacioppo (1981) pada penelitian untuk mengukur tingkat keterlibatan konsumen 

dalam melihat iklan.  

Studi Elaboration Likelihood Model yang dilakukan oleh Petty, Cacioppo, & 

Schumann (1983) menjelaskan efektivitas iklan berdasarkan rute sentral dan rute periferal. 

Dalam studi ini kualitas argumen memiliki pengaruh besar pada perubahan sikap dibawah 

keterlibatan tinggi dibandingkan keterlibatan rendah. Sedangkan manipulasi endorser 

memiliki pengaruh lebih besar pada keterlibatan rendah. Kualitas argumen dapat diterima 
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oleh individu yang memiliki motivasi tinggi pada rute sentral. Sedangkan pada individu 

yang tidak mengeluarkan upaya untuk berpikir tentang argumen produk dalam iklan, 

memiliki fokus pada daya tarik endorser, visual, dan musik pada rute periferal. Penelitian 

ini melihat bahwa keterlibatan merupakan faktor penting dalam memproses pesan persuasi 

dan efektivitas iklan diukur melalui rute sentral dan rute periferal.  

Kemudian penelitian lain yang juga menunjukkan bahwa dimensi endorser 

berpengaruh melalui rute periferal yaitu “Effect of Credibility Endorsement on Consumers 

Buying Behaviour: A Perspective from Pakistan” (Ahmed, Azmat & Farooq, 2012). 

Penelitian ini menjelaskan bahwa selebriti endorser dalam media cetak memberikan 

dampak positif terhadap minat beli konsumen. Penelitian menggunakan seorang selebriti 

endorser, dengan tiga variabel yaitu attractiveness, credibility, dan product match-up. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa melalui rute periferal hubungan ketiga variabel 

dihadapkan dengan minat beli menunjukkan nilai positif. Penelitian ini menjelaskan 

pentingnya sebuah dukungan dari selebriti endorser dalam sebuah iklan yang secara positif 

mempengaruhi minat beli konsumen.  

Penelitian lain yang menggunakan kajian Elaboration Likelihood Model dilakukan 

Bilal (2017) yang menganalisis pengaruh kredibilitas sumber pesan terhadap keputusan 

pembelian melalui rute periferal. Kredibilitas sumber dijelaskan melalui tiga dimensi yaitu 

expertise, trustworhtiness, dan attractiveness. Dimensi attractiveness merupakan variabel 

paling dominan serta memiliki pengaruh tambahan terhadap keputusan pembelian. Dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa expertise dan trustworthiness berpengaruh secara 

tidak langsung terhadap keputusan pembelian, yaitu melalui attractiveness.Artinya, jika 

konsumen menganggap sumber pesan merupakan orang yang ahli (expertise) dan dapat 

dipercaya (trustworthiness), maka akan timbul ketertarikan karena sumber pesan terlihat 

menarik (attractiveness) yang pada akhirnya akan meningkatkan keputusan pembelian.     

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ibrahim (2016) berjudul “Studi Elaboration 

Likelihood Model Pengaruh Pesan Iklan Pre-roll Video Ads Youtube terhadap Minat 

Beli”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan keterlibatan dan kualitas argumen dalam 

tayangan iklan Youtube memiliki pengaruh terhadap minat beli melalui rute sentral. 

Kemudian kredibilitas, daya tarik, dan slogan yang diolah individu melalui rute periferal 

merupakan faktor yang mengakibatkan tayangan iklan di Youtube memiliki pengaruh 

terhadap minat beli. Sumber pesan yang kredibel, daya tarik bintang iklan/endorser dan 

slogan dapat meningkatkan perasaan positif individu.  
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Sedikit berbeda dari penelitian lainnya, ditemukan bahwa dimensi kredibilitas 

sumber dapat berpengaruh melalui rute sentral. Studi Kahle & Homer (1990) yang 

berjudul “Source Expertise, Time of Source Identification, and Involvement in Persuasion: 

An Elaborative Processing Perspective”. Ditemukan bahwa keahlian sumber lebih 

berpengaruh ketika diidentifikasi pada akhir pesan atau sebelum pesan tergantung pada 

tingkat keterlibatan. Keahlian sumber memfasilitasi persuasi di bawah keterlibatan rendah 

ketika disajikan setelah argumen pesan, tetapi sumber yang kurang ahli lebih unggul 

ketika diidentifikasi sebelum argumen pesan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keahlian 

sumber (suatu dimensi kredibilitas sumber) dapat bertindak sebagai isyarat sentral dalam 

kondisi tertentu, dalam studi ini yaitu media cetak. Hasil ini terjadi di bawah kedua tingkat 

keterlibatan pengolahan. Menyajikan informasi sumber dalam iklan cetak mungkin cukup 

untuk memotivasi pemirsa untuk memperlakukan potongan informasi tersebut sebagai 

pengganti dari argumen pesan terkait merek lainnya.  

Selanjutnya, studi lain yang mendukung pernyataan diatas adalah “The 

Elaboration Likelihood Model: Replications, Extensions, and Some Conflicting Findings” 

(Cole, Ettenson, Reinke, & Schrader, 1990). Studi ini mereplikasi temuan dari Petty, 

Cacioppo, & Schumann (1983) serta menguji generalisasi ELM. Hasil yang ditemukan 

adalah keahlian sumber hanya berpengaruh pada situasi keterlibatan tinggi dan bertindak 

sebagai isyarat utama (central route). Sementara itu, Petty, Cacippo & Goldman (1981) 

menemukan bahwa keahlian bertindak sebagai isyarat periferal. Perbedaan yang terlihat 

yaitu iklan jenis billboard yang diteliti oleh Cole, Ettenson, Reinke, & Schrader (1990) 

menyediakan sangat sedikit informasi produk, sementara pesan pada iklan di studi Petty, 

Cacioppo, & Schumann (1983), berisi beberapa argumen. Didukung pernyataan Bitner & 

Obermiller (1985), ketika tidak ada isyarat utama lain yang tersedia, isyarat periferal dapat 

bertindak seperti isyarat utama. 

 Perdebatan mengenai dimensi endorser dapat berpengaruh melalui rute sentral 

ataukah rute periferal ditunjukkan melalui beberapa studi di atas. Kemudian studi lainnya 

menjelaskan terjadinya kemungkinan pergeseran dalam pemrosesan pesan. Studi oleh 

Kerr, Beede, Proud, & Schultz (2010) yang berjudul “The Elaboration Likelihood Model 

in The New Millennium: An Exploration Study”. Menurut studi ini, variabel-variabel dapat 

bertindak dalam berbagai peran dalam keadaan yang berbeda. Misalnya, jumlah argumen 

pesan (argument quantity) dapat memicu penyimpulan dan bertindak sebagai rute 

periferal. Hasil yang didapatkan bahwa endorser berdasarkan studi asli yang bertindak 

sebagai rute periferal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli.  
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Hal tersebut kontras dengan pengamatan dalam studi asli ELM disebabkan 

lingkungan periklanan telah berubah secara dramatis lebih dari 30 tahun. Konteks kreatif, 

media iklan, dan persaingan produk semuanya berubah secara signifikan ketika 

dibandingkan dengan lingkungan penelitian asli. Terdapat kemungkinan pergeseran dalam 

studi Petty, Cacioppo, & Schumann (1983) yang dalam lingkungan periklanan 

dikomoditasi dan bergejolak saat ini, pemrosesan periferal seringkali merupakan rute 

sentral. Penafsiran informasi dan makna yang lebih luas melalui asosiasi visual mungkin 

mencerminkan tren yang berkembang dalam pemrosesan pesan atau iklan.  

Pada penelitian ini akan mengadopsi tiga variabel independen, yaitu argument 

quality  (kualitas argumen) yang bertindak sebagai rute sentral dan source credibility 

(kredibilitas sumber) serta argument quantity (kuantitas argumen) sebagai rute periferal. 

Meskipun peneliti mengadopsi variabel source credibility pada rute periferal, namun 

peneliti menerima kemungkinan adanya pergeseran dalam pemrosesan pesan bahwa 

dimensi endorser (dalam hal ini source credibility) dapat bertindak sebagai rute sentral. 

Lingkungan iklan yang sangat berbeda dari studi asli memang tidak terhindarkan, apalagi 

dengan kehadiran media sosial saat ini. Penelitian ini akan meneliti media sosial sebagai 

media dalam  menyampaikan pesan persuasif kepada komunikan dan mempengaruhi 

minat beli konsumen.    

Media sosial terdiri dari beberapa platform berbasis online yang memungkinkan 

konsumen untuk mencari, berinteraksi dan berbagi informasi mengenai apa saja dan segala 

sesuatu dengan pengguna lain setiap hari (Alves, Fernandes, & Raposo, 2016). Menurut 

Abidin (2016), platform media sosial paling populer saat ini adalah Facebook, Twitter, 

Youtube, Instagram, dan Blog. Munculnya media sosial tidak hanya memungkinkan 

konsumen untuk berinteraksi dengan pengguna lain secara online, tetapi juga menciptakan 

kemampuan bagi individu untuk mendemokratisasikan semua informasi yang dibagi pada 

platform media sosial dengan membiarkan setiap pengguna memiliki kebebasan untuk 

mengekspresikan pendapat mereka sendiri (Heinonen, 2011). Kemunculan media sosial 

juga mengubah cara kerja komunikasi antara konsumen dengan perusahaan. Sekarang ini 

bukanlah perusahaan yang memegang kekuasaan dalam berbagi informasi, namun 

konsumen sendiri (Uzunoglu & Kip, 2014). Selain dapat berinteraksi dengan teman dan 

keluarga, konsumen sekarang dapat berbagi pengalaman, pendapat, dan informasi tentang 

sebuah perusahaan, merek, ataupun produk dengan pengguna lain di media sosial (Lagu & 

Yoo, 2016). 
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Pergeseran ini telah menciptakan kesulitan tertentu bagi perusahaan untuk 

menjangkau konsumen, hingga terdapat solusi baru dengan hadirnya social media 

influencer (SMI) yang dapat digunakan sebagai strategi pemasaran (Freberg, Graham, 

McGaughey, & Freberg, 2010). Menurut Uzunoglu dan Kip (Szmigin & Piacentini, 2015), 

social media influencer dikenal sebagai pihak ketiga yang dapat membentuk opini, sikap 

dan tindakan konsumen melalui rekomendasi mereka dalam bentuk gambar ataupun 

konten lainnya, seperti video di media sosial sehingga dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian. Fakta bahwa social media influencer sudah mulai mendapatkan perhatian lebih 

disebabkan social media influencer dianggap lebih berpengaruh, otentik, dan ahli 

menciptakan konten yang berguna (Burgess, 2017). Forbes (2016) menyatakan bahwa 

social media influencer (SMI) dapat memebentuk sikap, pendapat, tindakan serta 

keputusan pembelian pengikutnya. Hal ini disebabkan oleh daya berpengaruh dan 

kemampuan social media influencer dalam berinteraksi dengan pengikut mereka. 

Social media influencer merupakan orang-orang dengan status sosial yang tinggi 

pada platform media sosial seperti Facebook, Youtube, dan Twitter (Kaplan & Haenlein, 

2010). Salah satu konten populer yang dimiliki social media influencer disebut video blog 

atau vlog yang disebarluaskan melalui platform Youtube. Dan individu yang membuat 

vlog disebut sebagai video blogger atau vlogger (Wang, 2015). Menurut Agazio & 

Buckley (2008) Youtube merupakan salah satu media sosial penting dalam masyarakat 

saat ini. Di Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2017, tercatat bahwa Youtube menduduki 

posisi teratas sebagai jaringan terpopuler dengan prosentase sebesar 43% (Statista, 2017). 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Youtube dapat menjadi potensi bagi 

pemasar untuk mempersuasi konsumen melalui media sosial (Youtube). Konten vlog bisa 

berupa kehidupan sehari-hari, dari rutinitas tata rias hingga pembelian favorit selama 

bulan tertentu. Menurut Hestianingsih (2016) sejauh ini jika mengacu pada pertumbuhan 

jumlah vlogger dan viewers-nya, konten vlog yang paling populer adalah fashion dan 

kecantikan.  

Menurut Georgia (2015) seseorang yang mebuat konten video di Youtube dan 

berbicara tentang produk kecantikan dan teknik makeup disebut sebagai beauty vlogger. 

Video review yang dilakukan oleh beauty vlogger ini menarik perhatian beberapa kalangan 

sehingga membuat mereka memiliki sejumlah subscribers atau followers yang ingin 

mengetahui lebih banyak informasi seputar kecantikan khususnya cara tata rias muka. 

Video yang berkaitan dengan tata rias mengalami pertumbuhan paling pesat. Laporan dari 

Google menyebut, tiga dari lima perempuan menonton tutorial makeup di Youtube 
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(Bachdar, 2017). Berdasarkan hasil preliminary research yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa alasan seseorang menonton video review yang diunggah oleh beauty 

vlogger adalah untuk dijadikan sebagai referensi dalam menentukan pilihan produk 

bahkan sebagai inspirator dalam tata rias wajah. Phung & Qin (2018) dalam penelitiannya 

menemukan hasil bahwa 25,83% menyatakan bahwa responden biasanya membeli produk 

makeup karena rekomendasi dari beauty vlogger.  

Peneliti melakukan analisis pada Youtube yang berguna membantu memperkuat 

pernyataan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai beauty vlogger jika memiliki jumlah 

lebih dari 100.000 subscribers pada akun Youtube pribadi, viewers dan likes yang 

mencapai ratusan ribu dalam sekali upload video, kemudian video yang diunggah 

merupakan konten seputar kecantikan ataupun lifestyle, seperti makeup tutorial, product 

review, tips, bahkan mengenai kehidupan pribadi. Selain itu, pada biografi beberapa 

diantara beauty vlogger mencantumkan “Indonesian Beauty Vlogger Community” yang 

artinya mereka sudah masuk ke dalam daftar anggota komunitas beauty vlogger terbesar di 

Indonesia. Menurut Forbes (2016) beauty vlogger sukses mengumpulkan jutaan pelanggan 

(subscribers) dan sebagai hasilnya jutaan pengikut (followers) dengan membuat konten 

berdasarkan kreativitas sendiri sehingga memungkinkan audiens untuk meninggalkan 

komentar, likes, dan sebagainya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lepisto dan Vahajylkka (2017) mendukung 

pernyataan sebelumnya bahwa audiens menjadi pengikut dengan berbagai alasan, bahwa 

audiens merasa memiliki hubungan dalam hal hobi ataupun pengalaman hidup yang 

serupa, dan ada pula yang terkait dengan beberapa kasus seperti tata rias wajah. Meskipun 

dianggap ahli mengenai kecantikan, beauty vlogger bukanlah seorang profesional dan 

hanya berbagi hobi serta pengalaman dengan orang lain. Informalitas dan keaslian konten 

inilah yang dapat menyentuh dan mempengaruhi orang-orang yang menjadi pengikut 

mereka (Georgia, 2015).   

Interaksi melalui video review yang dilakukan oleh beauty vlogger  menimbulkan 

kedekatan dengan pengikut atau konsumen potensial, sehingga terdapat kondisi di mana 

kepercayaan akan terbentuk antara beauty vlogger dengan konsumen (Hsu dkk., 2013). 

Hal tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk strategi pemasaran. Perusahaan menjalin 

kemitraan dengan beauty vlogger agar produk mereka dipromosikan melalui ulasan 

produk atau tutorial makeup yang di unggah di Youtube (Ananda & Wandebori, 2016). 

Penelitian lain oleh Sekarasih dan Sjabadhuni (2017) menemukan bahwa niat beli 

konsumen muncul ketika beauty vlogger sebagai sumber informasi memberikan review 
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atas produk tertentu, di mana beauty vlogger telah memiliki pengalaman menggunakan 

produk tersebut sebelumnya. Konsumen menganggap informasi yang disampaikan oleh 

beauty vlogger cenderung memiliki kesamaan dengan apa yang dirasakan konsumen 

karena mereka sesama pengguna yang tidak memiliki unsur komersial yang berhubungan 

dengan produk.  

Minat beli merupakan bagian dari proses keputusan pembelian konsumen. proses 

ini adalah hasil dari cara konsumen mencari dan mengevaluasi informasi produk. Minat 

beli dapat didefinisikan sebagai kemungkinan konsumen akan membeli produk tertentu 

(Fazli, Sam, & Tahir, 2009). Menurut Mackenzie dkk. (1986), minat beli mengacu pada 

niat individu untuk membeli merek tertentu setelah evaluasi yang meyakinkan. Kemudian 

menurut Spears dan Singh (2004) minat beli merupakan rencana sadar individu untuk 

melakukan upaya pembelian akan merek tertentu. Shimp (2003) berpendapat bahwa sikap 

konsumen ini melalui alur kognitif, sadar akan sebuah objek kemudian memproses 

informasi yang diterima dan membentuk kepercayaan. Kemudian konsumen mengevaluasi 

informasi tersebut yang disebut afeksi, dan setelah melalui dua alur tersebut akan muncul 

keinginan (konatif).   

Kwan (2006) menemukan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumsi masyarakat, seperti karakteristik produk, karakteristik individu (konsumen), dan 

lingkungan. Karakteristik individu dan karakteristik lingkungan dianggap sebagai dua 

faktor yang dapat mempengaruhi minat pembelian. Sebelum melakukan pembelian 

konsumen memiliki pertimbangan berdasarkan harga, kualitas, merek produk, iklan, 

rekomendasi teman dan keluarga, serta konsumen yang berpengalaman (Jalalkamali & 

Nikbin, 2010). Selain itu, disebabkan perkembangan pengguna media sosial, ulasan 

konsumen online khususnya ulasan dari profesional secara signifikan juga dapat 

mempengaruhi minat beli konsumen (Zhu & Zhang, 2010). Penelitian lain mendukung 

bahwa konsumen dipengaruhi ulasan online yang dihasilkan oleh pengguna lain (beauty 

vlogger), dan menganggap beauty vlogger merupakan sumber yang kredibel untuk 

mencari informasi mengenai suatu produk (Bae & Lee, 2011).  

Peneliti ingin melihat apakah beauty vlogger sebagai social media influencer dapat 

mempersuasi konsumen secara positif dan mempengaruhi  minat beli melalui pemrosesan 

rute sentral atau rute periferal. Pada penelitian ini akan fokus pada salah satu beauty 

vlogger Indonesia, yaitu Nanda Arsyinta. Menurut Beautynesia (2017) berdasarkan 

keterampilan yang dimiliki Nanda Arsyinta, dia berhasil melakukan banyak review pada 

produk kecantikan serta tak jarang dari videonya dapat mempengaruhi viewers untuk 
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melakukan pembelian terhadap produk yang telah di review. Nanda Arsyinta bukanlah 

seorang profesional di bidang kecantikan pada awal ia membuat channel di Youtube, 

tanggal 21 Desember 2010. Nanda Arsyinta memulai fokus membuat tutorial makeup 

dengan belajar dari Google kemudian memberikan ulasannya melalui Youtube. 

Kepopuleran Nanda Arsyinta diawali pada banyaknya followers di akun Instagramnya, 

kemudian ia secara aktif berbicara mengenai kecantikan wajah dan kulit dengan 

mengunggah video di channel Youtube pribadinya.   

Alasan peneliti memilih akun Nanda Arsyinta dikarenakan tema yang di usung 

Nanda Arsyinta pada kontennya yaitu beauty, hair, and lifestyle. Sehingga kontennya 

menarik dan berbeda dari beauty vlogger yang lain. Masih berkutat tentang kecantikan, 

Nanda Arsyinta mengunggah video yang cukup inspiratif. Ia membagikan tips-tips untuk 

mendapatkan kulit yang sehat hingga membagikan informasi terkait produk yang ia 

gunakan sekaligus cara penggunaannya. Nanda juga selalu memberikan review pada 

produk-produk kecantikan yang ia pakai, seperti alasan menggunakan produk tersebut, 

bagaimana kesan pertamanya, cara penggunaan, hingga hasil yang didapatkan pun ia tidak 

segan membagi informasi kepada pengikutnya. Selain itu Nanda juga cukup rajin 

memberikan tutorial dari beberapa jenis teknik makeup dan hairdo tutorial. Nanda 

Arsyinta dikenal dengan ciri khasnya yang ditunjukkan pada setiap video yang di unggah, 

yaitu ekspresi wajah yang cute seperti perempuan Korea. Bukan hanya itu, ia juga sering 

tampil dalam polesan makeup glowing yang identik dengan perempuan Korea (Mary, 

2018).  

Berdasarkan analisis peneliti pada akun Youtube Nanda Arsyinta, ia telah memiliki 

jumlah subscriber yang cukup besar dan bertambah setiap harinya. Tercatat per tanggal 6 

Juni 2018 jumlah subscriber mencapai 889.919 dan 76 video yang diunggah. Rata-rata 

orang menonton video yang di unggah oleh Nanda Arsyinta berada pada jumlah di atas 

200.000 viewers dan lebih dari 10.000 likes dalam sekali upload. Alasan lain yang 

dipertimbangkan berdasarkan hasil preliminary research yang dilakukan oleh peneliti 

dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebarkan ke 25 siswi SMA di Kota Malang 

dan hasilnya menunjukkan bahwa 92% siswi SMA menjadi subscriber salah satu beauty 

vlogger di Indonesia. Kemudian dari 5 nama beauty vlogger yang diajukan pada item 

pertanyaan, Nanda Arsyinta menduduki posisi 3 sebanyak 21,7%. Meskipun Nanda 

Arsyinta bukan pilihan pertama responden di preliminary research ini, ia memiliki jumlah 

pengikut yang lebih banyak daripada dua nama lainnya.  
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Selanjutnya, peneliti tertarik untuk meneliti siswi SMA yang berusia antara 15-18 

tahun. Berdasarkan data statistik yang ditunjukkan Global Web Index (2018), rentang usia 

terbanyak yang menggunakan dan menjadi pengikut di media sosial berada pada usia 16-

24 tahun dengan prosentase 28,9% di mana usia tersebut termasuk dalam kategori usia 

remaja. Kemudian data dari penelitian Phung & Qin (2018) menunjukkan bahwa target 

social media influencer adalah wanita usia 16-25 tahun dikarenakan usia tersebut yang 

paling banyak menjadi pengikut beauty vlogger. Dan 30,48% kelompok usia 15-25 tahun 

memilih untuk mencari ulasan produk makeup sebelum melakukan pembelian.  

Berdasarkan data diatas, peneliti tertarik untuk meneliti remaja dengan rentan usia 

15-18 saja. Dikarenakan rentan usia tersebut merupakan usia-usia produktif pengguna 

media sosial, pengikut beauty vlogger dan akan mencari ulasan yang diberikan beuaty 

vlogger sebelum melakukan pembelian pada produk tertentu. Didukung dengan 

pernyataan Rosoningtyas (2017) bahwa para remaja Sekolah Menengah Atas (SMA) juga 

melakukan aksi peniruan pada tutorial makeup untuk mempercantik penampilan mereka 

mulai dari fashion hingga tata rias wajah.   

Sebagai penguat data, peneliti melakukan preliminary research yang mendapatkan 

hasil bahwa 60% remaja usia 15-18 tahun menggunakan makeup ke sekolah meskipun 

terdapat aturan untuk tidak memakai makeup ke sekolah. Meskipun tidak seluruh siswi-

siswi SMA menggunakan makeup saat ke sekolah, tetapi 80% responden menyatakan 

memiliki keinginan untuk menggunakan dan membeli produk setelah menonton video 

review dari beauty vlogger. Bahkan responden bisa menyebutkan berbagai macam merek 

produk kecantikan. Kesimpulan dari pernyataan responden bahwa mereka tertarik pada 

tontonan video review disebabkan beberapa alasan, seperti penampilan beauty vlogger 

menarik, menginspirasi, review dijadikan referensi sebelum pembelian produk, dan 

memberikan pengetahuan cara penggunaan makeup. Responden juga menyatakan bahwa 

selain produk makeup, mereka tertarik dengan produk skincare yang di review.  

Kemudian berdasarkan penjelasan konsep diatas, penelitian ini menggunakan 

landasan Elaboration Likelihood Model untuk menguji fenomena empiris tersebut. Kajian 

Elaboraion Likelihood Model sendiri sering digunakan dalam mengkaji fenomena sosial 

yang berkaitan dengan aspek kognitif seseorang atau perilaku komunikan. Paradigma 

positivistik digunakan bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat melalui 

metodologi kuantitatif. Metodologi kuantitatif menjelaskan suatu masalah yang hasilnya 

dapat digeneralisasikan, sehingga tidak perlu dilakukan analisis secara mendalam 

(Kriyantono, 2006). Penelitian ini menggunakan riset survei eksplanatif dengan teknik 
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purposuve sampling. Kuisioner diberikan kepada responden secara online dengan bantuan 

Google Form. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh Beauty Vlogger sebagai Social 

Media Influencer terhadap Minat Beli Produk Kecantikan di Kalangan Siswi SMA Kota 

Malang”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini dengan menggunakan kajian teori Elaboration Likelihood Model yaitu 

bagaimana pengaruh beauty vlogger sebagai social media  influencer terhadap minat 

pembelian produk kecantikan oleh siswi SMA dengan pendekatan Elaboration Likelihood 

Model?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu untuk 

mengetahui pengaruh beauty vlogger sebagai social media  influencer di kalangan siswi 

SMA terhadap minat pembelian produk kecantikan melalui rute sentral dan rute 

periferal.   

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini digunakan untuk memperkaya kajian Elaboration Likelihood 

Model, khususnya dalam melihat pengaruh pesan yang disampaikan melalui media baru 

seperti Youtube.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku bisnis tentang 

strategi promosi pemasaran menggunakan beauty vlogger yang sedang digandrungi 

oleh masyarakat saat ini guna menarik minat beli konsumen.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Elaboration Likelihood Model 

Richard Petty dan John Cacioppo merupakan psikolog sosial yang mengembangkan 

teori kemungkinan elaborasi, yang mencoba untuk mempredisksi kapan serta bagaimana 

individu akan dan tidak akan terbujuk oleh pesan. Elaboration Likelihood Model (ELM) 

merupakan salah satu teori yang berasal dari tradisi sosiopsikologis. Tradisi ini 

memiliki tradisi yang kuat dalam komunikasi serta berfokus pada perilaku sosial 

individu, kepribadian dan sifat. Kebanyakan teori komunikasi sosiopsikologis lebih 

berorientasi pada sisi kognitif, yaitu memberikan pemahaman bagaimana manusia 

memproses informasi. Ranah ini mencoba mempelajari bagaimana individu 

memperoleh, menyimpan, dan mengolah informasi yang akan menghasilkan perilaku 

dan tindakan (Littlejohn & Foss, 2009). Elaboration Likelihood Model termasuk dalam 

sisi kognitif tradisi sosiopsikologis, yang didasarkan pada premis bahwa pesan persuasi 

(kampanye, iklan dan lainnya) tidak diterima sama oleh khalayak. Pesan yang sama 

dapat diterima secara berbeda, dan pada akhirnya mempunyai efek yang berbeda bagi 

masing-masing individu (Hutagalung, 2015).  

Teori Elaboration Likelihood Model pada dasarnya adalah teori mengenai persuasi 

karena mencoba memperkirakan kapan dan bagaimana seseorang akan dapat atau tidak 

dapat mengubah pendapatnya oleh adanya suatu pesan atau argumen yang diterimanya. 

Teori ini menjelaskan berbagai cara yang dilakukan orang ketika ia mengevaluasi 

informasi yang diterimanya (Morrisan, 2013). Menurut Hutagalung (2015) teori 

Elaboration Likelihood Model  merupakan salah satu bentuk teori persuasi yang melihat 

individu sebagai makhluk rasional saat mengevaluasi pesan persuasi. Menurut teori 

ELM, seseorang mengevaluasi informasi dalam berbagai cara, terkadang mengevaluasi 

pesan secara teliti, memakai pemikiran kritis, namun kadang lebih sederhana, sesekali 
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semangat berargumentasi, namun terkadang tidak. Kemungkinan itu bergantung pada cara 

seseorang memproses pesan.   

Ada dua jalur pemrosesan pesan dalam Elaboration Likelihood Model yaitu central route 

(rute sentral) dan pheripheral route (rute periferal). Rute sentral ditandai dengan proses 

elaborasi  yang tinggi dan pengolahan informasi secara mendalam, sehingga proses berfikir 

cenderung lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Sedangkan pada rute periferal  

ditandai dengan proses elaborasi yang rendah, pada rute periferal tidak terdapat elaborasi 

yang mendalam terhadap pesan sehingga proses berfikir kurang kritis (Littlejohn, 2009). Rute 

sentral berfungsi untuk melakukan elaborasi terhadap pesan yang diterima. Elaborasi 

didefinisikan seberapa jauh seseorang mampu berpikir secara cermat terhadap argumentasi 

yang relevan terhadap suatu isu dalam komunikasi persuasif: 

 

Elaboration is the extent to which a person carefully thinks about issue-

relevant arguments contained in a persuasive communication. in an attempt 

to process new information rationally, people using the central route 

carefully scrutinize the ideas, try to figure out if they have true merit, and 

mull over their implications. 

 

Sedangkan rute periferal menawarkan cara mudah atau singkat dalam menerima atau 

menolak pesan yang diterima. Penerimaan informasi secara mudah ini dilakukan 

sebagaimana dikemukakan Petty & Cacioppo (Griffin, 2006): 

 

The peripheral route offers a shorthand way to accept or reject a message 

without any  active thinking about the attributes of the issue or the object of 

consideration. instead of doing extensive cognitive work, recipients rely on 

a variety of cues that allow them to make quick decisions.  

Elaboration Likelihood Model (ELM) memprediksi berbagai cara di mana sikap 

terbentuk dan niat perilaku diubah. Elaborasi mengacu pada sejauh mana seseorang berpikir 

tentang argumen relevan isu yang terkandung dalam pesan (Petty & Cacioppo, 1986). 

Menurut Petty, Barden, & Wheeler (Tang, 2014), ada empat hal penting yang menentukan 

persuasi efektif, yaitu karakteristik sumber pesan (misalnya, kredibilitas sumber yang 

dirasakan), pesan itu sendiri (misal, tingkat kompleksitas, jumlah argumen, daya tarik 

rasional atau emosional), penerima pesan dan konteks di mana pesan disajikan. ELM 
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menyatakan bahwa setiap variabel dapat mempengaruhi sikap dan niat perilaku dengan cara 

yang berbeda dan dapat berfungsi untuk meningkatkan atau malah dapat memperlemah 

persuasi dengan mempengaruhi kemungkinan elaborasi. Pemrosesan pesan persuasi melalui 

rute sentral dan rute periferal akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.    

A. Rute Sentral 

Pengolahan informasi yang diterima individu melalui rute sentral akan membuat 

individu secara aktif memikirkan informasi tersebut dan mempertimbangkannya dengan 

memperhatikan informasi lain yang sudah dimiliki sebelumnya. Rute sentral akan 

mempertimbangkan suatu argumen atau informasi dengan hati-hati, dan jika pada akhirnya 

pandangan individu berubah karena informasi atau argumen yang diterima maka hal 

tersebut terjadi setelah melalui “perjuangan” panjang yang terjadi di dalam otak perubahan 

pandangan ini bersifat lebih permanen dan biasanya akan diikuti dengan perubahan tingkah 

laku (Morrisan, 2013). Menurut Hutagalung (2015) seseorang yang mengolah pesan 

persuasi dengan menggunakan jalur utama (central route) akan menilai pesan persuasi dari 

segi isi (content) pesan. Isi pesan persuasi itu akan dievaluasi dengan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu. Jalur sentral digunakan individu 

untuk mengolah atau memproses informasi yang baru diterimanya secara rasional. Pada 

jalur sentral ini, otak akan mencermati, meneliti dan menguji secara hati-hati dan teliti 

setiap argumen, pendapat atau gagasan yang diterima dari sumber lain dan 

mempertimbangkan implikasi yang mungkin akan timbul (Morrisan, 2010).  

Didukung pernyataan dari Petty dkk. (Tang, 2014) yang juga menyatakan bahwa 

rute sentral melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap pesan dan keterkaitan pesan 

dengan pengetahuan internal seseorang. Dua kondisi yang diperlukan untuk pemrosesan 

pesan pada rute sentral, yaitu penerima pesan harus memiliki motivasi dan kemampuan 

untuk berpikir dengan hati-hati. Seseorang akan termotivasi untuk berpikir jika pesan 

tersebut secara pribadi relevan (Petty & Cacioppo, 1979). Pemrosesan informasi rute sentral 

memiliki ciri-ciri dalam kemampuan memproses pesan bersifat sistematik, kecermatan, 

kritis dan pemikiran hati-hati, penuh pertimbangan mengenai unsur-unsur pesan 

argumentasi yang disimpulkan dari pesan (Griffin, 2004). Dalam mengambil keputusan, 

pemrosesan rute sentral akan berfikir rasional dan tidak terpengaruh oleh isyarat periferal 

(Choi & Solmon, 2003). Pesan berupa argumentasi merupakan hal yang paling penting 

untuk diproses. Faktor-faktor yang harus dipenuhi dalam pemrosesan pesan melalui rute 

sentral menurut Griffin (2003) adalah kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Kemampuan 
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yang dimaksud dalam teori ini adalah kapasitas intelektual seseorang dalam memproses 

argumen yang digunakan sebagai pesan persuasi. Ketika seseorang tidak dapat memproses 

argumentasi, maka persuasi melalui rute sentral akan gagal. Sedangkan motivasi dalam teori 

ini memiliki maksud bahwa dalam pemrosesan argumen melalui rute sentral diperlukan 

keinginan, dorongan dan kebutuhan untuk menerima argumen sehingga yang disampaikan 

pun menjadi tidak sia-sia.  

 

1. Kualitas Argumen (Argument Quality) 

Kualitas argumen pada awalnya merupakan salah satu variabel yang digunakan oleh 

Petty & Cacioppo (1981) pada penelitian yang ingin mengukur tingkat keterlibatan 

konsumen dalam melihat iklan. Petty & Cacioppo (1981) mengatakan individu dengan 

keterlibatan tinggi terhadap pesan apabila pesan yang disajikan memiliki kualitas argumen 

yang kuat sehingga akan terjadi proses elaborasi yang dilakukan oleh individu dalam 

menerima pesan. Sedangkan pada keterlibatan rendah fokus tidak pada isi pesan, 

melainkan pada isyarat non konten dengan begitu individu tersebut cenderung 

menggunakan rute periferal.  

Pesan pada sebuah iklan akan lebih efektif jika memiliki kualitas argumen yang kuat 

dan diletakkan paling awal untuk menarik konsumen (Maulana, 2007). Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan Petty & Cacioppo (Monika, 2016) pesan dengan isi penjelasan yang 

kuat atau kualitas pesan tersebut bersifat positif akan berkaitan dengan perubahan sikap. 

Petty & Cacioppo (Monika, 2016) mengatakan penting untuk memahami khalayak yang 

akan jadi target sebelum memilih rute penyampaian pesan, selain itu dalam menyusun dan 

membentuk elaborasi argumen yang akan disampaikan, penting untuk memahami target 

khalayak. Terdapat 2 tipe argumen dalam ELM, yaitu argumen yang kuat dan argumen 

yang lemah. Dikatakan argumen yang kuat (strong arguments) apabila argumen tersebut 

menciptakan respon kognisi positif di dalam pikiran penerima pesan juga secara positif 

mempengaruhi keyakinan mereka dengan pandangan-pandangan dari pemberi argumen 

atau orang yang mengajak. Argumen yang kuat dapat menanamkan kepada khalayak 

dalam melawan penolakan dan kebanyakan mengubah perilaku jangka panjang menuju 

perilaku yang dapat diprediksi.  

Sedangkan kualitas argumen yang lemah (weak arguments) diartikan sebagai pesan 

yang mengandung keraguan, sehingga dapat menimbulkan respon negatif 

(Harnuksmoputri, 2017). Tipe argumen yang kedua ini menghasilkan respon negatif 

terhadap pesan persuasi atau dengan kata lain pesan tersebut tidak berhasil mempersuasi 
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komunikan. Argumen yang lemah dalam sebuah pesan menimbulkan respon negatif yang 

dapat berimbas pada tidak terpengaruhnya komunikan terhadap pesan persuasi yang 

disampaikan, serta dapat mencegah perubahan perilaku komunikan.  

 

B. Rute Periferal 

Pada rute ini, audiens cenderung memproses pesan dengan cepat atau fokus pada 

isyarat sederhana untuk membantu mereka menentukan pilihan. Pengolahan pesan dengan 

menggunakan rute periferal terjadi ketika seseorang mengolah pesan, bukan isinya (content) 

tetapi aspek di luar isi. Seseorang menilai dan mengolah hal-hal di luar isi pesan, seperti 

bintang atau tokoh yang membintangi, gambar yang dipakai dan sebagainya. Ketika 

peripheral route yang dipakai, maka isi (content) dari pesan persuasi tidak diperhatikan. 

Orang hanya memperhatikan tanda atau isyarat yang mencolok (cue) dari pesan 

(Hutagalung, 2015). Dalam rute ini, daya tarik seorang komunikator lebih diutamakan, 

seperti gaya berbicara yang fasih, kenyamanan dari gabungan antara pesan yang 

disampaikan dengan musik yang mengalun. Ketika melakukan proses periferal, audiens 

selalu mengandalkan aturan untuk membuat keputusan sederhana. Contohnya, seorang ahli 

harus dipercaya karena kemampuan dan pengalamannya. Dengan alasan ini, rekomendasi 

yang diberikan oleh ahli tersebut akan diterima oleh audiensnya (Perloff, 2010). 

Griffin (2003) mengatakan, motivasi yang dimiliki cenderung rendah untuk 

melakukan pemikiran kognitif artinya isu atau isi pesan tidak penting bagi individu tersebut, 

individu cenderung untuk mendasarkan sikap mereka pada isyarat lain diluar dari isi pesan, 

seperti daya tarik sumber dan jumlah argumen (Lin dkk., 2011). menurut Petty & Cacioppo 

(1983) pemrosesan informasi melalui rute periferal tidak memerlukan proses pemikiran 

secara mendalam terhadap informasi suatu objek. Rute periferal terjadi ketika kemampuan 

untuk memproses pesan yang rendah dari seorang individu. Selain itu, rute ini melakukan 

pemrosesan berpikir yang tidak membutuhkan banyak usaha.  

Namun, berdasarkan pendapat Petty & Cacippo (Tang, 2014) juga menyatakan 

bahwa seseorang tidak selalu memiliki motivasi atau kemampuan untuk memikirkan secara 

hati-hati setiap informasi persuasif yang mereka hadapi. Penerima pesan lebih mungkin 

untuk menyebarkan rute periferal ke persuasi, menggunakan isyarat sederhana atau jalan 

pintas mental untuk memproses informasi. Perubahan sikap terjadi melalui rute periferal 

dikarenakan penerima pesan (receiver) membuat kesimpulan sederhana tentang manfaat 

pesan berdasarkan berbagai isyarat sederhana, dan isyarat sederhana semacam itu mencakup 

kredibilitas sumber dan jumlah argumen dalam pesan. Menurut Chaiken & Maheswaran 
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(1994) jika sumber dianggap kredibel, orang lebih cenderung menghasilkan pemikiran yang 

menguntungkan tentang pesan. Selain itu, orang cenderung percaya bahwa semakin banyak 

argumen maka semakin baik, ketika mereka tidak dapat memikirkan pesan (Tang, 2014).  

Menurut Morissan (2013) pengolahan suatu informasi yang diterima melalui rute 

periferal akan menjadi kurang kritis, selain itu perubahan yang terjadi bersifat sementara 

(temporal). Pengaruhnya terhadap perubahan tingkah laku sangat minimal. Terkadang efek 

pesan yang diterima komunikan juga dapat dipengaruhi oleh faktor kredibilitas 

komunikator. Seperti pernyataan dari Percy & Rositter (Harnuksmoputri, 2017), salah satu 

aspek pada rute periferal adalah kredibilitas komunikator, kredibilitas merujuk pada sejauh 

mana penerima pesan melihat komunikator sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan, 

kemampuan dan pengalaman yang relevan serta mempercayai komunikator untuk 

memberikan informasi yang objektif.  

 

1. Kredibilitas Sumber (Source Credibility) 

Menurut Hovland dkk. (Sertoglu dkk., 2014) pada dasarnya kredibilitas sumber 

menyatakan bahwa keefektifan suatu pesan bergantung pada tingkat keahlian dan 

kepercayaan yang dirasakan dari seorang endorser. Ohanian (Sertoglu dkk., 2014) 

menyatakan bahwa kredibilitas sumber biasanya digunakan untuk memperhatikan 

karakteristik positif dari komunikator yang mempengaruhi bagaimana receiver (penerima 

pesan) menerima pesan. Didukung pernyataan dari Bae & Lee (Wang, 2015) bahwa  

kredibilitas adalah salah satu kriteria paling penting untuk menilai kualitas informasi. 

Kredibilitas dapat didefinisikan sebagai sikap terhadap sumber komunikasi yang diadakan 

pada waktu tertentu oleh penerima pesan (McCroskey, 1997).  

Seseorang lebih cenderung menerima rekomendasi oleh komunikator yang kredibel 

karena mereka selaras dengan nilai-nilai dan sikap masyakarat (Perloss, 2013). Penelitian 

Ohanian (Wang, 2015) mengeksplorasi keefektifan menggunakan komunikator yang 

kredibel untuk meningkatkan pesan persuasi, dan menunjukkan bahwa jika sumber itu 

dapat dipercaya, menarik, atau ahli, ia akan mendorong lebih banyak sikap dan kepatuhan 

perilaku. Penelitian lainnya juga membuat kesimpulan serupa bahwa persepsi kredibilitas 

yang tinggi dari sumber informasi pada akhirnya mengarah pada efek positif dan sikap 

yang menguntungkan terhadap merek (Erdogan, 1999). Ohanian (Gupta dkk., 2017) 

membagi kredibilitas menjadi tiga, yakni sebagai berikut : 

a. Expertise (Keahlian)  
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Keahlian didefinisikan sebagai suatu kesan yang dirasakan oleh komunikan terhadap 

komunikator yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup, pengalaman serta 

keterampilan dalam menyampaikan suatu produk untuk dipromosikan (Monika, 2016). 

Hal tersebut didukung dengan pernyataan Hovland dkk. (Gupta dkk., 2017) keahlian dapat 

diartikan sebagai kemampuan yang dirasakan dari seorang endorser untuk membuat atau 

memberikan penyataan yang valid. Ini termasuk pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan yang dikembangkan oleh endorser saat bekerja di bidang yang sama. 

Beberapa penelitian menyarankan bahwa tidak penting bagi seorang endorser untuk 

menjadi seorang ahli, tetapi itu semua bergantung pada bagaimana penonton melihatnya. 

Menurut Belch & Belch (Monika, 2016) ketika kepercayaan lebih penting bagi penerima 

pesan (receiver), maka keahlian dapat meningkatkan kemampuan dalam mempengaruhi 

penerima dan mendorong terjadinya pembelian produk. 

 

b. Trustworthiness (Kepercayaan) 

Ohanian (1990) mendefinisikan trustworthiness sebagai tingkat kepercayaan 

pendengar, dan tingkat penerimaan, pembicara dan pesan. Kepercayaan seorang endorser 

adalah perseptual dan tergantung pada target audiens. Ini mengacu pada kejujuran, 

integritas, dan kepercayaan seorang endorser. Dalam kalimat pernyataan Erdogan dkk. 

(2001), kepercayaan mengacu pada kejujuran, integritas dan kepercayaan seorang 

endorser. Pemasar mengambil keuntungan dari serangkaian nilai ini dengan 

mempekerjakan selebritis yang paling dianggap dapat dipercaya, jujur, serta dapat 

diandalkan di kalangan penggemar dan orang-orang mereka (Shimp, 1997).  

 

c. Attractiveness (Daya Tarik) 

Menurut Erdogan (Monika, 2016) menyatakan daya tarik komunikator menjadi faktor 

penting lainnya dari komponen kredibilitas. Menurutnya attractiveness merupakan suatu 

emosional yang menciptakan ketertarikan kepada komunikator, tidak hanya dilihat dari 

faktor fisiknya tetapi juga personality dari seorang komunikator (gaya hidup dan 

kepribadian). Pazter (1985) menyatakan bahwa daya tarik fisik adalah isyarat informasi 

yang melibatkan efek yang halus, meresap, dan tak terhindarkan. Menurutnya, orang 

mencoba untuk meningkatkan daya tarik mereka dan bereaksi positif terhadap endorser 

yang terlihat seperti mereka (Erdogan, 1999).   
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2. Kuantitas Argumen (Argument Quantity) 

Berdasarkan perspektif ELM melalui rute periferal, individu tidak akan menaruh 

upaya lebih untuk memproses pesan, sehingga sikap mereka cenderung akan dipengaruhi 

oleh isyarat lain. Menurut Chatterjee (2010), jumlah argumen yang banyak akan 

mempengaruhi individu dengan rute periferal karena semakin banyak suatu pesan 

dibicarakan menunjukkan eksistensi pesan tersebut, sehingga individu tidak 

membutuhkan proses elaborasi yang tinggi. Chatterjee (2010) mengatakan bahwa dalam 

konsep video review kuantitas atau jumlah review berpengaruh secara signifikan, dengan 

melihat jumlah komentar positif yang terkait dalam pesan tersebut.   

Menurut Bataineh (Anwar & Rehman, 2013), konsumen cenderung melihat jumlah 

ulasan produk tertentu untuk mengetahui apakah produk tersebut populer dan berharga 

atau tidak. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli 

produk atau layanan adalah jumlah informasi yang diterima pelanggan (Lee, Park, & 

Han, 2008). Park dkk. (2007) menyatakan bahwa banyaknya jumlah ulasan atau 

komentar pada suatu produk menunjukkan semakin banyak orang yang membeli produk 

tersebut dan hal tersebut membantu konsumen potensial dalam proses pengambilan 

keputusan. Orang-orang mempertimbangkan apakah produk tersebut populer atau tidak 

berdasarkan atas jumlah review. Tingkat niat pembelian juga akan meningkat seiring 

dengan jumlah tinjauan konsumen online (Park, Lee, Han, 2007).  

Ketika banyak pengguna yang mengunggah konten mereka (video) mengenai suatu 

produk di Youtube, kredibilitas dan kegunaan yang dirasakan dari konten tersebut dapat 

meningkat. Demikian pula, ketika banyak pengguna melihat dan meninjau konten 

tersebut, kredibilitas dan kegunaan yang dirasakan akan meningkat (Anwar & Rehman, 

2013). Setelah pengguna mengunggah video di Youtube, maka memungkinkan dapat 

memiliki banyak komentar, peringkat, favorit, dan langganan (subscriptions) oleh 

pengguna lainnya (Han dkk., 2009). Ketika berbagai viewers memberi peringkat video 

melalui likes atau votes, video tersebut bisa menjadi populer. Popularitas ini menarik 

lebih banyak pengguna untuk menonton video tersebut. Dan pada akhirnya mengarah 

pada kredibilitas yang dirasakan dan kegunaan dari video tersebut (Anwar & Rehman, 

2013).   

2.2. Beauty Vlogger  sebagai  Social Media Influencer  

Beauty vlogger adalah orang-orang yang sebagian besar perempuan, yang 

merupakan pemilik channel Youtube yang sukses. Channel Youtube yang didedikasikan 
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ini untuk pembicaraan seputar kecantikan, makeup tutorial, saran yang bermanfaat, dan 

banyak hal lainnya yang ingin didengar dari seorang perempaun. Beauty vlogger ini 

sukses mengumpulkan jutaan pelanggan dan sebagai hasilnya jutaan pengikut (Georgia, 

2015). Martawilaga & Purwanegara (Have, 2017) berpendapat bahwa beauty vlogger 

semakin kuat pengaruhnya terhadap perilaku pembelian konsumen jika beauty vlogger 

dianggap kredibel. Dalam hal ini, beauty vlogger merupakan kelompok orang yang yang 

beroperasi di media sosial dan dianggap memiliki pengaruh besar pada keputusan 

pembelian konsumen, sekarang ini disebut sebagai social media influencer.  

Social media influencer (SMI) sering disebut sebagai individu pihak ketiga dengan 

status sosial tinggi pada platform media sosial dan memiliki pengaruh sosial yang kuat. 

Pengaruh sosial berarti bahwa individu dapat beradaptasi atau mengubah keputusan, 

pikiran serta tindakan sebagai akibat dari interaksi yang dibuat dengan orang yang 

mereka percaya memiliki minat yang sama (Li, Lee, & Lien, 2014). Abidin (2016) 

menyatakan bahwa jumlah social media influencer meningkat sebagai akibat dari 

popularitas media sosial. Dari waktu ke waktu, social media influencer tumbuh menjadi 

alat pemasaran yang penting bagi perusahaan untuk dapat mempromosikan produk 

kepada konsumen. Menurut Uzunoglu & Kip (2014) social media influencer berbagi 

pendapat dan pengalaman pribadi mengenai suatu produk melalui ulasan online yang 

bisa diakses oleh semua konsumen. 

Penelitian oleh Phung & Qin (2018) berjudul “Perception of social media 

influencers” menjekaskan tipologi dari social media influencer. Wiedmann, Hennigs & 

Langner (2010) mengidentifikasi delapan jenis influencer dan tiga yang dapat mewakili 

adalah (a) top influentials, (b) narrative expert, dan (c) superspreaders. Ketiganya 

berbeda satu sama lain terutama dalam modal individu dan modal sosial. Modal individu 

menyangkut keterlibatan, keahlian & pengetahuan, inovasi, Machiavellianism, kepuasan, 

penghindaran risiko dan demografi. Sementara itu modal sosial memperhitungkan 

integrasi, kegembiraan, kekuatan kepribadian dan empati.  

Top influential mengacu pada mereka yang memiliki peringkat tinggi baik dalam 

dimensi modal individu dan sosial (Wiedmann, Hennigs, & Langner, 2010). Mereka 

memiliki banyak pengikut (followers) dan pengetahuan di bidang tertentu.  Cara mereka 

berinteraksi dengan pengikut melalui tutorial berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan 

yang cukup sering. Berbeda dengan para ahli narasi (narrative expert) yang unggul 

dalam dimensi modal individu tetapi tidak menonjol dalam dimensi modal sosial, serta 

tidak memiliki pengikut sebanyak dua jenis lainnya. Namun ahli narasi adalah yang 
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paling terampil dan berpengetahuan dibandingkan top influential dan superspreaders. 

Kemudian superspreader memiliki modal sosial namun kekurangan dalam modal 

individu. Secara umum, influencer jenis ini memiliki keunggulan dalam satu atau 

beberapa bidang tertentu dan memiliki pengikut yang solid dalam skala besar, tetapi 

mereka tidak seprofesional dua jenis lainnya. Misalnya saja ketika datang di acara 

tertentu yang dikhususkan pada suatu bidang, mungkin mereka masih berfungsi dengan 

baik terutama dikarenakan alasan reputasi atau kepercayaan dari pengikut mereka (Phung 

& Qin, 2018).  

Social media influencer dianggap lebih tulus dan jujur dalam memberikan ulasan 

produk untuk pengikut mereka (Lim dkk., 2017). Sehingga Forbes (2016) 

mengidentifikasi karakteristik social media influencer yang ada pada beauty vlogger, 

antara lain : 

 Relatability (Berhubungan) 

Berbagi koneksi dengan audiens mereka. Influencer memberikan pengalaman pribadi 

yang menyebabkan hubungan simpatik dengan rekan-rekan mereka. 

 Knowledge (Pengetahuan) 

Memiliki wawasan tentang industri yang mereka wakili dan mampu menawarkan 

fakta-fakta yang jelas dan pasti mengenai produk kepada khalayak konsumen. 

 Helpfulness (Membantu) 

Memberikan saran dan pendapat yang dapat digunakan untuk membujuk keputusan 

konsumen akan suatu produk. 

 Confidence (Kepercayaan diri) 

Yakin dengan apa yang mereka katakan dan memiliki jaminan diri serta kemampuan. 

 Articulation (Artikulasi/kejelasan) 

Mengkomunikasikan dengan jelas dan menyajikan informasi secara lancar untuk 

membantu audiens memahami produk, baik secara lisan maupun visual.  

2.3. Minat Beli 

Fisbein dan Ajzen (2010) menyebutkan bahwa minat adalah suatu situasi seseorang 

sebelum melakukan suatu tindakan yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi 

perilaku atau tindakan tersebut. Menurut Kotler (2000) minat beli adalah suatu tahap 

kecenderungan untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. 

Minat beli adalah jaringan rencana yang muncul ketika seseorang melakukan aktifitas 

kognitif yang berorientasi ke masa depan, seperti perencanaan untuk mencoba suatu 
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produk terlebih dahulu sebelum membelinya, penentuan kapan akan membeli dan 

kemungkinan finansialnya serta apabila seseorang merasa puas terhadap suatu produk, 

maka pada tingkat yang lebih jauh akan merekomendasikan produk tersebut kepada 

orang lain (Soderlund & Ohman, 2003). 

Lin & Wu (2010) mengatakan bahwa minat pembelian mewakili kemungkinan 

konsumen untuk membeli suatu produk. Sedangkan menurut Shimp (2003), minat beli 

konsumen bermula di awali dengan kognisi, seseorang individu menjadi sadar akan 

sebuah objek, misalnya merek baru, kemudian memperoleh informasi dan membentuk 

kepercayaan. Setelah kepercayaan terbentuk akan timbul perasaan untuk mengevaluasi 

produk atau disebut komponen afeksi. Setelah melalui dua komponen tersebut, muncul 

niat pembelian atas kepercayaan dari alur berpikir (kognitif), merasa (afektif), dan 

berperilaku (konatif). Dari pandangan di atas, dapat di simpulkan bahwa minat beli 

merupakan, motivasi konsumen terhadap suatu keinginan ataupun kebutuhan yang 

direncanakan serta di evaluasi sebelum melakukan sebuah keputusan dalam pembelian 

suatu barang atau jasa.  

Kotler (Syarafaruddin, 2014) dalam proses pembelian, minat pembelian konsumen 

ini berkaitan erat dengan motif yang dimiliki konsumen untuk memakai ataupun 

membeli produk tertentu. Adanya pengaruh eksternal, munculnya kebutuhan akan suatu 

produk, pengenalan produk, dan evaluasi informasi merupakan hal yang dapat 

menimbulkan suatu minat beli konsumen. indikator minat beli menurut Ferdinand (Atika, 

2016) dapat didefinisikan melalui beberapa indikator, yaitu : 

1. Minat eksploratif, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu 

mencari informasi mengenai produk yang diminati dan mencari informasi untuk 

mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.  

2. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 

memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti 

jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.   

3. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. 

4. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk 

kepada orang lain.  

Sedangkan, menurut Sertoglu, Korkmaz, & Catli (2014) menyebutkan indikator-

indikator dalam minat pembelian diantaranya, yaitu : 

1. Tingkat keinginan untuk membeli 
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2. Tingkat ketertarikan untuk mencoba 

3. Tingkat keinginan merekomendasikan kepada orang lain 

2.4. Minat Beli dalam Elaboration Likelihood Model 

Elaboration Likelihood Model (ELM) menjelaskan persuasi dalam minat beli 

melalui dua rute yang berbeda. Persuasi diartikan sebagai perubahan atas kepercayaan, 

sikap dan keinginan berperilaku yang disebabkan oleh suatu komunikasi promosi (Olson 

& Peter, 1996). Proses persuasi sendiri erat kaitannya dengan Elaboration Likelihood 

Model. ELM menjelaskan dua proses kognitif di mana komunikasi pemasaran seperti 

periklanan dapat mempengaruhi konsumen melalui rute sentral dan periferal menuju 

persuasi. Rute sentral dipengaruhi oleh kognisi pesan, sedangkan rute periferal 

dipengaruhi oleh kognisi pesan dan persepsi sumber (Andrews & Shimp, 1990).  

Melalui rute sentral konsumen mengalami tingkat keterlibatan yang  tinggi pada 

produk atau pesan promosi secara terinci. Sedangkan rute periferal bentuknya cukup 

berbeda, konsumen dengan tingkat keterlibatan rendah pada pesan promosi memiliki 

motivasi yang kecil untuk masuk dan memahami informasi sentral produk yang terdapat 

pada iklan (Olson & Peter, 1996). Sehingga melalui rute periferal perhatian konsumen 

tidak dihadapkan pada produk namun terhadap aspek pendukung, misalnya kredibilitas 

dan daya tarik. Kedua jalur tersebut baik melalui rute sentral maupun rute periferal dalam 

proses persuasi akan menimbulkan kepercayaan terhadap produk dan sikap individu 

dalam memaknai sebuah brand, dengan konsekuensi individu akan merubah sikap 

setelah kepercayaan dan berimplikasi pada munculnya minat pembelian. 
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2.5.Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian yaitu jurnal dan skripsi mengenai 

Elaboration Likelihood Model yaitu : 

No Nama Peneliti & Judul Hasil Penelitian Relevansi 

1 Harnuksmoputri (2017) 

 

“Studi Elaboration 

Likelihood Model pada 

Pengaruh Penggunaan 

Video Review Produk 

Kosmetik dalam Youtube 

terhadap Minat Beli 

Konsumen” 

Pada penelitian ini media sosial sebagai 

media marketing dengan format video 

review yang dapat mempengaruhi minat 

pembelian konsumen. penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif eksplanatif 

dengan mengambil sampel sejumlah 100 

responden. Populasi dalam penelitian ini 

adalah subscriber dari salah satu pembuat 

konten Youtube bertema beauty lifestyle 

bernama Abel Cantika. Hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa penggunaan 

format video review yang meningkat maka 

akan diikuti dengan peningkatan minat 

pembelian. Selanjutnya hasil dari variabel 

argument quality, need for cognition, 

Dari penelitian ini peneliti berinisiatif 

menggunakan Elaboration Likelihood 

Model sebagai landasan teori karena 

dapat mendeskripsikan proses 

pengolahan pesan melalui rute sentral 

maupun periferal. Selain itu, peneliti 

juga mendapat rujukan mengenai 

penggunaan variabel argument quality, 

credibility, dan quantity of review dalam 

usaha mempersuasi minat beli 

konsumen. Kemudian penelitian ini juga 

menjadi acuan peneliti dalam meneliti 

sebuah akun Youtube milik seorang 

beauty vlogger yang melakukan ulasan 

(review) tentang sebuah produk.  
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credibility, dan quantity of review memiliki 

pengaruh positif secara signifikan terhadap 

minat beli konsumen baik melalui rute 

sentral maupun rute periferal. Skor tertinggi 

dari keempat variabel didominasi oleh 

variabel credibility yang mana variabel 

tersebut masuk ke dalam rute periferal. Pada 

penelitian ini mengadopsi indikator 

argument quality dan kebutuhan kognisi 

pada rute sentral. Selanjutnya di rute 

periferal ada credibility, dan quantity of 

review berdasarkan penelitian 

Harnuksmoputri. 

2 Sheng-Hsien Lee (2009) 

 

“How Do Online Reviews 

Affect Purchasing 

Intention?” 

Penelitian ini menggunakan landasan teori 

Elaboration Likelihood Model untuk melihat 

seperti apakah efek ulasan online. 

Ditemukan 258 mahasiswa menyatakan 

sikap mereka tentang suatu produk dalam 

studi eksperimental online dan hasilnya 

terdapat empat temuan. Pertama, kualitas 

argumen tinjauan online memiliki efek 

Dari penelitian ini, peneliti mendapat 

gambaran proses pengolahan pesan 

berdasarkan tingkat keterlibatan 

(keterlibatan rendah dan keterlibatan 

tinggi). Serta mendapat rujukan 

mengenai penggunaaan variabel kualitas 

argumen dalam rute sentral dan kuantitas 

argumen dalam rute periferal terhadap 
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positif pada niat pembelian pada pembeli 

online. Kedua, kuantitas argumen 

berpengaruh positif terhadap niat pembelian 

pembeli online. Ketiga, orang-orang di 

bawah kondisi keterlibatan tinggi 

mengambil rute sentral dalam perubahan 

sikap; artinya, mereka lebih dipengaruhi 

oleh kualitas argumen. Dan keempat, 

konsumen yang cenderung keterlibatannya 

rendah mengadopsi rute periferal dalam 

membentuk sikap; artinya, mereka lebih 

terbujuk oleh kuantitas peninjauan. 

Penelitian ini mengadopsi indikator kualitas 

argumen melalui rute sentral dan kuantitas 

argumen melalui rute periferal  berdasarkan 

penelitian Lee diatas. 

upaya persuasi minat beli konsumen.  

3 Sertoglu, Korkmaz, dan 

Catli (2014) 

 

“Examining the Effect of 

Endorser Credibility on 

Penelitian ini ingin menguji apakah 

kredibilitas sumber mempengaruhi niat 

membeli dan mengukur perbedaan 

kredibilitas antara juru bicara (spokeperson) 

dan selebriti endorser pada media 

Dari penelitian ini, peneliti mengetahui 

bahwa endorser dapat mempengaruhi 

minat pembelian melalui rute periferal. 

Dan dari sini peneliti mengetahui bahwa 

endorser sebagai komunikator dalam 
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the Consumers Buying 

Intentions: An Empirical 

Study in Turkey”  

elektronik. Pengaruh yang mendukung 

dimensi kredibilitas endorser (yaitu 

expertise, trustwothiness, dan attractiveness) 

memiliki niat pembelian dari 326 konsumen 

muda yang telah diperiksa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ketiga dimensi 

kredibilitas untuk selebriti endorser dan juru 

bicara  memiliki hubungan positif dengan 

niat pembelian. Juru bicara dianggap lebih 

dapat dipercaya dan kompeten sedangkan 

selebriti endorser ditemukan lebih menarik 

oleh responden. Penelitian ini mengadopsi 

dimensi kredibilitas sumber pada variabel Y 

berdasarkan penelitian Sertoglu, dkk.   

 

pesan persuasi, memiliki kredibilitas 

yang dapat dijadikan rujukan dalam 

penelitian. Dimensi kredibilitas sumber 

tersebut, yaitu expertise, trustwothiness, 

dan attractiveness. Selain itu, peneliti 

juga mendapatkan rujukan mengenai 

penggunaan variabel minat beli sebagai 

efek atau dampak yang dihasilkan oleh 

pengaruh penggunaan endorser.  

4 Lena Phung dan Luning 

Qin (2018) 

 

 “Perception of Social 

Media Influencer” 

Penelitian ini ingin melihat jenis influencer 

mana yang akan lebih berpengaruh dalam 

promosi produk kecantikan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif yang berlandaskan teori 

Elaboration Likelihood Model. Penelitian ini 

Dari penelitian ini, peneliti mendapat 

rujukan mengenai penggunaan social 

media influencer sebagai dimensi yang 

dapat menjadi pengaruh munculnya 

minat beli konsumen. Kemudian 

penelitian ini juga memberikan 
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mengidentifikasi influencer ke dalam tiga 

kategori, yaitu top influential, narrative 

expert, dan superspreaders.  Didapatkan 

hasil penelitian, bahwa mayoritas responden 

yang menjadi pengikut social media 

influencer adalah seorang perempuan 

dengan prosentase 90,91%. Dan usia 16-25 

tahun merupakan kelompok terbesar yang 

mengikuti social media influencer. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa sebagian 

responden mengaku akan melihat ulasan 

terlebih dahulu sebelum membeli produk 

kecantikan (perawatan kulit dan produk 

makeup). Kategori makeup, 27,27% 

menyatakan akan selalu mencari ulasan 

sebelum membeli produk. Kelompok usia 

16-25 tahun cenderung mencari review dari 

produk perawatan kulit, tetapi kelompok 

usia 26-35 menyatakan jarang mencari 

review bahkan tidak pernah. Penelitian ini 

juga menemukan hasil bahwa top influential 

gambaran umum mengenai tipologi 

social media influencer, serta mendapat 

rujukan penggunaan variabel kredibilitas 

sumber dalam upaya persuasi. Selain itu, 

penelitian ini juga meneliti konsumen 

yang tertarik untuk membeli produk 

kecantikan.  
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dan narrative expert lebih efisien sebagai 

influencer marketing di industri kecantikan 

terutama ketika mereka mendapat 

kepercayaan. Dan social media influencer 

ini memiliki dampak positif terhadap 

konsumen ketika mereka mencari informasi. 

Indikator trustworthiness (kepercayaan) 

menjadi salah satu paling penting dalam 

mempengaruhi konsumen dengan 

membedakan  produk kecantikan menjadi 

empat kategori, yaitu parfum, perawatan 

kulit, perawatan rambut dan makeup.  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Sumber : diolah peneliti (2018)
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1.2.Kerangka Pemikiran 

Berikut kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut :  

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber : diolah peneliti (2018) 

 

 

Penelitian ini menggunakan teori dasar Elaboration Likelihood Model (ELM), 

dengan judul penelitian “Studi Elaboration Likelihood Model Pengaruh Beauty Vloggers 

sebagai Social Media Influencer terhadap Minat Beli Produk Kecantikan di Kalangan 

Siswi SMA Kota Malang”. Berdasarkan tinjauan teoritis konsep Elaboration Likelihood 

Model diatas, peneliti dapat membuat kerangka pemikiran bahwa melalui rute sentral 

akan diduga argument quality (X₁) berdasarkan kemampuan individu dalam memproses 

pesan. Sedangkan diduga source credibility (X₂) dan argument quantity (X₃) akan 

melalui rute periferal. Isyarat-isyarat periferal tersebut bila individu tidak memiliki 

kemampuan dalam memproses pesan.  

Melalui ketiga variabel, yaitu argument quality, source credibility, dan argument 

quantity akan dilihat melalui rute manakah (sentral atau periferal) minat beli individu 

dapat terpengaruh. Meskipun peneliti menggolongkan argument quality bertindak 

sebagai rute sentral dan source credibility serta argument quantity bertindak sebagai rute 
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periferal, namun tidak menutup kemungkinan bahwa hasil menunjukkan rute periferal 

dapat juga bertindak sebagai rute sentral pada penelitian ini. Peneliti meneliti Youtube 

sebagai media yang sekarang ini banyak digunakan sebagai media beriklan, komunikasi, 

dan lain sebagainya. Dan komunikator atau sumber informasi yang ada di Youtube 

terdiri dari berbagai macam golongan, dalam studi ini akan meneliti Beauty Vlogger dan 

melihat pengaruhnya terhadap minat beli konsumen.   

2.7. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh 

karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masakah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2009). 

Sebagai sebuah pernyataan deklaratif mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih, 

hipotesis bersifat tentatif dan dugaan. Hipotesis juga dideskripsikan sebagai pernyataan 

di mana kita menetapkan variabel untuk kasus (Cooper & Schindler, 2017). Hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini diuraikan secara simultan dan parsial berdasarkan 

landasan teori Elaboration Likelihood Model yang dibedakan dalam dua rute, yakni rute 

sentral dengan variabel argument quantity (X1). Sedangkan rute periferal dengan 

variabel source credibility (X2) dan argument quantity (X3). Berikut hipotesis penelitian 

diuraikan : 

 

Secara simultan :  

H₀ : Tidak adanya pengaruh beauty vloggers pada variabel argument quality, source 

credibility, dan argument quantity  terhadap minat beli siswi SMA di Kota Malang pada 

produk kecantikan.  

Hₐ : Adanya pengaruh beauty vloggers pada variabel argument quality, source 

credibility, dan argument quantity terhadap minat beli siswi SMA di Kota Malang pada 

produk kecantikan.   
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Secara parsial : 

H₀ : Tidak adanya pengaruh beauty vloggers pada variabel argument quality terhadap 

minat beli siswi SMA di Kota Malang pada produk kecantikan.  

Hₐ : Adanya pengaruh beauty vloggers pada variabel argument quality terhadap minat 

beli siswi SMA di Kota Malang pada produk kecantikan.   

 

H₀ : Tidak adanya pengaruh beauty vloggers pada variabel source credibility  terhadap 

minat beli siswi SMA di Kota Malang pada produk kecantikan.  

Hₐ : Adanya pengaruh beauty vloggers pada variabel source credibility terhadap minat 

beli siswi SMA di Kota Malang pada produk kecantikan.   

 

H₀ : Tidak adanya pengaruh beauty vloggers pada variabel argument quantity  terhadap 

minat beli siswi SMA di Kota Malang pada produk kecantikan.  

Hₐ : Adanya pengaruh beauty vloggers pada variabel argument quantity terhadap minat 

beli siswi SMA di Kota Malang pada produk kecantikan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif eksplanatif dengan 

paradigma positivistik. Kriyantono (2012) menjelaskan metode penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah 

yang hasilnya bisa digeneralisasikan. Dengan demikian peneliti tidak 

mementingkan kedalaman data atau analisis, melainkan lebih mementingkan aspek 

keluasan data sehingga hasil penelitian dianggap merupakan representasi dari 

seluruh populasi. Metode kuantitatif digunakan untuk menjawab pengaruh variabel 

X terhadap Y dalam perspektif Elaboration Likelihood Model. Kuantitatif dianggap 

sebagai sesuatu yang kongkrit, dapat dikategorikan, serta hasil data dapat diukur 

dan diverifikasikan. Dengan metode kuantitatif peneliti hanya menentukan 

beberapa variabel saja dari objek yang diteliti, kemudian membuat instrumen untuk 

diukur (Sugiyono, 2011).  

Metode kuantitatif melihat adanya pengaruh antar variabel, sehingga jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis eksplanatif. Penelitian jenis eksplanatif 

artinya menghubungkan atau mencari sebab akibat (kausal) antara dua atau lebih 

konsep dari variabel yang akan diteliti (Kriyantono, 2006). Menurut Sugiyono 

(2011) dalam penelitian eksplanatif terdapat variabel independen dan variabel 

dependen, yang kemudian dari kedua variabel tersebut dicari seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jenis penelitian dipilih 

karena penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menjelaskan alasan 

terjadinya peristiwa dan untuk membentuk, memperdalam, mengembangkan, dan 

menguji teori (Neuman, 2013). 
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Penelitian kuantitatif juga memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya 

dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian kuantitatif menggunakan data keras yakni 

data berupa angka-angka; mengandalkan pada prinsip-prinsip positif serta menggunakan 

bahasa variabel dan hipotesis, menekankan pada pengukuran variabel dan uji hipotesis 

secara tepat. Biasanya mencoba untuk membuktikan atau memutarbalikkan hubungan 

atau hipotesis, serta menggunakan logika yang sistematis dan mengikuti alur penelitian 

linear (Neuman, 2013).   

Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik di mana paradigma ini 

merupakan paradigma dominan ilmu sosial yang menekankan penemuan hukum sebab 

akibat, observasi empiris yang cermat, dan penelitian yang bebas nilai (Neuman, 2013). 

Kemudian menurut Ardianto (2009) paradigma ini mengartikan komunikasi merupakan 

sebuah proses linier atau proses sebab akibat yang mencerminkan upaya pengirim pesan 

untuk mengubah pengetahuan penerima pesan yang pasif. Paradigma positivistik 

memandang proses komunikasi yang ditentukan oleh komunikator atau pengirim pesan. 

Berhasil ataupun tidaknya sebuah komunikasi bergantung pada usaha yang dilakukan 

oleh komunikator dalam mengemas pesan, menarik perhatian penerima maupun 

mempelajari sifat dan karakteristik penerima untuk menentukan strategi penyampaian 

pesan yang tepat (Neuman, 2013).    

1.2. Populasi dan Sampel 

1.2.1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2008) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu untuk kemudian dipilih menjadi 

anggota sampel. Populasi yang memiliki karakteristik dan kuantitas tertentu ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi (kumpulan 

objek penelitian) bisa berupa orang, organisasi, kata dan kalimat, simbol nonverbal, surat 

kabar, radio, tv, iklan, dan lainnya. Selanjutnya, Neuman (2013) mengatakan populasi 

sebagai ide abstrak dari sekumpulan besar kasus yang peneliti ambil sampelnya, dan 

hasil dari sampel tersebut digeneralisasikan.  

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah siswi SMA/SMK/Sederajat 

di Kota Malang yang telah menonton video review yang disampaikan oleh Nanda 

Arsyinta. Karakteristik populasi dispesifikan menjadi siswi SMA di Kota Malang yang 

telah menonton video review Nanda Arsyinta untuk menjaga data agar tidak bias karena 
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siswi SMA yang sudah menonton dianggap dapat mengisi kuesioner dengan baik dan 

benar. Karena keterbatasan penelitian, populasi yang sudah dispesifikan tetap tidak 

diketahui jumlahnya (indefinite population).      

1.2.2. Sampel 

Sampel merupakan sekumpulan kecil kasus atau unit yang diseleksi secara erat 

memproduksi atau mempresentasikan fitur minat dalam suatu himpunan kasus yang lebih 

besar, yang disebut populasi (Neuman, 2013). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik Purposive Sampling. Purposive sampling adalah pemilihan sampel berdasarkan 

pada karakteristik tertentu yang dianggap memiliki sangkut paut dengan karakteristik 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sehingga peneliti menentukan karakteristik 

pemilihan sampel sebagai berikut : 

1. Siswi SMA/SMU/SMK/Sederajat di Kota Malang yang berusia 15-18 tahun 

2. Terdaftar sebagai subscriber atau pengikut pada akun Youtube Nanda 

Arsyinta. 

 

Penentuan sampel penelitian berpedoman pada pendapat Roscoe 

(Harnuksmoputri, 2016) yang menjelaskan bahwa dalam penelitian multivariate 

(termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari 

jumlah variabel dalam penelitian. Selain itu, bisa dengan minimal sampel sebesar 30 

responden serta maksimal 100 responden. Maka, berdasarkan pendapat tersebut peneliti 

memutuskan untuk menggunakan responden sebanyak 100 orang. Alasan peneliti 

menentukan jumlah responden sebanyak 100 orang adalah agar melebihi sampel 

minimum dan mendapatkan hasil terbaik, serta mampu mewakili populasi yang tersedia 

dan memenuhi unsur representatif.  

2.3.Definisi Konseptual 

Menurut Neuman (Monika, 2016) definisi konseptual merupakan definisi yang 

cermat dan sistematis untuk sebuah konstruk yang ditulis secara eksplisit. Definisi 

konseptual terkait dengan kerangka teoritis. Neuman (2015) berpendapat bahwa 

konseptualisasi merupakan proses berpikir melalui berbagai kemungkinan arti suatu 

konstruk. Konstruk tersebut nantinya akan berubah menjadi variabel. Dan variabel 

adalah suatu konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan 

(Kriyantono, 2012). Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah argument 

quality (X1), source credibility (X2), argument quantity (X3), dan minat pembelian (Y).  
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2.3.1. Variabel X  

- Rute Sentral  

a. Argument Quality (X1) 

Argument quality (kualitas argumen) disini mengacu pada kekuatan persuasif 

dari argumen yang digunakan oleh komunikator dalam pesan informasi 

(Bhattacherjee & Sanford, 2006; Cheung & Thadani, 2010). Petty & Cacioppo 

(1981) menyatakan bahwa individu dengan keterlibatan tinggi terhadap suatu pesan, 

jika pesan tersebut memiliki kualitas argumen yang kuat dalam penyampaiannya. 

Suatu pesan dikatakan sebagai pesan dengan kualitas argumen kuat apabila isi pesan 

bersifat aktual, objektif, mudah dimengerti, logis, serta mampu dipertahankan 

kebenarannya. Sedangkan kualitas argumen yang lemah dapat menimbulkan respon 

yang negatif, karena fokus berada pada isyarat non konten.  

Kualitas argumen dapat dilihat dari beberapa aspek berikut, antara lain 

relevance (hubungan), timeliness (aktualitas), accuracy (ketepatan), dan 

comprehensiveness (kelengkapan). Relevance merujuk pada sejauh mana pesan 

tersebut dapat digunakan oleh komunikator dan sejauh mana berguna dalam proses 

pengambilan keputusan. Timeliness menyangkut pada pesan yang digunakan harus 

sesuai dengan waktu yang terjadi, terbaru, dan terkini. Accuracy, yang berikutnya ini 

menyangkut keandalan pesan atau argumen, di mana pesan harus mewakili persepsi 

komunikan dan informasinya bersifat faktual. Dan pesan yang comprehensiveness 

mengacu pada hal yang melengkapi informasi pesan (Cheung & Thadani, 2010).  

 

- Rute Periferal  

a. Source Credibility (X2) 

Ohanian (Sertoglu, Catli, & Korkmaz, 2014) menciptakan skala untuk 

mengukur efektivitas komunikator melalui aspek kepercayaan (trustworthiness),  

keahlian (expertise), dan daya tarik (attractiveness). Trustworthiness merupakan 

tingkat kepercayaan komunikan dalam menerima pesan yang disampaikan 

komunikator. Menurut Ohanian (Sertoglu, Catli, & Korkmaz, 2014) seorang 

komunikator dapat dipercaya apabila ia dapat menyampaikan pesan dengan baik dan 

ahli dalam bidang tertentu. Di dalam kepercayaan ini terdapat kejujuran, integritas, 

dan kepercayaan yang dimiliki oleh komunikator atau endorser dalam 

menyampaikan informasi yang dianggapnya paling valid kepada para konsumen.  
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Kemudian expertise melihat sejauh mana komunikator dianggap memiliki 

pengetahuan, pengalaman atau keterampilan yang memadai untuk mengulas dan 

mempromosikan sebuah produk (Waldt dkk., 2009; Sertoglu, Catli, & Korkmaz, 

2014). Erdogan (Sertoglu, Catli, & Korkmaz, 2014) menyatakan bahwa seorang 

komunikator dianggap berhasil menyampaikan pesan apabila konsumen 

menganggapnya seorang ahli dan sebagai sumber dengan pernyatan yang valid. Dan 

yang terakhir adalah attractiveness, yang merupakan asosiasi positif atau bentuk 

emosional dari komunikan yang tertarik dengan komunikator tidak hanya melihat 

dari daya tarik fisik saja, melainkan melihat juga kemampuan dan personality 

komunikator, seperti gaya hidup dan kepribadian (Erdogan, 1999; Sertoglu, Catli, & 

Korkmaz, 2014).   

 

b. Argument Quantity (X3) 

Informasi yang diberikan oleh endorser dapat mempengaruhi konsumen dilihat 

dari banyaknya ulasan yang diberikan mengenai suatu produk. Semakin banyak 

kuantitas informasi, maka semakin tinggi kemungkinan persuasi pesan berhasil 

(Park, Lee & Han, 2007; Park & Kim, 2008; Gupta & Harris, 2010; Filieri & 

McLeay, 2013). Sebelum membeli sebuah produk, sebuah review menjadi indikator 

penting bagi konsumen untuk melihat apakah produk tersebut sesuai dengan harapan 

atau tidak. Selain itu,  jumah online review dan popularitas dari produk juga penting 

bagi konsumen untuk dipertimbangkan. Banyak dari konsumen yang menghilangkan 

keraguannya dalam menentukan pilihan untuk membeli suatu produk dengan 

mencari informasi salah satunya melalui online review mengenai produk terkait, 

bagaimana persepsi dan pengalaman konsumen lain setelah menggunakan produk 

tersebut. Dan sebuah produk yang sedang ramai menjadi perbincangan khususnya 

konsumen online, menunjukkan kepopuleran produk tersebut (Chevalier & Mayzlin, 

2006; Filieri & McLeay, 2013). Sehingga dapat dikatakan banyaknya jumlah review 

mengenai sebuah produk dapat menjadi referensi bagi konsumen serta mengurangi 

keraguan terhadap produk yang akan dibeli.   

2.3.2. Variabel Y  

- Minat Pembelian (Y) 

Intention didefinisikan sebagai motivasi seseorang yang merupakan rencana 

sadarnya dalam berupaya untuk melakukan sebuah perilaku (Eagly & Chaiken, 1993). 
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Dan menurut Spears & Singh (2004), niat beli mewakili rencana seorang individu yang 

berusaha membeli sebuah produk yang diinginkan. Dalam penelitian ini minat beli 

menjadi variabel dependen atau tergantung, yang berfokus pada minat pembelian 

terhadap produk kecantikan yang didominasi oleh konsumen wanita. Sekarang ini 

konsumen melibatkan internet dalam keputusan pembelian, mencari informasi dan 

menafsirkan mana yang dianggap relevan atau tidak, disinilah akan terjadi proses 

pemilihan jalur informasi pada pesan persuasi (Khaniwale, 2015).  

Secara khusus, pengaruh antarpribadi juga memainkan peran penting dalam 

pembelian produk kecantikan, seperti pengaruh yang diterima berasal dari pendapat 

teman dan keluarga atau seseorang yang dianggap memiliki kesamaan dengan 

konsumen, serta berpengalaman. Dikarenakan internet semakin mudah diakses, pengaruh 

interpersonal pada minat pembelian dari komunikasi online telah berkembang pesat. 

Internet menyediakan berbagai pilihan pendekatan bagi konsumen untuk bertukar 

pendapat. Interaksi interpersonal ini dapat dilakukan melalui e-mail, homepage, blog, 

forum, komunitas online, ruang obrolan, situs review, dan situs jejaring sosial 

(Goldsmith & Horowitz, 2006). Dapat dikatakan bahwa konsumen menggunakan media 

baru untuk mencari informasi tentang produk dan berbagai pengalaman pengguna. 

Ulasan (review) dari konsumen online, terutama seseorang yang profesional dapat 

mempengaruhi niat beli dan membentuk kepercayaan setelah mengevaluasi informasi 

(Zhu & Zhang, 2010).  

Niat pembelian adalah bagian dari proses keputusan pembelian konsumen. proses 

ini menarik sebagai hasil dari cara konsumen mencari dan mengevaluasi informasi 

produk. Niat pembelian didefinisikan sebagai probabilitas konsumen akan membeli 

produk tertentu (Fazli, Sam, & Tahin, 2009; Sutanto & Aprianingsih, 2016). Durianto 

(2003) menjelaskan minat beli adalah rencana ataupun tindakan dari konsumen untuk 

berusaha membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa minat pembelian merupakan sikap yang diputuskan oleh konsumen 

sebagai rencana masa depan melalui sebuah pertimbangan, seperti mencari informasi dan 

ulasan profesional maupun konsumen lain,  sehingga menimbulkan minat beli bahkan 

hingga pada tingkat yang lebih jauh yaitu pembelian ulang pada produk dan 

merekomendasikannya kepada individu lain.  

Menurut Sertoglu, Catli, & Korkmaz  (2014) minat pembelian dapat diukur 

melalui tiga indikator, yaitu intention (minat), willingness (keinginan), dan 

recommendation (rekomendasi). Intention didefinisikan sebagai kecenderungan adanya 
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motivasi yang dimiliki individu untuk melakukan rencana pembelian. Sedangkan 

willingness merupakan perilaku yang muncul secara sengaja maupun tidak disengaja 

untuk melakukan pembelian, serta recommendation yang mengacu pada konsumen yang 

memiliki pengalaman terhadap produk dan memberikan informasi terkait.  

2.4. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana 

caranya mengukur suatu variabel. Operasionalisasi menyambungkan definisi konseptual 

dengan prosedur pengukuran (Korimesinta, 2016). Neuman (2015) berpendapat bahwa 

operasionalisasi menghubungkan bahasa teori dengan bahasa ukuran empiris. Dalam 

artian bahwa teori bisa memiliki berbagai asumsi, definisi, serta hubungan sebab akibat 

yang abstrak. Sedangkan dalam ukuran empiris tindakan yang dilihat secara nyata dan 

spesifik dengan peristiwa secara aktual. Definisi operasional memberi informasi-

informasi yang dibutuhkan untuk mengukur variabel-variabel yang akan diteliti (Monika, 

2016).  

Tabel 3.1 Variabel, Indikator, Deskriptor, Item Pernyataan 

Variabel Indikator Deskriptor Item Pernyataan 

Variabel (X) 

Rute Sentral :  

a. Argument 

Quality (X1) 

 

(Park, dkk 2007; 

Bailey & 

Pearson, 1983) 

1.Relevance 

 

Pesan berperan 

dalam membantu 

proses 

pengambilan 

keputusan 

1. Review produk 

kecantikan yang 

disampaikan oleh 

Nanda Arsyinta 

mudah saya pahami 

dan sesuai dengan 

kebutuhan saya 

2. Review produk 

kecantikan yang 

disampaikan oleh 

Nanda Arsyinta 

dapat melengkapi 

informasi sebuah 

produk kecantikan 

sesuai dengan yang 

saya butuhkan 

3. Informasi dalam  

review produk 

kecantikan yang 

disampaikan oleh 

Nanda Arsyinta 
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membantu saya 

menentukan produk 

yang saya butuhkan 

 2.Timeliness 

 

Pesan bersifat 

aktual 

4. Nanda Arsyinta 

selalu memberikan 

review mengenai 

produk kecantikan 

yang up-to-date atau 

sedang populer  

5. Nanda Arsyinta 

memberikan review 

mengenai teknik 

makeup untuk 

sehari-hari (daily 

makeup) hingga 

untuk kebutuhan 

pada hari-hari 

tertentu 

6. Nanda Arsyinta 

memberikan review 

mengenai teknik 

makeup yang sedang 

menjadi tren 

 3.Accuracy 

 

Pesan bersifat 

faktual, dapat 

dipercaya, dan 

akurat 

kebenarannya 

7. Review yang 

dilakukan oleh 

Nanda Arsyinta 

memberikan 

informasi apa 

adanya atau sesuai 

dengan kondisi 

produk kecantikan 

8. Review produk 

kecantikan yang 

disampaikan oleh 

Nanda Arsyinta 

menyediakan 

informasi yang 

akurat  

 4.Comprehensiveness 

(Cheung & Thandani, 2010) 

Informasi dalam 

pesan lengkap 

9. Review produk 

kecantikan yang 

disampaikan oleh 

Nanda Arsyinta 

menyediakan 
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informasi yang 

detail 

Rute Periferal : 

a. Source 

Credibility 

(X2) 

 

(Sertoglu, 

Korkmaz, & 

Catli, 2014) 

1. Expertise  Keahlian sumber 

pesan  

10. Menurut saya, 

Nanda Arsyinta 

memiliki 

keterampilan dan 

pengetahuan yang 

luas pada bidang 

kecantikan 

11. Menurut saya, 

Nanda Arsyinta 

sudah cukup 

berpengalaman 

dalam memberikan 

review produk 

kecantikan  

 2. Trustworthiness  Kepercayaan 

sumber pesan 

12. Saya percaya 

dengan review 

produk kecantikan 

yang disampaikan 

oleh Nanda Arsyinta 

13. Menurut saya, 

review Nanda 

Arsyinta dapat 

diandalkan untuk 

memenuhi 

kebutuhan akan 

suatu produk 

kecantikan  

 3. Attractiveness  

(Ohanian, 1990 

dalam Sertoglu dkk, 

2014) 

Daya tarik sumber 

pesan 

14. Menurut saya Nanda 

Arsyinta memiliki 

kredibilitas dalam 

menyampaikan 

informasi mengenai 

review suatu produk 

kecantikan, bukan 

hanya dilihat dari 

faktor fisik tetapi 

juga personality 

(misal : gaya hidup) 

b. Argument 

Quantity 

(X3) 

1. Quantity review 

inferring that the 

product has good 

Jumlah komentar 

menyimpulkan 

reputasi produk 

15. Banyaknya jumlah 

komentar positif 

dalam review yang 
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(Park, dkk, 2007) reputations  disampaikan oleh 

Nanda Arsyinta 

mempengaruhi 

tingkat kepercayaan 

saya terhadap suatu 

produk kecantikan 

16. Banyaknya jumlah 

komentar positif 

dalam review Nanda 

Arsyinta 

menunjukkan bahwa 

produk tersebut 

memiliki reputasi 

yang baik 

 2. Quantity review 

show a popularity 

product 

Jumlah komentar 

menunjukkan 

popularitas produk 

17. Banyaknya jumlah 

komentar positif 

dalam review 

produk kecantikan 

yang disampaikan 

oleh Nanda Arsyinta 

menunjukkan bahwa 

produk tersebut 

populer 

 3. Quantity review 

show a good sales 

Jumlah komentar 

menunjukkan hasil 

penjualan 

18. Banyaknya jumlah 

komentar positif 

dalam review 

produk kecantikan 

yang disampaikan 

Nanda Arsyinta 

menunjukkan bahwa 

produk tersebut 

sedang di minati di 

pasaran 

 4. Online review show 

the product ranking 

from the ‘likes’  

(Chen dan Wu, 

2013; Filieri dan 

Mcleay, 2013). 

Peringkat dari 

produk dilihat dari 

jumlah ‘likes’ pada 

video  

19. Banyaknya jumlah 

‘likes’ pada video 

review yang 

disampaikan Nanda 

Arsyinta 

menunjukkan 

produk tersebut 

berkualitas 

Variabel (Y) 

Minat Beli (Y) 

1. Intention Kecenderungan 

adanya motivasi 

20. Setelah menonton 

review produk 
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untuk melakukan 

pembelian 

kecantikan yang 

disampaikan oleh 

Nanda Arsyinta, 

saya berkeinginan 

untuk mencoba 

menggunakan salah 

satu produk 

 2. Willingness Munculnya 

perilaku untuk 

melakukan 

pembelian 

21. Setelah menonton 

review yang 

disampaikan oleh 

Nanda Arsyinta, 

saya tertarik untuk 

membeli produk 

kecantikan 

 3. Recommendation  

(Sertoglu, Korkmaz dan 

Catli, 2014).  

Munculnya 

perilaku ingin 

menyebarkan 

informasi setelah 

memiliki 

pengalaman 

terhadap informasi 

22. Saya akan 

merekomendasikan 

informasi dari akun 

Nanda Arsyinta 

sebagai informasi 

yang positif kepada 

teman saya 

3.5.Skala Pengukuran  

Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang akan 

diteliti adalah skala likert. Sugiyono (2013) menyebutkan skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu 

mengenai fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena sosial yang diukur adalah 

pengaruh beauty vlogger terhadap minat beli konsumen. Jawaban setiap instrumen yang 

menggunakan skala likert mempunyai nilai dari sangat positif hingga sangat negatif 

(Sugiyono, 2010). Alasan peneliti menggunakan skala likert dalam penelitan adalah 

karena peneliti menggunakan sistem sebar kuesioner sehingga hasil yang didapatkan 

berupa skala data, yaitu interval.  

Neuman (2013) menyatakan bahwa teknik pengukuran tingkat interval 

menunjukkan perbedaan dan memungkinkan kita untuk memeringkatkan urutan kategori. 

Peneliti hanya menggunakan skala likert tidak lebih dari 5 kategori atau skor dikarenakan 

menghindari bias pada jawaban responden. Peringkat kategori tersebut antara lain, nilai 

angka: 1,2,3,4,5; ukuran pendapat: sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan 

sangat setuju.  
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Tabel 3.2 Jawaban dan skor item penelitian 

(Sumber : Sugiyono, 2014) 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pada penelitian ini, lokasi penelitian dibatasi yaitu di wilayah Malang saja sesuai 

dengan karakteristik pemilihan sampel yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan 

peneliti ingin melihat seberapa besar pengaruh Nanda Arsyinta pada subscribers 

terkhusus di wilayah Malang. Waktu pengambilan data yang dilakukan yaitu pada bulan 

November – Desember 2018.  

3.6.2. Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer merupakan data mentah (row data) yang harus diproses lagi 

sehingga menjadi informasi yang bermakna (Kriyantono, 2012). Data primer 

didapatkan dari sumber data pertama yang ditemui di lapangan, sumber data bisa 

saja responden atau subjek penelitian yang diperoleh dari hasil kuesioner, 

observasi, maupun wawancara sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2014). 

Sumber data primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil kuesioner yang telah 

disebarluaskan melalui survei online dengan menyebarkan link kuisioner yang 

berbentuk Google Form pada grup chatting LINE, menyebarkan kuesioner ke 

sekolah-sekolah SMA yang ada di kota Malang, serta menaruh link kuesioner 

pada kolom komentar di akun Youtube Nanda Arsyinta.  

  

2. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu 

sumber yang telah ada sebelum penelitian dilakukan (Kriyantono, 2012). Sumber 

sekunder dalam penelitian ini berperan sebagai pendukung atau untuk melengkapi 

Keterangan Bobot 

Sangat tidak setuju (STS) 1 

Tidak setuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat setuju (SS) 5 
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data primer (Korimesinta, 2016). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

berasal dari internet guna mencari data-data statistik yang berhubungan dengan 

penelitian serta akun Youtube Nanda Arsyinta untuk mendapatkan informasi 

sebagai pendukung data primer. Kemudian data sekunder juga didapatkan dari 

Dinas Pendidikan Kota Malang berupa jumlah data siswi 

SMA/SMU/SMK/Sederajat di Kota Malang.   

3.6.3. Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian ini adalah kuesioner. Sugiyono (2013) menyebutkan 

bahwa kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui 

dengan pasti variabel yang akan diukur. Selain itu, kuesioner juga lebih efektif 

digunakan apabila jumlah responden cukup besar dan tersebsar di wilayah yang luas. 

Kuesioner merupakan data pertanyaan tertulis untuk mengumpulkan informasi mengenai 

latar belakang, perilaku, keyakinan, dan sikap dari subjek penelitian dalam jumlah cukup 

besar (Neuman, 2015). 

Penelitian ini menggunakan kuesioner online yang berisi pernyataan-pernyataan 

yang diajukan kepada responden dengan bantuan Google Form yang dibagikan secara 

personal oleh peneliti melalui aplikasi LINE di grup chatting, menaruh link kuesioner 

tersebut di kolom komentar akun Youtube milik Nanda Arsyinta, serta menyebarkan 

kuesioner ke sekolah-sekolah SMA di Kota Malang. Menurut Bungin (Harnuksmoputri, 

2017) menelusuri data menggunakan media online seperti internet ataupun jejaring sosial  

dapat dipertanggung jawabkan hasilnya secara akademis, sehingga peneliti dapat 

menggunakan dan memanfaatkan data informasi online yang berupa data ataupun data 

informasi teori.   

3.7. Uji Instrumen 

3.7.1. Uji Validitas 

Validitas merupakan istilah yang digunakan untuk mencari makna benar atau 

tepat. Penjelasan dari Neuman (2015) bahwa validitas pengukuran adalah sebuah alat 

ukur untuk menyatakan seberapa baik kesesuaian indikator empiris dengan definisi dari 

konstruk yang seharusnya diukur oleh indikator tersebut. Pada dasarnya validitas 

memiliki tujuan untuk mengkomunikasikan ukuran sesungguhnya dari suatu objek yang 

sedang diukur. Pada penelitian ini peneliti ingin mengukur minat beli yang disebabkan 

oleh beberapa faktor, antara lain argument quality, source credibility, dan argument 
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quantity. Maka dari itu pengukuran validitas menggunakan validitas konstruk, hal 

tersebut dikarenakan validitas konstruk digunakan untuk ukuran dengan berbagai 

indikator (Neuman, 2015).  

Dengan validitas konstruk peneliti dapat mengetahui seberapa baik definisi 

konseptual dan operasional yang dapat menghasilkan item-item pernyataan untuk 

mendapat jawaban sebagai hasil dari penelitian. Neuman (2015) menyebutkan bahwa 

semakin baik kesesuaian tersebut, maka semakin tinggi validitas pengukurannya. Pada 

penelitian ini, validitas dibuktikan menggunakan korelasi Product Moment Pearson yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

    = 
 (∑  ) (∑ ∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑    (∑ ) ]
 

Keterangan  : 

    = Koefisien korelasi Pearson’s Product Moment 

N  = Jumlah responden atau sampel 

X  = Jumlah jawaban variabel x 

Y  = Jumlah jawaban variabel y 

3.7.2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas  adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu 

hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih 

(Singarimbun & Effendi, 1995; Korimesinta, 2016). Dikarenakan penelitian merupakan 

suatu fenomena sosial yang berhubungan dengan pengukuran sikap, opini, dan persepsi, 

sehingga sulit didapatkan pengukuran yang konsisten (Singarimbun & Effendi, 1995; 

Korimesinta, 2016). Sebuah penelitian dikatakan reliabel alat pengukurnya, jika semakin 

kecil kesalahan dalam pengukuran. Besar kecilnya kesalahan ukuran dapat diketahui 

peneliti dari indeks korelasi ketika melakukan pengukuran pertama dan pengukuran 

kedua. Kemudian, jika semakin tinggi hasil angka korelasi , maka semakin rendah 

kesalahan dalam pengukuran. Pada penelitian ini akan digunakan cronbach alpha 

sebagai alat ukur dalam pengukuran reliabilitas. Alat ukur tersebut digunakan untuk 

mencari reliabilitas instrumen dengan skor berbentuk skala. Cronbach Alpha dirumuskan 

sebagai berikut : 
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    = [
 

   
] [  

∑  
 

  
 ] 

Keterangan : 

     = Reliabilitas instrumen 

∑  
  = Jumlah varians butir 

k  = Banyaknya butir pernyataan dan banyaknya soal 

  
   = Varians total 

  

3.8. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dapat juga disebut sebagai analisis residual (Gudono, 2012). 

Hal tersebut disebabkan karena penelitian mengenai pelanggan terhadap asumsi klasik 

biasanya dilakukan dengan mengamati nilai residual. Nilai residual diamati karena 

dianggap sebagai representasi dari varian Y. Model regresi linier disebut sebagai model 

yang baik untuk memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik penting dalam penelitian ini, 

hal tersebut berguna untuk melihat bahwa variabel argument quantity, source credibility, 

dan argument quantity tidak saling tarik menarik. Hal tersebut dikarenakan ketiga 

variabel akan dibagi menjadi dua kategori berbeda berdasarkan dengan teori Elaboration 

Likelihood Model. Rute Sentral dengan variabel argument quality (X1), sedangkan rute 

periferal dengan variabel source credibility (X2) dan argument quantity (X3). Dengan 

demikian ketiga variabel (X) tersebut memiliki kriteria yang berbeda seperti yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka dari itu, pengujian asumsi klasik sangat 

dibutuhkan sebelum melakukan analisis regresi (Sarjono dan Julianita, 2011).   

3.8.1 Uji Normalitas 

Menurut Sarjono & Julianita (2011) uji normalitas adalah upaya membandingkan 

antara data yang dimiliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan 

standar deviasi yang sama dengan data peneliti. Analisis regresi linier berganda 

menetapkan syarat bahwa populasi residual berdistribusi normal. Tujuan dari uji asumsi 

regresi berganda normalitas ialah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak (Ghozali, 2012). Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji 

Kolmogrov-Smirnov. Uji Kolmogrov-Smirnov merupakan salah satu uji normalitas yang 

membandingkan distribusi data (yang akan di uji normalitasnya) dengan distribusi 
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normal baku. Distribusi normal baku ialah data yang telah ditransformasikan ke dalam 

bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Pada dasarnya uji  Kolmogrov-Smirnov adalah 

uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji 

beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. 

Sedangkan, apabila signifikansi di atas 0,05 berarti tidak terjadi perbedaan yang 

signifikan. Penerapan pada uji Kolmogrov-Smirnov adalah jika signifikansi di bawah 

0,05 maka data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data 

normal baku, yang berarti data tersebut tidak normal. Uji ini memiliki kelebihan yaitu 

sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi diantara satu pengamat dengan 

pengamat lainnya, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik 

(Raharjo, 2014).    

3.8.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan ketika jumlah variabel independen lebih dari satu. 

Multikolinieritas atau multikorelasi merupakan korelasi yang sangat tinggi atau sangat 

rendah yang terjadi pada hubungan di antara variabel bebas  (Sarjono & Julianita, 2011).  

Salah satu cara untuk menguji adanya multikolinieritas adalah dengan menghitung 

Variance Inflation Factor (VIF) dengan bantuan software SPSS.  Dan untuk mendeteksi 

multikolinieritas dijelaskan sebagai berikut : 

1. Nilai    yang dihasilakan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan 

mempengaruhi variabel terkait.  

2. Jika di antara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (lebih besar daripada 

0,90), hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.  

3. Jika nilai VIF ˂ 10, tingkat kolinearitas dapat ditoleransi, maka tidak terjadi gejala 

multikolinieritas di antara variabel bebas. Tetapi apabila melebihi angka 10, maka 

terjadi gejala multikolinieritas.  

4. Nilai eigenvalue sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang mendekati nol, maka 

memberikan petunjuk adanya multikolinieritas.     

3.8.3. Uji Heteroskedatisitas 

Suliyanto (2011) menyebutkan heteroskedatisitas berarti terdapat varian variabel 

pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada 

model regresi mempunyai nilai yang sama maka disebut dengan homoskedastisitas. 

Model regresi yang baik ketika terjadi homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak 
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terjadi heteroskedatisitas (Sarjono & Julianita, 2011). Menurut Gudono (2012) 

heteroskedatisitas adalah keadaan ketika varians residual tidak konstan. Deteksi 

heteroskedatisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik. Jika terdapat 

pola tertentu seperti titik-titik membentuk gelombang, melebar atau menyempit, maka 

telah terjadi heteroskedatisitas, dan jika tidak terdapat pola yang jelas (titik-titik 

menyebar) maka tidak terjadi heteroskedatisitas.  

Beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedatisitas di antaranya 

dengan metode Glejser. Dengan menggunakan uji Glejser, dilakukan regresi pada semua 

variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat pengaruh variabel bebas 

yang signifikan terhadap nilai mutlak residualnya maka terdapat masalah 

heteroskedatisitas. Dasar pengambilan keputusan uji Glejser ini adalah jika nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedatisitas , sedangkan nilai 

signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedatisitas  (Gondokusumo, 

2017).  

3.9. Teknik Analisis Data  

3.9.1. Koefisien Determinasi (  ) 

Coefficient of determination (  ) mengukur proposisi penurunan variabel Y 

sebagai akibat menggunakan variabel-variabel independen di dalam model regresi 

(Gudono, 2012). Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

variabel dependen (Y) dapat diterangkan oleh variabel independen (X). Nilai    selalu 

positif dan berkisar antara 0 sampai dengan 1 ( 0        1 ), semakin besar nilainya atau 

mendekati 1 (satu) maka semakin baik kemampuan model tersebut menjelaskan variabel 

dependen, begitu juga sebaliknya (Andriyenta, 2002).  Penghitungan koefisien 

determinasi dirumuskan sebagai berikut : 

   = 1   
∑(   ̂)

 

∑(   ̅) 
 

Keterangan : 

    = Koefisien determinasi 

(   ̂)
 
  = Kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y prediksi 

(   ̅)   = Kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y rata-rata 
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3.9.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Perbedaan analisis data pada penelitian kuantitatif tergantung pada banyaknya 

variabel. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah multivariat karena 

memiliki jumlah variabel yang lebih dari dua (Kriyantono, 2012). Tujuannya adalah 

untuk menjelaskan hubungan antara beberapa variabel, atau melihat pengaruh beberapa 

variabel independen terhadap suatu variabel dependen (Neuman, 2015). Kemudian, 

untuk teknik analisis data statistik yang sesuai dengan jenis teknik multivariat adalah 

regresi linier berganda.  

Kriyantono (2012) menjelaskan, analisis regresi linier berganda digunakan ketika 

penyebab yang ada diperkirakan lebih dari satu variabel. Dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mencari penyebab adanya minat pembelian (Y) pada produk kecantikan yang 

dapat dipengaruhi antara Argument Quality (X1), Source Credibility (X2), atau Argument 

Quantity (X3). Neuman (2015) menyebutkan keunggulan dari analisis regresi linier 

berganda adalah dapat memberikan arah dan ukuran dari pengaruh setiap variabel 

independen pada variabel dependen. Efek yang diukur tepat dengan nilai numerik, 

semakin tinggi nilainya, maka semakin besar pengaruh variabel independen dalam 

memprediksi variabel dependen. Model analisis regresi linier berganda dirumuskan 

sebagai berikut : 

 

Y = a + b1.X1 + b2.X2 + ... + bn.Xn 

Keterangan : 

Y = Variabel tidak bebas (variabel dependen) 

X = Variabel bebas (variabel independen) 

a = Nilai intercept (konstan) atau harga Y bila X = 0 

b = Koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel dependen 

yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka 

terjadi penurunan.   

Dari rumus di atas, maka persamaan regresi linier berganda yang akan diteliti pada 

penelitian ini adalah : 

Y = a + b1. X1 + b2. X2 + b3. X3  
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Keterangan : 

Y = Nilai variabel minat pembelian  

b1 = Koefisien regresi variabel X1 (argument quality)  

b2 = Koefisien regresi variabel X2 (source credibility) 

b3 = Koefisien regresi variabel X3 (argument quantity) 

X1    = Argument quality 

X2    = Source credibility 

X3    = Argument quantity 

3.9.3. Pengujian Hipotesis 

Kerlinger (Neuman, 2015) menyebutkan bahwa hipotesis adalah alat yang kuat 

untuk kemajuan pengetahuan, karena meskipun dirumuskan oleh manusia, mereka dapat 

diuji dan dibuktikan benar atau salahnya terlepas dari nilai-nilai dan keyakinan manusia. 

Hipotesis dapat dikatakan sebagai jawaban sementara dari proses berpikir secara teoritis. 

Hal ini dikarenakan jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, 

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data 

(Sugiyono, 2013).  

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dibagi menjadi dua yaitu hipotesis 

penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian didapatkan dari kegiatan berteori 

sedangkan hipotesis statistik dapat diakui keberadaannya apabila dalam sebuah 

penelitian bekerja dengan sampel (Sugiyono, 2013). Kemudian hipotesis ini nantinya 

akan diuji untuk mengungkap kebenaran yang ada di lapangan. Rancangan pengujian 

hipotesis dapat dilakukan dengan menetapkan hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis 

kerja (Hₐ) disusun berdasarkan atas teori yang dipandang handal, sedangkan hipotesis nol 

(H₀) dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan kehandalannya.  

Hipotesis nol (H₀) akan menunjukkan hasil berupa tidak terdapat dampak yang 

signifikan sedangkan pada hipotesis kerja (Hₐ) akan menunjukkan adanya dampak atau 

pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini, rancangan 

pengujian hipotesis digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen yaitu 
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Argument Quality (X1), Source Credibility (X2), dan Argument Quantity (X3) terhadap 

variabel dependen yaitu Minat Pembelian (Y).  

 

1. Uji Simultan (Uji f) 

Pengujian ini dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh variabel independen atau 

bebas (X) secara bersamaan (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat (Y). 

Dengan pengujiannya sebagai berikut : 

   : b1 = b2 = b3 = b4 = 0  

(semua variabel X tidak berpengaruh pada variabel Y) 

   : bi   0  

(ada pengaruh terhadap variabel Y, paling tidak sekurang-kurangnya satu dari 

variabel X) 

 

Rumus Uji F sebagai berikut : 

F = 
    (  –  )

(    ) (  –  )
 

Keterangan : 

   = Koefisien determinasi 

k  = Jumlah variabel independen 

n  = Jumlah sampel 

 

Suatu variabel X akan mempengaruhi Y secara simultan dapat dilihat dari nilai F 

hitung. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut : 

a. Jika                    maka    ditolak dan    diterima, berarti terdapat 

pengaruh yang nyata (signifikan) antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

b. Jika                   maka    diterima dan    ditolak, berarti tidak terdapat 

pengaruh yang nyata (signifikan) antara variabel independen dengan variabel 

dependen.  

 

2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (per-variabel) terhadap 

variabel terikat. Apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap 
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variabel terikatnya atau tidak (Suliyanto, 2011). Pengujian ini dilakukan uji dua arah 

dengan hipotesis sebagai berikut : 

 

   ;    = 0  

(variabel X tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y) 

   ;      0  

(variabel X berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y) 

 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar masing-masing variabel 

bebas (X) mempengaruhi variabel terikat (Y). Uji statistik hitungnya sebagai berikut 

: 

Thitung = 
     

  
 

 

Keterangan : 

b  = Rata-rata dari sampel pertama 

B = Rata-rata dari sampel kedua 

Sb = Kesalahan standar perbedaan angka rata-rata 

 

Kaidah pengujiannya sebagai berikut : 

a. Jika          atau            (0,05) maka    diterima, berarti secara parsial 

tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (bebas) dengan 

variabel dependen (terikat). 

b. Jika          atau            (0,05) maka    ditolak, berarti secara parsial 

terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (bebas) dengan variabel 

dependen (terikat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

1.1. Hasil Uji Instrumen 

Menurut Sugiyono (2014) pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan 

pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Karena pada prinsipnya meneliti 

adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur yang 

baik dalam penelitian biasanya dinamakan dengan instrumen penelitian. Sementara 

itu, menurut Arikunto (2013) instrumen yang baik harus memenuhi persyaratan 

penting yaitu valid dan reliabel. Setelah data terkumpul dari responden, maka 

selanjutnya adalah menguji validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Dalam 

melakukan uji validitas dan reliabilitas, peneliti menggunakan program aplikasi 

komputer SPSS.  

1.1.1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus Pearson‟s Correlation 

(Product Moment) untuk mengetahui koefisien korelasi atau derajat kekuatan 

hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan antara tiap variabel dalam penelitian. 

Berdasarkan hasil survei penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap 100 

responden siswi SMA di kota Malang yang menjadi subscribers Nanda Arsyinta, 

maka didapatkan hasil uji validitas menggunakan program aplikasi SPSS yaitu sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Argument Quality 

Variabel Item  N r-hitung r-tabel Keterangan 

Argument Quality  

P1 100 0,816 

0,195 

Valid 

P2 100 0,886 Valid 

P3 100 0,850 Valid 

P4 100 0,854 Valid 

P5 100 0,777 Valid 

P6 100 0,842 Valid 

P7 100 0,788 Valid 

P8 100 0,821 Valid 

P9 100 0,851 Valid 

Sumber : diolah peneliti, 2018 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Source Credibility 

Variabel Item  N r-hitung r-tabel Keterangan 

Source 

Credibility  

P10 100 0,874 

0,195 

Valid 

P11 100 0,848 Valid 

P12 100 0,864 Valid 

P13 100 0,869 Valid 

P14 100 0,883 Valid 

Sumber : diolah peneliti, 2018 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Argument Quantity 

Variabel Item  N r-hitung r-tabel Keterangan 

Argument 

Quantity 

P15 100 0,874 

0,195 

Valid 

P16 100 0,889 Valid 

P17 100 0,868 Valid 

P18 100 0,853 Valid 

P19 100 0,781 Valid 

Sumber : diolah peneliti, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Minat Beli 

Variabel Item  N r-hitung r-tabel Keterangan 

Minat Beli 

P20 100 0,893 

0,195 

Valid 

P21 100 0,895 Valid 

P22 100 0,878 Valid 

Sumber : diolah peneliti, 2018 

Proses pengambilan keputusan akhir dilaksanakan dengan membandingkan 

nilai r hitung dengan r tabel. Pada tabel dengan jumlah responden, ditentukan r tabel 

yaitu sebesar 0.195 dengan signifikansi 5%. Sehingga apabila r hitung  r tabel, maka 

item pernyataan dinyatakan valid sedangkan sebaliknya apabila r hitung ˂ r tabel, maka 

item pernyataan dinyatakan tidak valid.  

Pada tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Argument Quality, item nomor 1 s.d 9 

memiliki nilai lebih besar dari 0.195 (r hitung  r tabel). Kemudian tabel 4.2 Hasil Uji 

Validitas Source Credibility, item nomor 10 s.d 14 memiliki nilai lebih besar dari 0.195 

(r hitung  r tabel). Dikuti dengan tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Argument Quantity item 

nomor 15 s.d 19 menyatakan nilai r hitung  r tabel, serta hasil uji validitas item nomor 

20 s.d 22 pada variabel minat beli yang menyatakan nilai lebih besar dari 0.195 (r 

hitung  r tabel). Dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang telah 

disebarkan ke reponden dalam survei penelitian ini dinyatakan valid. Dengan kata lain, 

seluruh item pernyataan pada penelitian ini memiliki kesesuaian dan mampu mengukur 

apa yang diinginkan serta dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 

tepat.  

1.1.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach yang 

digunakan untuk mengukur keandalan indikator-indikator yang digunakan dalam 

kuesioner penelitian. Hasil uji reliabilitas terhadap kuesioner pernyataan yang telah 

disebarkan terhadap 100 responden siswi SMA di kota Malang yang menjadi 

subscribers akun Youtube Nanda Arsyinta diperoleh dengan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,956 22 

Sumber : diolah peneliti, 2018 

 

Penentuan reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai r alpha dengan r 

tabel. Pada tabel dengan jumlah item (n) = 22, ditentukan r tabel yaitu sebesar 0.195 

dengan signifikansi sebesar 5%. Apabila r alpha  r tabel, maka r alpha positif dan 

kuesioner penelitian dinyatakan reliabel sedangkan jika r alpha negatif atau r alpha ˂ r 

tabel, maka instrumen penelitian dinyatakan tidak reliabel.  Dari tabel diatas, diketahui 

bahwa nilai Alpha Cronbach sebesar 0.956 maka dapat disimpulkan bahwa r alpha 

(0.956)  r tabel (0.195). Demikian kuesioner penelitian dinyatakan reliabel dengan kata 

lain, instrumen penelitian telah memiliki kemampuan untuk diandalkan maupun 

konsistensi.  

 

1.2. Gambaran Umum Beauty Vlogger 

Beauty vlogger merupakan seseorang yang membuat serta mengunggah video 

tentang kecantikan. Kecantikan disini diartikan sebagai apa yang digunakan berkaitan 

dengan produk sckincare, makeup, atau alat kecantikan lainnya. Para beauty vlogger 

biasanya memberikan ulasan terkait produk apa yang digunakan, berbagi tips, serta 

pengalaman yang dirasakan dengan menggunakan produk. Bagaimana produk tersebut 

dapat digunakan dengan maksimal, apakah produk tersebut cocok digunakan, serta apa 

yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari produk, beauty vlogger sering 

mengungkapkan hal tersebut melalui akun Youtube pribadinya yang dapat di akses 

oleh khalayak umum. Beauty vlogger dapat mempengaruhi keputusan pembelian atau 

minat pembelian karena adanya sebuah informasi yang diinginkan atau dicari oleh 

konsumen sebagai bahan pertimbangan pemilihan produk ataupun jasa. Sebelum 
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membeli suatu produk seorang konsumen terlebih dahulu ingin mengetahui lebih 

detail tentang produk yang diinginkan.  

Objek dalam penelitian ini adalah subscriber dari salah satu beauty vlogger yang 

memiliki akun Youtube bertema beauty, hair, and lifestyle. Nanda Arsyinta 

merupakan salah satu beauty vlogger Indonesia yang cukup lama aktif menggunakan 

Youtube, yaitu sejak 21 Desember 2010. Kini Nanda Arsyinta memiliki 1.156.481 

subsrciber terhitung tanggal 15 Desember 2018 dengan jumlah video yang diunggah 

mencapai 83 video. Nanda Arsyinta memulai kariernya sebagai beauty vlogger dengan 

memenangkan lomba makeup di Youtube. Dikarenakan memenangkan lomba tersebut 

dan banyaknya komentar positif dari viewers, kemudian Nanda mulai berfokus untuk 

membuat konten di akun Youtube pribadinya.  

Selain konten tutorial makeup, Nanda juga sering membuat vlog mengenai 

skincare hingga kehidupan sehari-harinya. Bahkan beberapa konten video dibuat oleh 

Nanda berdasarkan permintaan dari subscribernya. Nanda dikenal dengan ciri khas 

makeup glowing ala perempuan Korea dengan tampilan yang cute. Selain itu, Nanda 

juga memberikan tutorial makeup untuk hari-hari penting seperti, moment 

memperingati hari Ibu Kartini, makeup untuk hari lebaran, pergi ke pesta, dan lain 

sebagainya. Produk-produk yang di review oleh Nanda Arsyinta juga merupakan 

produk-produk yang sedang populer, produk baru, ataupun produk endorse.  

Banyaknya respon positif, jumlah subscriber dan jumlah viewer membuat 

brand-brand kecantikan memberikan kepercayaan kepada Nanda untuk 

mempromosikan produknya. Nanda Arsyinta merupakan salah satu beauty vlogger 

Indonesia dengan penghasilan cukup tinggi setiap bulannya dikarenakan jumlah 

subscriber dan viewers yang semakin meningkat setiap minggunya. Berdasarkan 

Social Blade (2018), Nanda Arsyinta mampu menghasilkan Rp 1,5 miliar per tahun.  

Berikut adalah tampilan kanal Youtube Nanda Arsyinta: 
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Gambar 4.1 Tampilan halaman depan akun Youtube Nanda Arsyinta 

Sumber : www.youtube.com/user/nandaarsyinta (2018) 

1.3. Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah sampel yang diambil dari populasi 

penelitian. Kriteria menjadi responden dalam penelitian ini adalah siswi Sekolah 

Menengah Atas (SMA) di kota Malang yang menjadi  subscriber akun Youtube Nanda 

Arsyinta. Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin, yang pada akhirnya 

diperoleh hasil 100 responden dalam penelitian ini. Reponden yang berpartisipasi 

dalam penelitian ini berjumlah 109 namun yang diambil hanya berjumlah 100 yang 

digunakan untuk penelitian. Prosedur penulis dalam memilih sampel yaitu dengan 

menyebar link kuesioner online secara personal room chat via LINE, menyisipkan link 

kuesioner online pada halaman komentar di akun Youtube Nanda Arsyinta, serta 

menyebarkan kuesioner ke beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di kota 

Malang. Berikut adalah karakteristik 100 reponden berdasarkan jenis kelamin dan 

usia.  

4.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Data frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin sebanyak 100 orang atau 

100% adalah perempuan dikarenakan kriteria responden yang dipilih oleh peneliti 

merupakan siswi SMA. Meskipun mayoritas pengikut akun Youtube Nanda Arsyinta 

adalah perempuan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa subscriber akun 
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Youtube Nanda Arsyinta ada yang laki-laki. Kemudian berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan oleh peneliti pada akun Youtube Nanda Arsyinta menunjukkan banyak 

subsriber perempuan dibandingkan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan konten video 

yang diunggah bertema beauty lifestyle.  

 

4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan batas usia untuk responden yaitu 15 – 

18 tahun. Berikut tabel responden jika di kategorikan berdasarkan usia:  

 

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi (f) Prosentase (%) 

1 15 tahun  7 orang 7% 

2 16 tahun 52 orang 52% 

3 17 tahun 35 orang 35% 

4 18 tahun 6 orang 6% 

Total  100 orang  100% 

Sumber : diolah oleh peneliti, 2018 

 

Dari total 100 responden siswi SMA di Kota Malang yang menjadi pengikut akun 

Youtube Nanda Arsyinta, yang menonton konten video review mengenai produk 

kecantikan paling banyak berusia 16 tahun. Berdasarkan tabel diatas, prosentase 

reponden paling banyak berasal dari usia 16 tahun (52 orang) diikuti kategori usia 17 

tahun (35 orang). Kemudian kategori terbanyak nomor tiga adalah usia 15 tahun (7 

orang), selanjutnya diikuti kategori usia 18 tahun (6 orang).   
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4.4. Analisis Statistik Deskriptif 

4.4.1. Variabel Argument Quality (X1) 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Argument Quality  

Pernyataan 

SEBARAN SKOR 
TOTAL 

MEAN 5 4 3 2 1 

f % f % f % f % f % f % 

P1 12 12 53 53 31 31 4 4 0 0 100 100 3,7 

P2 14 14 61 61 22 22 3 3 0 0 100 100 3,9 

P3 13 13 58 58 24 24 5 5 0 0 100 100 3,8 

P4 14 14 63 63 19 19 4 4 0 0 100 100 3,9 

P5 12 12 60 60 24 24 4 4 0 0 100 100 3,8 

P6 12 12 62 62 23 23 3 3 0 0 100 100 3,8 

P7 12 12 56 56 29 29 3 3 0 0 100 100 3,8 

P8 9 9 54 54 32 32 5 5 0 0 100 100 3,7 

P9 12 12 51 51 33 33 4 4 0 0 100 100 3,7 

Sumber : diolah peneliti, 2018 

Keterangan : 

P1 :  Review produk kecantikan yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta mudah 

saya pahami dan sesuai dengan kebutuhan saya 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 100 siswi SMA di kota Malang 12% nya 

sangat setuju bahwa review mengenai produk kecantikan yang disampaikan oleh 

Nanda Arsyinta mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan 53% 

responden menyatakan bahwa mereka setuju dan 31% responden menyatakan 

mereka netral akan pernyataan ini. Di sisi lain 4% responden menyatakan tidak 

setuju. Nilai rata-rata pernyataan ini adalah 3.7 atau dapat dinyatakan bahwa 

responden menyatakan setuju bahwa review yang disampaikan oleh Nanda 

Arsyinta mudah di pahami dan sesuai dengan kebutuhan.  
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P2 :  Review produk kecantikan yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta dapat 

melengkapi informasi sebuah produk kecantikan sesuai dengan yang saya 

butuhkan 

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dari 100 responden yang ada 14% nya 

sangat setuju dengan review yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta dapat 

melengkapi informasi sebuah produk kecantikan sesuai dengan kebutuhan 

individu atau konsumen. Selain itu, 61% responden menyatakan setuju,  22% 

responden menyatakan netral akan pernyataan ini, 3% responden menyatakan 

tidak setuju. Nilai rata-rata dari pernyataan ini adalah 3.9 atau dapat dikatakan 

responden setuju dengan review yang dibuat oleh Nanda Arsyinta dapat 

melengkapi informasi akan sebuah produk kecantikan.  

P3 : Review produk kecantikan yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta 

membantu saya menentukan produk kecantikan yang saya butuhkan 

Selanjutnya pada item pernyataan ini, 13% responden menyatakan sangat setuju 

bahwa review Nanda Arsyinta dapat membantu dalam menentukan produk 

kecantikan yang sedang dibutuhkan. Sedangkan 58% menyatakan setuju, 24% 

responden menyatakan netral, dan 5% responden yang menyatakan tidak setuju 

pada pernyataan ini. Nilai rata-rata dari pernyataan ini adalah 3.8 atau dapat 

dinyatakan bahwa responden setuju bahwa review yang disampaikan oleh Nanda 

Arsyinta dapat membantu dalam menentukan produk kecantikan yang 

dibutuhkan konsumen.  

P4 :  Nanda Arsyinta selalu memberikan review mengenai produk kecantikan 

yang up-to-date atau sedang populer  

Item pernyataan nomor empat ini menghasilkan nilai 14% dari 100 responden 

yang menyatakan sangat setuju bahwa Nanda Arsyinta selalu memberikan 

review mengenai produk kecantikan yang sedang populer. Kemudian 63% 

responden menyatakan setuju, 19% lainnya menyatakan netral pada item 
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pernyataan ini, dan 4% responden yang menyatakan tidak setuju. Nilai rata-rata 

item pernyataan ini adalah 3.9 atau dapat dikatakan bahwa responden setuju 

bahwa Nanda Arsyinta sering memberikan review produk-produk kecantikan 

yang sedang digemari banyak konsumen.  

P5 :  Nanda Arsyinta memberikan review mengenai teknik makeup untuk 

sehari-hari (daily makeup) hingga untuk kebutuhan pada hari-hari tertentu 

Tabel diatas menyatakan bahwa sebanyak 12% dari 100 responden menyatakan 

sangat setuju pada pernyataan bahwa Nanda Arsyinta membuat review teknik 

makeup untuk sehari-hari hingga teknik makeup untuk hari-hari tertentu. 

Kemudian nilai 60% ditunjukkan oleh responden yang menyatakan setuju 

dengan item pernyataan nomor lima. Sedangkan 24% responden menyatakan 

netral, 4% responden menyatakan tidak setuju. Nilai rata-rata dari item 

pernyataan ini adalah 3.8 yang mengindikasikan bahwa responden setuju bahwa 

Nanda Arsyinta memberikan review mengenai teknik makeup untuk sehari-hari 

hingga untuk kebutuhan pada hari-hari tertentu.  

P6 :  Nanda Arsyinta memberikan review mengenai teknik makeup yang sedang 

menjadi tren 

Kemudian pada item pernyataan ini, nilai 12% dari responden yang menyatakan 

sangat setuju terhadap pernyataan bahwa Nanda Arsyinta memberikan review 

mengenai teknik makeup yang sedang menjadi tren. Sedangkan 62% responden 

menyatakan setuju, 23% responden telah menyatakan netral dengan pernyataan 

ini, yang menyatakan tidak setuju terdapat 3%. Nilai rata-rata item pernyataan 

nomor enam adalah 3.8 atau dapat dikatakan bahwa responden setuju terhadap 

pernyataan bahwa Nanda Arsyinta memberikan review mengenai teknik makeup 

yang sedang jadi tren.  

P7 :  Review yang dilakukan oleh Nanda Arsyinta  memberikan informasi apa 

adanya atau sesuai dengan kondisi produk kecantikan 
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Selanjutnya dari 100 responden, sebesar 12% yang telah menyatakan sangat 

setuju pada item pernyataan ini. Dan sebesar 56% menyatakan setuju, sedangkan 

responden yang menyatakan netral pada P7 sebanyak 29%. Kemudian untuk 

pernyataan tidak setuju ada 3%. Nilai rata-rata dari pernyataan ini sebesar 3.8 

yang dapat dinyatakan bahwa responden setuju bahwa review yang dilakukan 

oleh Nanda Arsyinta memberikan informasi apa adanya atau sesuai dengan 

kondisi produk kecantikan.  

P8 :  Review produk kecantikan yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta 

menyediakan informasi yang akurat 

Dilanjutkan dengan item pernyataan ke delapan, dari 100 responden sebesar 9% 

menyatakan sangat setuju dan 54% responden menyatakan setuju bahwa 

informasi yang di dapatkan dari review produk kecantikan yang disampaikan 

Nanda Arsyinta sangat akurat. Sedangkan terdapat 32% responden yang 

menyatakan bersifat netral, 5% menyatakan tidak setuju. Nilai rata-rata pada 

item pernyataan ini sebesar 3.7 yang diidentifikasikan bahwa responden setuju 

bahwa review produk kecantikan yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta 

menyediakan informasi yang akurat.  

P9 :  Review produk kecantikan yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta 

menyediakan informasi yang detail 

Selanjutnya dari 100 responden, 12% yang telah menyatakan sangat setuju 

bahwa review Nanda Arsyinta menyediakan informasi yang detail. Dan 

reponden yang menyatakan setuju sebesar 51%, menyatakan netral akan 

pernyataan ini sebesar 33%. Sedangkan 4% lainnya menyatakan tidak setuju. 

Nilai rata-rata yang didapatkan dari pernyataan ini sebanyak 3.7 atau dapat 

dikatakan bahwa responden setuju dengan review produk kecantikan yang 

disampaikan oleh Nanda Arsyinta menyediakan informasi yang detail.  
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4.4.2.Variabel Source Credibility (X2) 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Source Credibility 

Pernyataan 

SEBARAN SKOR 
TOTAL 

MEAN 5 4 3 2 1 

f % f % f % f % f % f % 

P10 17 17 61 61 16 16 6 6 0 0 100 100 3,9 

P11 15 15 58 58 25 25 2 2 0 0 100 100 3,9 

P12 13 13 56 56 26 26 5 5 0 0 100 100 3,8 

P13 14 14 55 55 28 28 3 3 0 0 100 100 3,8 

P14 20 20 56 56 19 19 5 5 0 0 100 100 3,9 

Sumber : diolah peneliti, 2018 

Keterangan : 

P10 :  Menurut saya, Nanda Arsyinta memiliki keterampilan dan pengetahuan 

yang luas pada bidang kecantikan 

Berdasarkan tabel diatas, dari 100 responden 17% telah menyatakan sangat 

setuju bahwa Nanda Arsyinta memiliki keterampilan dan pengetahuan di 

bidang kecantikan. Selanjutnya, 61% responden menyatakan setuju dan 16% 

menyatakan netral pada pernyataan ini. Sedangkan 6% responden lain 

menyatakan tidak setuju. Nilai rata-rata item pernyataan ini adalah 3.9 atau 

dapat dikatakan reponden setuju bahwa Nanda Arsyinta memiliki keterampilan 

dan pengetahuan yang luas pada bidang kecantikan.   

P11 :  Menurut saya, Nanda Arsyinta sudah cukup berpengalaman dalam 

memberikan review produk kecantikan 

Kemudian, pada item pernyataan nomor sebelas menunjukkan 15% responden 

menyatakan sangat setuju dari 100 responden. Diikuti dengan responden yang 

menyatakan setuju sebesar 58%, netral dengan item pernyataan P11 sebesar 

25%, dan 2% responden menyatakan tidak setuju. Nilai rata-rata dari 

pernyataan ini adalah 3.9 yang dapat dinyatakan bahwa responden setuju 
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dengan Nanda Arsyinta sudah cukup berpengalaman dalam memberikan 

review produk kecantikan.  

P12 :  Saya percaya dengan review produk kecantikan yang disampaikan oleh 

Nanda Arsyinta 

Dari tabel distribusi frekuensi diatas, 13% responden menyatakan sangat setuju 

pada item P12. Selanjutnya, 56% responden telah menyatakan setuju dan 26% 

responden menyatakan netral akan pernyataan ini. Sedangkan, responden yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 5%. Nilai rata-rata yang didapatkan dari 

item pernyataan ini adalah 3.8 yang diidentifikasi bahwa reponden setuju 

dengan review produk kecantikan yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta 

dapat dipercaya.   

P13 :  Menurut saya, review Nanda Arsyinta dapat diandalkan untuk memenuhi 

kebutuhan akan suatu produk kecantikan 

Selanjutnya dari 100 responden, sebesar 14% responden menyatakan sangat 

setuju dan 55% responden menyatakan setuju bahwa review Nanda Arsyinta 

dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan akan suatu produk kecantikan. 

Jawaban lain sebesar 28% yang menyatakan netral, 3% responden menyatakan 

tidak setuju. Nilai rata-rata dari item pernyataan ini adalah 3.8 atau dinyatakan 

responden setuju bahwa review yang diberikan Nanda Arsyinta dapat 

diandalkan untuk memenuhi kebutuhan akan suatu produk kecantikan.  

P14 :  Menurut saya Nanda Arsyinta memiliki kredibilitas dalam 

menyampaikan informasi mengenai review suatu produk kecantikan, 

bukan hanya dilihat dari faktor fisik tetapi juga personality 

Selanjutnya dari 100 responden, sebesar 20% responden menyatakan sangat 

setuju dan sebesar 56% responden telah menyatakan setuju bahwa Nanda 

Arsyinta memiliki kredibilitas dalam menyampaikan review produk 

kecantikan. Sedangkan, 19% lainnya menyatakan netral, 5% responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

menyatakan tidak setuju. Maka, nilai rata-rata item pernyataan ini adalah 3.9 

atau dikatakan responden setuju bahwa Nanda Arsyinta memiliki kredibiltas 

dalam menyampaikan informasi mengenai review suatu produk kecantikan, 

bukan hanya dilihat dari faktor fisik tetapi juga personality.  

4.4.3.Variabel Argument Quantity (X3) 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Variabel Argument Quantity 

Pernyataan 

SEBARAN SKOR 
TOTAL 

MEAN 5 4 3 2 1 

f % f % f % f % f % f % 

P15 17 17 54 54 21 21 7 7 1 1 100 100 3,8 

P16 16 16 49 49 29 29 5 5 1 1 100 100 3,7 

P17 15 15 50 50 30 30 2 2 3 3 100 100 3,7 

P18 18 18 49 49 29 29 2 2 2 2 100 100 3,8 

P19 13 13 41 41 38 38 6 6 2 2 100 100 3,6 

Sumber : diolah peneliti, 2018 

Keterangan : 

P15 :  Banyaknya jumlah komentar positif dalam review yang disampaikan 

oleh Nanda Arsyinta mempengaruhi tingkat kepercayaan saya terhadap 

suatu produk kecantikan 

Selanjutnya dari 100 responden, sebesar 17% responden menyatakan sangat 

setuju dan 54% responden menyatakan setuju dengan banyaknya komentar 

positif dalam review Nanda Arsyinta dapat mempengaruhi tingkat 

kepercayaan pada produk. Kemudian, repsonden yang menyatakan netral 

pada pernyataan ini sebesar 21%, sebesar 7% menyatakan tidak setuju dan 

1% yang menyatakan sangat tidak setuju. Maka, nilai rata-rata item 

pernyataan ini adalah 3.8 atau dikatakan responden setuju bahwa banyaknya 

jumlah komentar positif dalam review yang disampaikan Nanda Arsyinta 

mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap suatu produk kecantikan.  
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P16 :  Banyaknya jumlah komentar positif dalam review Nanda Arsyinta 

menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki reputasi yang baik 

Kemudian pada item pernyataan nomor 16, dari 100 responden telah 

didapatkan hasil sebesar 16% menyatakan sangat setuju dan 49% responden 

menyatakan setuju bahwa jumlah komentar positif dalam review Nanda 

Arsyinta menunjukkan produk mempunyai reputasi baik. Diikuti dengan 

responden yang menyatakan netral sebesar 29%, yang menyatakan tidak 

setuju sebesar 5%, serta responden yang menyatakan sangat tidak setuju 

sebesar 1%. Nilai rata-rata pernyataan ini adalah 3.7 yang diidentifikasikan 

responden setuju bahwa banyaknya jumlah komentar positif dalam review 

Nanda Arsyinta menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki reputasi yang 

baik.  

P17 :  Banyaknya jumlah komentar positif dalam review produk kecantikan 

yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta menunjukkan bahwa produk 

tersebut populer 

Kemudian pada item pernyataan 17, dari 100 responden menyatakan sangat 

setuju sebesar 15% dan 50% yang menyatakan setuju. Sedangkan 30% 

responden lainnya menyatakan netral akan pernyataan ini, 2% responden 

menyatakan tidak setuju dan 3% lagi menyatakan sangat tidak setuju. Maka, 

nilai rata-rata item pernyataan ini adalah 3.7 atau dinyatakan responden setuju 

bahwa banyaknya jumlah komentar positif dalam review produk kecantikan 

yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta menunjukkan bahwa produk tersebut 

populer.  

P18 :  Banyaknya jumlah komentar positif dalam review produk kecantikan 

yang disampaikan Nanda Arsyinta menunjukkan bahwa produk 

tersebut sedang di minati di pasaran 
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Kemudian pada item pernyataan 18, dari 100 responden menyatakan sangat 

setuju sebesar 18% dan 49% yang menyatakan setuju. Sedangkan 29% 

responden lainnya menyatakan netral akan pernyataan ini, 2% responden 

menyatakan tidak setuju dan 2% lagi menyatakan sangat tidak setuju. Maka, 

nilai rata-rata item pernyataan ini adalah 3.8 atau dinyatakan responden setuju 

bahwa banyaknya jumlah komentar positif dalam review produk kecantikan 

yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta menunjukkan bahwa produk tersebut 

sedang di minati di pasaran. 

P19 :  Banyaknya jumlah ‘likes’ pada video review yang disampaikan Nanda 

Arsyinta menunjukkan produk tersebut berkualitas  

Kemudian pada item pernyataan 19, dari 100 responden menyatakan sangat 

setuju sebesar 13% dan 41% yang menyatakan setuju. Sedangkan 38% 

responden lainnya menyatakan netral akan pernyataan ini, 6% responden 

menyatakan tidak setuju dan 2% lagi menyatakan sangat tidak setuju. Maka, 

nilai rata-rata item pernyataan ini adalah 3.6 atau dinyatakan responden setuju 

bahwa banyaknya jumlah „like‟ pada video review yang disampaikan Nanda 

Arsyinta menunjukkan produk tersebut berkualitas.  

4.4.4.Variabel Minat Beli (Y) 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Variabel Minat Beli 

Pernyataan 

SEBARAN SKOR 
TOTAL 

MEAN 5 4 3 2 1 

f % f % f % f % f % f % 

P20 16 16 56 56 25 25 3 3 0 0 100 100 3,9 

P21 17 17 46 46 34 34 3 3 0 0 100 100 3,8 

P22 15 15 57 57 25 25 2 2 1 1 100 100 3,8 

Sumber : diolah peneliti, 2018 
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Keterangan : 

P20 :  Setelah menonton review produk kecantikan yang disampaikan oleh 

Nanda Arsyinta, saya berkeinginan untuk mencoba menggunakan salah 

satu produk  

Selanjutnya, dari 100 responden yang menyatakan sangat setuju pada item 

pernyataan ini sebesar 16% sedangkan sebesar 56% responden menyatakan 

setuju. Kemudian, sebesar 25% responden menyatakan netral, 3% responden 

menyatakan tidak setuju. Nilai rata-rata yang didapatkan item pernyataan ini 

adalah 3.9 atau dikatakan responden setuju bahwa setelah menonton review 

produk kecantikan yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta, mereka 

berkeinginan mencoba menggunakan salah satu produk.  

P21 :  Setelah menonton review yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta, saya 

tertarik untuk membeli produk kecantikan  

Selanjutnya, dari 100 responden yang menyatakan sangat setuju pada item 

pernyataan ini sebesar 17% sedangkan sebesar 46% responden menyatakan 

setuju. Kemudian, sebesar 34% responden menyatakan netral, 3% responden 

menyatakan tidak setuju. Nilai rata-rata yang didapatkan item pernyataan ini 

adalah 3.8 atau dikatakan responden setuju bahwa setelah menonton review 

yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta, mereka tertarik untuk membeli 

produk kecantikan.  

P22 :  Saya akan merekomendasikan informasi dari akun Nanda Arsyinta 

sebagai informasi yang positif kepada teman saya 

Dari tabel diatas, sebesar 15% dari 100 responden menyatakan sangat setuju 

bahwa mereka akan merekomendasikan informasi dari akun Nanda Arsyinta 

sebagai informasi yang positif kepada teman. Selanjutnya, sebesar 57% 

responden menyatakan satuju, sebesar 25% responden menyatakan netral 

pada pernyataan ini. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

sebanyak 2% serta 1% yang menyatakan sangat tidak setuju. Nilai rata-rata 

item pernyataan ini adalah 3.8 atau dikatakan responden setuju bahwa mereka 

akan merekomendasikan informasi dari akun Nanda Arsyinta sebagai 

informasi yang positif kepada temannya.  

4.5. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi dilakukan sebagai sebuah pernyataan yang harus dipenuhi sebelum 

suatu analisis diterapkan pada sebuah data. Pada analisis regresi linier, dikenal Uji 

Asumsi Klasik yang merupakan uji prasyarat untuk jenis analisis regresi linier yang 

terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.  

4.5.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data yang 

didapatkan mengikuti atau mendekati hukum sebaran normal (Raharjo, 2014). Pada 

penelitian ini, metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan 

menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Pengambilan keputusan terhadap uji 

Kolmogrov-Smirnov dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi hasil uji 

dengan nilai 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari nilai 0,05 , maka data 

dikatakan berdistribusi normal. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil 

dari nilai 0,05 maka data dikatakan tidak berdistribusi normal (Raharjo, 2014). Berikut 

merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogrov-Smirnov :   

Tabel 4.11 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov 

 

Sumber : diolah peneliti, 2018 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100 100 100 100

34.03 19.23 18.61 11.45

5.258 3.165 3.598 1.971

.134 .156 .140 .150

.134 .144 .140 .150

-.122 -.156 -.120 -.150

1.340 .535 .602 .843

.055 .937 .862 .476

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Argument

Quality

Source

Credibility

Argument

Quantity Minat Beli

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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 Pada Tabel 4.11 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

uji Kolmogrov-Smirnov (lihat baris Kolmogrov-Smirnov Z) untuk setiap variabel X1, 

X2, X3 dan Y secara berurutan yaitu 1.340, 0.535, 0.602, 0.843. Berdasarkan hasil 

tersebut menunjukkan bahwa keempat nilai lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 

0.05 sehingga keputusan yang diambil ialah data telah terdistribusi secara normal dan 

dapat dilanjutkan untuk dilakukan analisis data.  

4.5.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas adalah uji untuk melihat apakah ada korelasi antara 

variabel Argument Quality (X1), Source Credibility (X2), dan Argument Quantity 

(X3). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya multikolineartitas 

adalah dengan menggunakan (VIF). Apabila nilai VIF  10 maka menunjukkan 

adanya multikolinearitas tetapi bila VIF ˂ 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.  

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikoliniearitas Dengan VIF 

  

Sumber : diolah peneliti, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas dengan VIF, dapat dilihat 

bahwa semua nilai VIF dari setiap variabel independen lebih kecil dari 10 dengan nilai 

tolerance lebih besar dari 0.1. hasil pengujian berdasarkan nilai VIF menunjukkan 

bahwa asumsi yang dibutuhkan terpenuhi yaitu tidak terdapat korelasi yang kuat antar 

variabel independen (tidak terdapat multikolinearitas).  

Coefficientsa

.997 1.003

.946 1.058

.947 1.056

Argument Quality

Source Credibility

Argument Quantity

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Minat Belia. 
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4.5.3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

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

tetap, maka disebut dengan homokedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi heterokedastisitas. Dalam menguji heterokedastisitas, digunakan uji 

Glejser dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi lebih besar 

dari 0.05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Sedangkan, apabila nilai signifikansi 

lebih kecil dari nilai 0.05 maka terjadi heterokedastisitas. Berikut hasil uji 

heterokedastisitas menggunakan uji Glejser : 

 

Tabel 4.13 Hasil Uji Heterokedastisitas Dengan Glejser 

      

Sumber : diolah peneliti, 2019 

Pada Tabel 4.13 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan uji Glejser, variabel 

Argument Quality, Source Credibility dan Argument Quantity secara berurutan 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.644, 0.107, dan 0.509. Ketiga nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga diputuskan tidak ada indikasi 

terjadinya heterokedastisitas. Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas 

maka dapat disimpulkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sudah 

layak atau tepat. 

Coefficientsa

.733 .067 11.012 .000

-.0008 .002 -.047 -.463 .644

.0053 .003 .168 1.625 .107

.0026 .004 .068 .663 .509

(Constant)

Argument Quality

Source Credibility

Argument Quantity

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSRESIDa. 
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4.6. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda  

4.6.1. Analisis Hasil Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini memiliki tiga variabel independen dan satu variabel dependen. 

Analisis linier berganda digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara 

variabel dependen dengan masing-masing variabel independen baik secara bersama-

sama (simultan) maupun parsial. Analisis linier berganda dilakukan dengan uji 

koefisien determinasi, uji t, dan uji f.  Analisis linier berganda berfungsi untuk 

menganalisis hubungan dan pengaruh antara satu variabel terikat terhadap dua atau 

lebih variabel bebas. Maka, dilakukan analisis regresi linier berganda antara variabel-

variabel berikut ini : Argument Quality (X1), Source Credibility (X2), dan Argument 

Quantity (X3) terhadap Minat Beli (Y). Dari hasil pengolahan data penelitian dengan 

menggunakan program SPSS, didapatkan data pada tabel berikut :  

 

Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien 
Standardized 

Tstatistic Prob 
Coeffisient 

Konstanta 1,594 

 

1,636 0,105 

Argument Quality (X1) 0,114 0,303 2,878 0,005 

Source Credibility (X2) 0,160 0,258 2,319 0,023 

Argument Quantity (X3) 0,156 0,284 3,284 0,001 

Fstatistic = 35,314 Prob = 0.000       

R-squared = 0,525 Adj. R-squared = 0,510     

Sumber : diolah peneliti, 2019 

Variabel dependen pada hasil uji regresi linier berganda adalah Minat Beli (Y) 

sedangkan variabel independennya adalah argument quality (X1), source credibility 

(X2), dan argument quantity (X3). Model regresi berdasarkan hasil analisis pada tabel 

adalah : 

Minat Beli (Y) = 1,594 + 0,114 argument quality (X1) + 0,160 source credibility (X2) 

+ 0,156 argument quantity (X3) 
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Persamaan di atas adalah sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 1,594 mengindikasikan bahwa apabila variabel argument 

quality (X1), source credibility (X2), dan argument quantity (X3) bernilai konstan 

(tidak berubah) maka besarnya perubahan variabel minat beli sebesar 1,594. 

2. Koefisien variabel argument quality (X1) 0,114 mengindikasikan bahwa variabel 

argument quality (X1) berpengaruh positif terhadap variabel Minat Beli. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin baik variabel argument quality (X1), maka 

kemungkinan dapat meningkatkan variabel Minat Beli.  

3. Koefisien variabel source credibility (X2) 0,160 mengindikasikan bahwa variabel 

source credibility (X2) berpengaruh positif terhadap variabel Minat Beli. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin baik variabel source credibility (X2), maka 

kemungkinan dapat meningkatkan variabel Minat Beli.  

4. Koefisien variabel argument quantity (X3) 0,156 mengindikasikan bahwa variabel 

argument quantity (X3) berpengaruh positif terhadap variabel Minat Beli. Hal 

ini mengindikasikan bahwa semakin baik variabel argument quantity (X3), maka 

kemungkinan dapat meningkatkan variabel Minat Beli.  

  

4.6.2. Koefisien Determinasi (  ) 

Tingkat ketepatan suatu garis dapat diketahui dari besar kecilnya koefisien 

determinasi atau koefisien    (R Square). Nilai    dalam analisis regresi dapat 

digunakan sebagai ukuran untuk menyatakan kecocokan garis regresi yang diperoleh. 

Semakin besar nilai    maka semakin kuat kemampuan model regresi yang diperoleh 

untuk menerangkan kondisi yang sebenarnya. Kemampuan garis regresi untuk 

menjelaskan variasi yang terjadi pada Y ditunjukkan pada besarnya koefisien 

determinasi atau koefisien    .  
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Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi (  ) 

 

Sumber : diolah peneliti, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi (  ), model regresi 

tersebut memiliki koefisien determinasi (adjusted   ) sebesar 0,510. Maka dapat 

disimpulkan bahwa kontribusi variabel independen yang terdiri dari variabel argument 

quality (X1), source credibility (X2), dan argument quantity (X3) dapat 

mempengaruhi variabel dependen minat beli (Y) sebesar 51% dan sisanya 49% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, 

berdasarkan Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi (  ) tersebut diketahui bahwa 

nilai koefisien R yang menunjukkan keeratan hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen. Pada penelitian ini didapatkan besarnya variabel 

argument quality (X1), source credibility (X2),  argument quantity (X3) terhadap 

minat beli (Y) adalah sebesar 0,724 yang menunjukkan adanya hubungan atau 

pengaruh yang sangat kuat.  

4.7. Hasil Uji Hipotesis  

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis digunakan untuk menguji pengaruh antara 

variabel independen yaitu Argument Quality (X1), Source Credibility (X2), dan 

Argument Quantity (X3) terhadap variabel dependen yaitu Minat Beli (Y). Model 

regresi yang telah didapatkan diuji terlebih dahulu baik secara simultan maupun 

parsial. pengujian model regresi secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji f 

dan pengujian regresi secara parsial dilakukan dengan uji t.  

Model Summary

.724a .525 .510 1.380

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Argument Quantity, Argument

Quality, Source Credibility

a. 
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4.7.1. Uji Simultan (Uji f) 

Kemudian untuk melihat pengaruh secara bersama-sama (simultan), peneliti 

menjabarkannya pada Tabel 4.15 Hasil Uji f (Simultan) di bawah. Hasil perhitungan 

tersebut merupakan hasil yang didapatkan dengan menggabungkan seluruh variabel 

independen (X) yaitu argument quality, source credibility, dan argument quantity.  

 

Tabel 4.16 Hasil Uji f (Simultan) 

     

Sumber : diolah peneliti, 2019 

Peneliti telah membuat hipotesis untuk melihat apakah terdapat hubungan linier 

antara argument quantity, source credibility, dan argument quantity dengan minat beli. 

Adapun hipotesis pengujian signifikansi simultan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

H₀ : Tidak adanya pengaruh beauty vloggers pada variabel argument quality, source 

credibility, dan argument quantity  terhadap minat beli siswi SMA di Kota Malang 

pada produk kecantikan.  

 

Hₐ : Adanya pengaruh beauty vloggers pada variabel argument quality, source 

credibility, dan argument quantity terhadap minat beli siswi SMA di Kota Malang 

pada produk kecantikan.   

 

Untuk mengambil keputusan apakah H₀ diterima atau ditolak begitupun  dari 

dengan Hₐ peneliti menggunakan dua cara.  Cara pertama adalah dengan 

ANOVAb

201.845 3 67.282 35.314 .000a

182.905 96 1.905

384.750 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Argument Quantity, Argument Quality, Source Credibilitya. 

Dependent Variable: Minat Belib. 
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membandingkan apakah         lebih besar dari         atau tidak. Dari tabel diatas 

diketahui bahwa nilai          adalah sebesar 35.314. Dari tabel di atas menunjukkan 

df₁ = 3 dan df₂ = 96 maka dengan menggunakan rumus program Microsoft Excel = 

F.INV.RT(p,DF1,DF2) untuk mengetahui        didapatkan angka 2,699. Sehingga 

dinyatakan         (35.314)         (2.699).  

Kemudian cara kedua adalah dengan melihat apakah taraf signifikansi yang 

muncul pada tabel ANOVA  dari 0.05 atau ˂ 0.05 sesuai dengan kaidah pengujian 

signifikansi SPSS. Pada tabel 4.15 Hasil Uji f diketahui bahwa sig. berjumlah 0.000 

dan jumlah tersebut lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan dari  dua cara 

pengujian diatas membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen 

argument quality, source credibility, argument quantity terhadap minat beli secara 

simultan dan model regresi diatas sudah layak dan benar (   ditolak dan    diterima).  

4.7.2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial atau per-variabel 

seberapa jauh pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

Untuk mengetahui apakah variabel independen argument quality, source credibility, 

dan argument quantity memiliki pengaruh atau tidak secara parsial terhadap minat 

beli, maka peneliti melakukan uji t dan hasil yang didapatkan dijabarkan sebagai 

berikut : 

Tabel 4.17 Hasil Uji t (Parsial) 

 

Sumber : diolah peneliti, 2019 

 

Coefficientsa

1.594 .975 1.636 .105

.114 .040 .303 2.878 .005 .636

.160 .069 .258 2.319 .023 .644

.156 .047 .284 3.284 .001 .583

(Constant)

Argument Quality

Source Credibility

Argument Quantity

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Zero-order

Correlations

Dependent Variable: Minat Belia. 
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1. Hubungan Antara Argument Quality dengan Minat Beli 

Uji secara individual ditunjukkan oleh Tabel 4.16 Hasil Uji t (Parsial) 

untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan yaitu : 

H₀ : Tidak adanya pengaruh beauty vloggers pada variabel argument quality 

terhadap minat beli siswi SMA di Kota Malang pada produk kecantikan.  

 

Hₐ : Adanya pengaruh beauty vloggers pada variabel argument quality terhadap 

minat beli siswi SMA di Kota Malang pada produk kecantikan.    

 

Dari perhitungan koefisien dengan SPSS, diperoleh angka         sebesar 

2.878 dan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.005. nilai statistik uji         

tersebut lebih besar daripada        (2.878  1.984) dan nilai signifikansi lebih 

kecil daripada 0.05. Angka 1.984 dicari menggunakan program Microsoft Excel 

dengan formula =TINV(0.05,98). Angka 0,05 merupakan tingkat signifikansi 

sedangkan 98 adalah DK (n-2). Dengan jumlah responden (n) 100, didapatkan 

angka 98 sebagai DK. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa    ditolak dan 

   diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel argument quality (X1) bepengaruh 

signifikan terhadap variabel minat beli (Y).  

 

2. Hubungan Antara Source Credibility dengan Minat Beli 

Dari hasil yang didaptakan dari program SPSS, diperoleh angka         

sebesar 2.319. Adapaun         yang didapatkan sebesar 1.984. kemudian 

hipotesis yang dirancang oleh peneliti adalah : 

 

H₀ : Tidak adanya pengaruh beauty vloggers pada variabel source credibility  

terhadap minat beli siswi SMA di Kota Malang pada produk kecantikan.  

 

Hₐ : Adanya pengaruh beauty vloggers pada variabel source credibility terhadap 

minat beli siswi SMA di Kota Malang pada produk kecantikan.   
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Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai          sebesar 2.319 

sehingga hasilnya           (2.319)         (1.984) dan nilai signifikansi yang 

didapatkan kurang dari α (0.023 ˂ 0.05). Pengujian ini menunjukkan bahwa    

ditolak dan    diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel source credibility (X2) 

bepengaruh signifikan terhadap variabel minat beli (Y).  

 

3. Hubungan Antara Argument Quantity dengan Minat Beli 

Dari hasil yang didaptakan dari program SPSS, diperoleh angka         

sebesar 3.284. Adapaun         yang didapatkan sebesar 1.984. kemudian 

hipotesis yang dirancang oleh peneliti adalah : 

 

H₀ : Tidak adanya pengaruh beauty vloggers pada variabel argument quantity  

terhadap minat beli siswi SMA di Kota Malang pada produk kecantikan.  

 

Hₐ : Adanya pengaruh beauty vloggers pada variabel argument quantity terhadap 

minat beli siswi SMA di Kota Malang pada produk kecantikan.   

 

Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai          sebesar 3.284 

sehingga hasilnya           (3.284)         (1.984) dan nilai signifikansi yang 

didapatkan kurang dari α (0.001 ˂ 0.05). Pengujian ini menunjukkan bahwa    

ditolak dan    diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel argument quantity 

(X3) bepengaruh signifikan terhadap variabel minat beli (Y). 

4.8. Variabel Dominan  

Pada sub-bab variabel dominan, peneliti akan menentukan variabel 

independen mana yang paling dominan berdasarkan koefisien beta yang telah diuji 

sebelumnya. Variabel dengan nilai koefisien tertinggi merupakan variabel yang telah 

distandarisasi dan digunakan dalam penelitian kuantitatif sebagai angka yang mutlak 
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untuk menentukan seberapa besar pengsruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Berikut ini adalah tabel peringkat yang membandingkan koefisien beta 

masing-masing variabel independen.  

 

Tabel 4.18 Peringkat Variabel Dominan 

    

Sumber : diolah peneliti, 2019 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Tabel 4.17 Peringkat Variabel 

Dominan, variabel argument quality (X1) menjadi variabel independen yang paling 

banyak mempengaruhi variabel minat beli (Y) karena memiliki nilai koefisien beta 

yang tertinggi yaitu 0.303. Angka tersebut mengindikasikan bahwa variabel argument 

quality (X1) mempengaruhi minat beli (Y) sebesar 30.3%. Dapat disimpulkan bahwa 

semakin baik variabel  argument quality (X1) maka semakin meningkatkan minat beli 

(Y). 

4.9. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil uji hipotesis baik secara parsial (uji t) didapatkan hasil 

signifikansi variabel independen argument quality (X1) sebesar 0.005, source 

credibility (X2) sebesar 0.023 dan argument quantity (X3) sebesar 0.001. Hasil 

signifikansi dari ketiga variabel berada di bawah taraf signifikansi yaitu 0.05, sehingga 

dapat dikatakan ketiga variabel yang mewakili beauty vlogger (argument quality, 

source credibility, argument quantity) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen minat beli.   

Sedangkan, dari hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji f) variabel 

independen beauty vlogger dengan sub-variabelnya bersama-sama (simultan) 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen minat beli. Hal ini dapat 

Peringkat  Variabel 
Koefisien 

Beta 
Pengaruh 

1 Argument Quality 0,303 Signifikan 

3 Source Credibility 0,258 Signifikan 

2 Argument Quantity 0,284 Signifikan 
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diketahui karena angka signifikansi uji f pada Tabel 4.15 berjumlah ˂ 0.05, yakni 

0.000. dan skor koefisien beta tertinggi didapatkan oleh variabel argument quality, 

yaitu sebesar 30.3%. Berikut ini akan dijelaskan hubungan masing-masing variabel 

independen (X) terhadap dependennya (Y).  

4.9.1. Pengaruh Beauty Vlogger sebagai Social Media Influencer terhadap 

Minat Beli Produk Kecantikan Melalui Rute Sentral 

Proses perubahan sikap dalam teori Elaboration Likelihood Model ini ditandai 

dengan adanya proses pengolahan pesan berdasarkan kemampuan serta motivasi yang 

ada pada masing-masing individu. Terdapat dua rute yang berbeda dalam proses 

pengolahan pesan, yang pertama pada rute sentral ditandai dengan proses elaborasi 

yang tinggi dan pengolahan informasi secara mendalam dan kritis (Littlejohn, 2009). 

Menurut Hutagalung (2015) seseorang yang mengolah pesan persuasi dengan 

menggunakan jalur utama (central route) akan menilai pesan persuasi dari segi isi 

(content) pesan. Isi pesan persuasi itu akan dievalasi dengan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki oleh  masing-masing individu. 

Pada penelitian ini terdapat satu variabel yang digunakan untuk pemrosesan 

pesan melalui rute sentral yaitu argument quality (X1). Argument quality merujuk 

pada kualitas pesan pada sebuah iklan yang digunakan untuk menarik konsumen 

(Maulana, 2007). Tingkat keterlibatan konsumen dalam melihat iklan bisa diukur 

dengan argument quality, apakah argumen tersebut kuat ataukah lemah. Menurut Petty 

& Cacioppo (1981) kualitas argumen (argument quality) menentukan efektif tidaknya 

suatu persuasi karena dalam mengevaluasi isi pesan, kualitas argumenlah yang 

dievaluasi.  

Data statistik menunjukkan  rata-rata responden setuju bahwa beauty vlogger 

menunjukkan strong argument (argumen kuat) terlihat dari pesan yang mereka 

sampaikan menciptakan respon positif di dalam pikiran penerima pesan, juga secara 

positif mempengaruhi keyakinan penerima pesan. Sesuai dengan item pernyataan 

“Review produk kecantikan yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta mudah saya 

pahami dan sesuai dengan kebutuhan saya”. Responden yang menyatakan setuju 
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sebanyak 53%. Kemudian sebanyak 61% responden menyatakan setuju pada item 

pernyataan “Review produk kecantikan yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta dapat 

melengkapi informasi sebuah produk kecantikan sesuai dengan yang saya butuhkan”.  

Selanjutnya pada item pernyataan “Review produk kecantikan yang 

disampaikan oleh Nanda Arsyinta membantu saya menentukan produk kecantikan 

yang saya butuhkan” terhitung sebanyak 58%  responden menyatakan bahwa mereka 

setuju. Dari hasil item P1 – P3 tersebut  menunjukkan bahwa argument quality bersifat 

relevance atau dapat berperan dalam membantu proses pengambilan keputusan (Park 

dkk, 2007). Relevansi informasi dapat diartikan bahwa reviews dapat diaplikasikan 

dan dapat membantu konsumen sesuai dengan apa yang dibutuhkan (Filieri dan 

Mcleay, 2013).   

Kemudian data statistik  menunjukkan rata-rata responden setuju bahwa beauty 

vlogger memiliki kualitas pesan untuk menarik konsumen. Sesuai item pernyataan 

“Nanda Arsyinta selalu memberikan review mengenai produk kecantikan yang up-to-

date atau sedang populer” dengan perolehan sebesar 63% responden menyatakan 

setuju.  

 

 

Gambar 4.2 Video review produk yang sedang populer 

Sumber : www.youtube.com/user/nandaarsyinta (2018) 
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Setiap review yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta mendapatkan respon positif dari 

subscriber-nya, salah satunya adalah video yang berjudul “Beneran Bikin Kulit Cerah 

Instan Gaksih?” yang mengulas produk baru yang ramai dibicarakan bahkan diulas 

oleh  beauty vlogger lain, yaitu Everwhite Brightening Body Cream. Video review 

tersebut telah mendapatkan jumlah like sebanyak 9.600 dan telah ditonton sebanyak 

267.162 kali, dengan 684 komentar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nanda Arsyinta 

memiliki pengaruh sosial yang cukup kuat diantara subscribersnya.  

Nanda Arsyinta sebagai social media influencer memberikan pendapat dan 

pengalaman pribadinya mengenai produk baru tersebut melalui saluran Youtube yang 

bisa diakses oleh berbagai konsumen. Nanda Arsyinta selalu memberikan review 

setelah menggunakan produk sehingga konsumen akan lebih menaruh kepercayaan 

terhadap argumentasinya. Pada review produk yang sedang populer tersebut, Nanda 

Arsyinta menyajikan informasi berupa tekstur produk ketika digunakan, manfaat 

produk, keunggulan serta kelemahan produk, serta hasil yang didapatkan dan 

ditampilkan langsung pada video. Nanda Arsyinta juga akan menekankan bahwa 

review tersebut merupakan „honest review‟ jika tidak ada unsur promosi atau 

kerjasama, sehingga argumen yang diberikan akan berpengaruh semakin kuat. 

Berdasarkan analisis pada akun Youtube Nanda Arsyinta yang dilakukan peneliti, 

Nanda Arsyinta dapat menarik konsumen di kalangan remaja disebabkan karena 

konsisten memberikan review produk yang sering digunakan atau diminati oleh 

remaja. Disesuaikan dengan ciri khas dirinya yaitu anak muda dengan ekspresi yang 

cute seperti perempuan korea. Hal tersebut didukung juga dengan preliminary 

research yang menunjukkan hasil bahwa beberapa produk kecantikan yang biasa 

digunakan oleh siswi SMA adalah produk dari Wardah, Maybelline, Emina, Etude 

House, Garnier, Pixy, dan Face to Face.  

Selanjutnya, pada item pernyataan “Nanda Arsyinta memberikan review 

mengenai teknik makeup untuk sehari-hari (daily makeup) hingga untuk kebutuhan 

pada hari-hari tertentu”. Terhitung sebanyak 60% responden menyatakan setuju.  
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Gambar 4.3 Video review teknik makeup pada hari-hari tertentu 

Sumber : www.youtube.com/user/nandaarsyinta (2018) 

 

 

Gambar 4.4 Video review teknik makeup sehari-hari 

Sumber : www.youtube.com/user/nandaarsyinta (2018) 

 

Nanda Arsyinta sebagai social media influencer memenuhi karakteristik helpfulness, 

yakni membantu konsumen. Selain untuk membujuk konsumen dalam menentukan 
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produk, Nanda Arsyinta juga memberikan tutorial yang berguna bagi subscribersnya. 

Misalnya, video diatas yang merupakan tutorial mengeni teknik makeup untuk hari 

raya, bertepatan dengan hari raya idul fitri. Hal tersebut mempermudah viewers dalam 

mendapatkan pengetahuan maupun informasi mengenai makeup yang cocok 

diaplikasikan ketika hari raya. Selain itu, Nanda Arsyinta juga memberikan tutorial 

makeup sederhana yang bisa digunakan sehari-hari yang dapat diaplikasikan siapa 

saja. Bagi remaja, Nanda Arsyinta membagikan video tutorial yang berjudul “Back to 

School : Makeup for Teens”.   

 

              

Gambar 4.5 Video tutorial makeup untuk ke sekolah 

Sumber : www.youtube.com/user/nandaarsyinta (2018) 

 

Hal tersebut menarik siswi-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk 

mempraktikannya hingga membeli produk yang direkomendasikan oleh Nanda 

Arsyinta. Hal ini didukung oleh preliminary research yang dilakukan peneliti yang 

menunjukkan bahwa siswi SMA menggunakan beberapa produk makeup untuk ke 

sekolah yang direkomendasikan oleh beauty vlogger, seperti lip tint, lip balm, atau lip 

gloss.  
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Hasil item P6 menunjukkan bahwa review yang diberikan oleh Nanda Arsyinta 

bersifat timeliness. Menurut Park dkk (2007) argument quality bersifat timeliness, 

artinya aktual mengikuti perubahan tren dan kondisi khalayak. Timeliness atau 

ketepatan ini diartikan sebagai informasi yang paling baru, saat ini, dan 

menggambarkan produk tersebut (Filieri & Mcleay, 2013). Sesuai dengan item 

pernyataan “Nanda Arsyinta memberikan review mengenai teknik makeup yang 

sedang menjadi tren” yang mendapatkan respon sebesar 62% yang menyatakan setuju. 

Nanda Arsyinta sebagai social media influencer selalu mengikuti perkembangan tren 

dunia kecantikan. Nanda Arsyinta dengan berbagai pernyataan yang ada pada 

videonya mengungkapkan bahwa dapat mempercantik diri menggunakan makeup.  

Kemudian berbagai macam video tutorial yang ada pada akun Youtube 

pribadinya menciptakan makna bahwa makeup merupakan alat yang penting untuk 

merias wajah. Menurut Rosoningtyas (2017) pengalaman dari orang yang sudah 

profesional dengan makeup dan memang sering menggunakan makeup dijadikan 

sebagai referensi oleh remaja perempuan. Hal tersebut didukung dengan preliminary 

research yang telah dilakukan peneliti, bahwa siswi SMA usia 15-18 tahun akan 

melihat tutorial untuk menambah pengetahuan ataupun referensi dalam 

mengaplikasikan produk kecantikan.  Para siswi SMA ini akan mengaplikasikan 

tutorial makeup untuk pergi ke acara pesta ulang tahun teman, acara penting keluarga, 

hingga pergi jalan-jalan bersama teman sebayanya.  

Argument quality memiliki sifat accuracy atau argumentasinya bersifat faktual, 

dapat dipercaya dan akurat kebenarannya (Park dkk, 2007). Hal tersebut sesuai dengan 

item pernyataan “Review yang dilakukan oleh Nanda Arsyinta memberikan informasi 

apa adanya atau sesuai dengan kondisi produk kecantikan” sebesar 56% responden 

menyatakan setuju. Dan item pernyataan “Review produk kecantikan yang 

disampaikan oleh Nanda Arsyinta menyediakan informasi yang akurat” dengan 

perolehan 54% responden yang menyatakan setuju. Hasil statistik tersebut 

memperlihatkan bahwa Nanda Arsyinta telah memberikan ulasan yang jujur dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  
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Kemudian review yang disampaikan Nanda Arsyinta melengkapi sifat  

comprehensiveness, yaitu informasi dalam pesan lengkap. Sesuai dengan item 

pernyataan “Review produk kecantikan yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta 

menyediakan informasi yang detail” dengan 51% responden yang menyatakan setuju. 

Informasi apa adanya, akurat, serta detail yang disampaikan Nanda Arsyinta ini 

memenuhi karakteristik articulation yang harus dimiliki beauty vlogger sebagai social 

media influencer. Nanda Arsyinta menjelaskan dengan baik informasi yang 

dibutuhkan konsumen dengan pembawaan yang ceria. Visualisasi dari video review 

juga terlihat rapi dengan setiap produk yang ia review akan ditunjukkan di depan 

kamera beserta keterangan nama produk maupun brand. Untuk lebih membantu 

konsumen, Nanda Arsyinta selalu menambahkan informasi produk di „description 

box‟ video mulai dari nama produk hingga tempat membeli produk.  

Uji signifikansi parsial (uji t) pada variabel ini menyatakan hasil yang 

mendukung bahwa argument quality berpengaruh secara individual terhadap minat 

beli. Dengan         sebesar 2.878 dengan nilai signifikansi sebesar 0.005 berarti 

                dan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi dari penelitian 

ini yaitu 0.05 (5%) sehingga variabel ini dapat dikatakan berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat beli. Variabel ini juga diketahui memiliki nilai koefisien 

beta paling besar diantara variabel lainnya, yakni sebesar 0.303. Artinya, pengaruh 

variabel argument quality (X1) terhadap minat beli (Y) sebesar 30.3%. Penelitian ini 

membuktikan bahwa kualitas atau kuat tidaknya sebuah argumen berpengaruh pada 

minat beli khususnya pada produk kecantikan.  

Kesimpulannya, argument quality diperlukan untuk membandingkan apakah 

pesan tersebut sesuai dengan yang diperlukan oleh konsumen. Hal tersebut juga 

didukung oleh pernyataan Choi & Solmon (2003) bahwa pesan berupa argumentasi 

merupakan hal yang paling penting untuk di proses.  Pesan yang disampaikan dengan 

argumen yang kuat akan lebih menumbuhkan sikap favourable atau favorit 

dibandingkan argumen yang kurang kuat.  Informasi yang mendetail dan akurat dari 

review yang disampaikan Nanda Arsyinta dapat melengkapi ketidaktahuan konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

tentang suatu produk kecantikan. Karena konsumen cenderung akan mencari review 

atau informasi produk sebelum membeli produk kecantikan (Phung & Qin, 2018). Hal 

tersebut dapat dikatakan bahwa  kualitas argumen yang dimiliki beauty vlogger 

dijadikan dasar evaluasi oleh viewers sebelum melakukan pembelian produk 

kecantikan.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kemampuan dan motivasi yang 

tinggi dalam memproses pesan oleh responden. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

Lee (2009) yang menemukan bahwa responden akan terpersuasi dengan kualitas 

argumen yang kuat serta didukung dengan fakta yang dirasa lebih objektif 

dibandingkan dengan kualitas argumen yang lemah, yang subjektif dan emosional. 

Pada akhirnya, kualitas argumen yang positif mempengaruhi minat pembelian. Selain 

argumen kuat, kualitas argumen yang positif  juga diindikasi dari adanya kepercayaan 

yang didapatkan dari viewers. Informasi yang disampaikan apa adanya sesuai dengan 

kondisi produk dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Didukung pernyataan 

Lim dkk (2017) beauty vlogger yang dijuluki sebagai social media influencer ini 

dianggap lebih tulus dan jujur dalam memberikan ulasan produk untuk pengikut 

mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa argument quality yang ada pada beauty 

vlogger memiliki pengaruh pada minat beli konsumen melalui rute sentral.  

Menurut Forbes (2016) karakteristik social media influencer yang ada pada 

beauty vlogger antara lain relatability, knowledge, helpfulness, confidence, dan 

articulation. Pada variabel argument quality, Nanda Arsyinta mewakili karakteristik 

helpfulness dan articulation. Nanda Arsyinta memberikan informasi serta pendapat 

yang dapat digunakan untuk membujuk konsumen menentukan produk pilihan 

(helpfulness). Nanda Arsyinta jelas dalam menyajikan informasi untuk membantu 

audiens memahami produk sesuai dengan yang dibutuhkan, baik secara lisan maupun 

visual (articulation).  
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4.9.2. Pengaruh Beauty Vlogger sebagai Social Media Influencer terhadap 

Minat Beli Produk Kecantikan Melalui Rute Periferal 

Rute periferal ditandai dengan elaborasi rendah, elaborasi merupakan proses 

berpikir secara kritis (Littlejohn, 2009). Pemrosesan informasi rute periferal dikenal 

sebagai jalur pinggir, artinya keadaan di mana hasil keputusan dalam proses kognitif 

muncul dari proses berpikir yang kurang mendalam. Dalam pemrosesan pesan rute 

periferal, konsumen cenderung tidak memperhatikan isi pesan (Andri, 2012; Ibrahim, 

2016). Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan dalam pemrosesan 

pesan melalui rute periferal, yaitu source credibility (X2) dan argument quantity (X3).  

1. Variabel Source Credibility (X2) 

Sebuah kredibilitas sangat penting untuk menilai kualitas informasi 

(McCroskey, 1997). Source credibility biasanya digunakan untuk memperhatikan 

karkateristik positif dari komunikator yang mempengaruhi bagaimana viewers 

meneriman pesan (Ohanian, 1990; Sertoglu dkk, 2014). Kredibilitas dalam konteks 

penelitian ini diukur melalui tiga indikator, yaitu expertise, trustworthiness, dan 

attractiveness (Ohanian, 1990).  

Expertise (keahlian) merupakan kesan yang dirasakan oleh komunikan 

terhadap komunikator yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup, pengalaman 

serta keterampilan dalam menyampaikan suatu produk untuk di promosikan (Monika, 

2016). Hal tersebut didapatkan berdasarkan item pernyataan “ Menurut saya, Nanda 

Arsyinta memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas pada bidang kecantikan” 

dengan perolehan pernyataan mayoritas setuju sebanyak 61%. Kemudian pada item 

pernyataan “Menurut saya, Nanda Arsyinta sudah cukup berpengalaman dalam 

memberikan review produk kecantikan” sebanyak 58% responden menyatakan setuju. 

Pada indikator kedua, yakni trustworthiness (kepercayaan) yang mengacu pada 

kejujuran, integritas dan kepercayaan seorang endorser (Erdogan dkk, 2001). Hal 

tersebut ditunjukkan oleh  item pernyataan “Saya percaya dengan review produk 

kecantikan yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta” dengan perolehan yang 

menyatakan setuju sebesar 56%. Selanjutnya 55% responden juga menyatakan setuju 
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pada item pernyataan “Menurut saya, review Nanda Arsyinta dapat diandalkan untuk 

memenuhi kebutuhan akan suatu produk kecantikan”.  

Selanjutnya indikator attractiveness (daya tarik), yakni suatu emosional yang 

menciptakan ketertarikan kepada komunikator, tidak hanya dilihat dari faktor fisiknya 

tetapi juga personality dari seorang komunikator, seperti gaya hidup dan kepribadian 

(Monika, 2016). Hal tersebut didapatkan dari item pernyataan  “Menurut saya, Nanda 

Arsyinta memiliki kredibilitas dalam menyampaikan informasi mengenai review suatu 

produk kecantikan, bukan hanya dilihat dari faktor fisik tetapi juga personality” 

sebanyak 56% responden menyatakan setuju. 

 

 

 

Gambar 4.6 Komentar yang menunjukkan daya tarik beauty vlogger 

Sumber : www.youtube.com/user/nandaarsyinta (2018) 

 

Daya tarik yang dimiliki Nanda Arsyinta bisa dilihat juga dari pembawaan yang 

menyenangkan dan bahasa yang tidak kaku. Ketika menyampaikan informasi, Nanda 

Arsyinta seolah sedang bercerita kepada teman-temannya. Pengalaman yang 

dimilikinya dibagikan dengan sebenar-benarnya, serta memberikan saran-saran yang 

baik kepada viewers.  

Uji signifikansi parsial (t) pada variabel ini menyatakan hasil yang mendukung 

bahwa variabel source credibility berpengaruh secara individual terhadap minat beli. 

Dengan         sebesar 2.319 dengan nilai signifikansi sebesar 0.023 berarti           

       dan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi dari penelitian ini yaitu 

0.05 (5%) sehingga variabel ini dapat dikatakan berpengaruh secara signifikan 
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terhadap minat beli. Variabel ini juga diketahui memiliki nilai koefisien beta sebesar 

0.258 artinya variabel ini berpengaruh terhadap minat beli (Y) sebesar 25.8%.  

Review yang disampaikan Nanda Arsyinta mampu mewakili suatu produk 

kecantikan tertentu. Indikator expertise (keahlian), trustworthiness (kepercayaan), dan 

attractiveness (daya tarik) telah dimiliki oleh Nanda Arsyinta sebagai komunikator. 

Hal tersebut mengahasilkan respon yang baik sehingga responden menyatakan setuju 

pada kredibilitas Nanda Arsyinta sebagai beauty vlogger, sehingga memungkinkan 

responden menyetujui pesan yang terkandung dalam video review. Didukung dengan 

pernyataan Martawilaga & Purwanegara (Have, 2017) bahwa beauty vlogger semakin 

kuat pengaruhnya terhadap perilaku pembelian konsumen jika beauty vlogger 

dianggap kredibel. Semakin dianggap kredibel oleh konsumen, semakin besar pula 

tingkat kepercayaan konsumen pada beauty vlogger yang bisa membuka peluang besar 

pada munculnya minat beli pada produk yang di review.  

Nanda Arsyinta juga sudah mewakili beberapa karakteristik social media 

influencer yang ada pada beauty vlogger menurut Forbes (2016), yaitu relatability 

dengan Nanda Arsyinta memberikan pengalaman pribadi berupa review tentang 

produk tertentu yang menyebabkan hubungan simpatik atau ketertarikan. Kemudian 

knowledge, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki Nanda Arsyinta dalam 

menyampaikan review telah diakui oleh responden. Confidence atau kepercayaan diri 

serta kemampuan juga sudah dimiliki Nanda Arsyinta. Dua karakteristik lainnya, yaitu 

helpfulness dan articulation juga sudah dimiliki oleh Nanda Arsyinta sebagai beauty 

vlogger yang telah diidentifikasi pada variabel argument quality.  

 

2. Variabel Argument Quantity (X3) 

Argument quantity atau kuantitas argumen ini mempresentasikan jumlah dari 

reviews yang ada (Filieri & Mcleay, 2013). Pentingnya jumlah reviews pada sebuah 

produk atau jasa karena konsumen percaya bahwa banyaknya jumlah reviews 

menggambarkan pentingnya produk atau jasa dan popularitasnya (Lin, Wu, & Chen, 

2013). Untuk mengukur argument quantity ini menggunakan empat indikator dari 

penelitian Filieri & Mcleay (2013) sebagai berikut: Quantity review inferring that the 
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product has good reputations, quantity review show a popularity product, quantity 

review show a good sales, dan online review show the product ranking from the 

„likes‟.  

Pada uji statistik rata-rata responden yang mengisi setuju bahwa beauty vlogger 

memenuhi aspek argument quantity. Banyaknya jumlah komentar menyimpulkan 

reputasi produk (Park dkk, 2007). Hal tersebut terlihat dari item pernyataan 

“Banyaknya jumlah komentar positif dalam review yang disampaikan oleh Nanda 

Arsyinta mempengaruhi tingkat kepercayaan saya terhadap suatu produk kecantikan” 

sebanyak 54% responden menyatakan setuju. Kemudian pada item pernyataan 

“Banyaknya jumlah komentar positif dalam review Nanda Arsyinta menunjukkan 

bahwa produk tersebut memiliki reputasi yang baik” sebanyak 49% responden yang 

menyatakan setuju.   

 

 

 

 

Gambar 4.7 Komentar positif dari viewer 

Sumber : www.youtube.com/user/nandaarsyinta (2018) 

 

Dilanjutkan dengan quantity review show a popularity (Park dkk, 2007) yang 

ditunjukkan item pernyataan “Banyaknya jumlah komentar positif dalam review 

produk kecantikan yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta menunjukkan bahwa 

produk tersebut populer” sebanyak 50% responden menyatakan bahwa mereka setuju. 

Didukung dengan pernyataan dari Bataineh (Anwar & Rehman, 2013) bahwa 
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konsumen cenderung melihat jumlah ulasan produk tertentu untuk mengetahui apakah 

produk tersebut populer dan berharga atau tidak. Dalam hal ini banyaknya jumlah 

komentar dari konsumen lain sebagai salah satu cara singkat untuk mengetahui bahwa 

produk tersebut populer. Jumlah komentar pada setiap video review memang berbeda-

beda, namun pada setiap review Nanda Arsyinta mendapatkan komentar/ulasan dari 

viewers sangat banyak. Khususnya pada video „Hari Kartini‟ Makeup Tutotial (1.600 

komentar), Daily Makeup Routine (1.400 komentar), Emina One Brand Tutorial and 

Review (1.300 komentar), dan video Back to School : Makeup for Teens (1.200 

komentar). Menurut hasil penelitian Lee (2009) dengan judul “How Do Online 

Reviews Affect Purchase Intention” mengatakan jumlah review memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap minat pembelian karena mengindikasikan bahwa produk atau 

jasa tersebut populer.  

Selanjutnya Park dkk (2007) menyatakan bahwa banyaknya jumlah ulasan atau 

komentar pada suatu produk menunjukkan semakin banyak orang yang membeli 

produk tersebut dan hal tersebut membantu konsumen potensial dalam proses 

pengambilan keputusan. Hal tersebut ditunjukkan item P18 “Banyaknya jumlah 

komentar positif dalam review produk kecantikan yang disampaikan oleh Nanda 

Arsyinta menunjukkan bahwa produk tersebut sedang di minati di pasaran” sebanyak 

49% responden  menyatakan setuju.  

 

Gambar 4.8 Minat konsumen terhadap produk 

Sumber : www.youtube.com/user/nandaarsyinta (2018) 
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Komentar-komentar positif dari viewers inilah yang dapat membantu individu 

menambah informasi dan menunjukkan penjualan dari produk tersebut. Seperti pada 

gambar diatas, menunjukkan bahwa banyak dari subscriber Nanda Arsyinta yang 

memiliki minat pada produk yang telah ia review.  

Menurut Cha, Gill, Han, dkk (Anwar & Rehman, 2013) ketika berbagai viewers 

memberi peringkat video melalui likes atau votes, video tersebut bisa menjadi populer. 

Popularitas ini menarik lebih banyak pengguna untuk menonton video tersebut, dan 

akhirnya mengarah pada kredibilitas yang dirasakan. Hal tersebut terlihat dari item 

pernyataan “Banyaknya jumlah „like‟ pada video review yang disampaikan Nanda 

Arsyinta menunjukkan produk tersebut berkualitas” yang memperoleh 41% responden 

yang menyatakan setuju. Banyaknya jumlah like pada video review menunjukkan 

bahwa video ataupun produk tersebut menarik dan berkualitas di mata penonton. 

Jumlah like yang diberikan penonton sangat berpengaruh pada rangking video. 

Beberapa review pada akun Youtube Nanda Arsyinta yang mendapatkan respon baik 

dengan banyaknya jumlah like terlihat pada video Back to School : Makeup for Teens 

(48.000 like), Daily Makeup Routine (32.000 like), dan Emina One Brand Tutorial and 

Review (30.000 like).   

Uji signifikansi parsial (uji t) pada variabel ini menyatakan hasil yang 

mendukung bahwa argument quantity berpengaruh secara individual terhadap minat 

beli. Dengan         sebesar 3.284 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 berarti 

                dan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi dari penelitian 

ini yaitu 0.05 (5%) sehingga variabel ini dapat dikatakan berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat beli. Variabel ini juga diketahui memiliki nilai koefisien 

beta sebesar 0.284 artinya pengaruh variabel ini terhadap minat beli (Y) sebesar 

28.4%.  

Variabel ini merupakan salah satu pemrosesan pesan melalui rute periferal 

karena salah satu cara singkat bagi konsumen untuk menentukan keputusan 

berdasarkan jumlah review (Lee, Park, & Han, 2011). Kesimpulannya adalah 

argument quantity yang melalui rute periferal dapat mempengaruhi minat beli 
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responden. Responden yang kurang motivasi dalam mengolah pesan cenderung hanya 

melihat isyarat lain selain isi pesan, yaitu jumlah komentar positif viewers dan likes 

pada video review yang disampaikan Nanda Arsyinta. Sesuai dengan pendapat 

Chevalier & Mayzlin (Filieri & Mcleay, 2013), banyak dari konsumen yang 

menghilangkan keraguannya dalam menentukan pilihan untuk membeli suatu produk 

dengan mencari informasi salah satunya melalui online review mengenai produk 

tersebut.  

Ulasan yang diberikan Nanda Arsyinta dapat berpengaruh secara signifikan 

dengan melihat jumlah komentar positif yang terdapat dalam video review. Dapat 

dikatakan bahwa kurangnya motivasi dalam memproses pesan membuat individu 

hanya memperhatikan tanda atau isyarat yang mencolok dari pesan (Hutagalung, 

2015). Dan jumlah komentar yang banyak akan mempengaruhi individu dengan rute 

periferal karena semakin banyak suatu pesan dibicarakan menunjukkan eksistensi 

pesan tersebut (Chatterjee, 2010). Produk yang populer atau sering dibicarakan akan 

membuat konsumen sadar akan keberadaannya, hal tersebut awal dari kognisi. 

Kemudian memperoleh informasi dari review dan membentuk kepercayaan, makan 

akan muncul proses evaluasi terhadap produk atau disebut afeksi. Setelah melewati 

kognitif dan afektif, akan muncul minat beli konsumen atau disebut konatif.  

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa skor tertinggi dari ketiga 

variabel terdapat pada variabel argument quality. Hal tersebut dilihat dari koefisien 

beta yang didapatkan dari variabel argument quality, yaitu sebesar 30.3%. Variabel ini 

termasuk ke dalam rute sentral, namun hal tersebut tidak dapat dikategorikan bahwa 

pengaruh beauty vlogger didominasi oleh rute sentral dalam mempengaruhi minat beli. 

Hal tersebut hanya membuktikan bahwa kecenderungan individu terhadap pesan yang 

disampaikan oleh beauty vlogger lebih menarik dengan kualitas dari isi pesan yang 

disampaikan.  Asumsi ini diperkuat oleh temuan dari Petty & Cacioppo bahwa pesan 

dengan isi penjelasan yang kuat atau argument quality bersifat positif akan berkaitan 

dengan perubahan sikap (Monika, 2016). Maka, dapat dikatakan bahwa responden 

mengolah pesan secara mendalam dan proses berfikir cenderung lebih kritis terhadap 

argumen yang disampaikan oleh Nanda Arsyinta. Pesan yang disampaikan beauty 
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vlogger kurang kuat dengan source credibility dan argument quantity yang diproses 

melalui rute periferal. 

Berdasarkan hasil dari responden, disimpulkan bahwa pada penelitian ini pesan 

yang disampaikan beauty vlogger kurang kuat dengan source credibility dan argument 

quantity yang diproses melalui rute periferal. Sekarang ini, konsumen lebih aktif 

dalam mencari informasi dan berhati-hati dalam menerima pesan. Dalam kasus produk 

kecantikan ini responden mayoritas akan lebih memilih mencari informasi detail 

terlebih dahulu dari beauty vlogger untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan, 

serta manfaat dari produk kecantikan tersebut sebelum melakukan pembelian. Maka 

dari itu, konsumen akan lebih mengutamakan memproses pesan menggunakan rute 

sentral yaitu dengan memperhatikan kualitas argumen yang disampaikan beauty 

vlogger. Dan source credibility serta argument quantity hanya menjadi jalur alternatif 

kedua dalam memproses pesan komunikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang berjudul “Studi Elaboration 

Likelihood Model Pengaruh Beauty Vlogger sebagai Social Media Influencer 

terhadap Minat Beli Produk Kecantikan Di Kalangan Siswi SMA Kota Malang”, 

maka didapatkan hasil bahwa variabel argument quality (X1), source credibility 

(X2), dan argument quantity (X3) memiliki hubungan dan pengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen minat beli (Y). Berikut kesimpulan yang 

didapatkan berdasarkan pada perhitungan analisis regresi linier berganda : 

1. Pengaruh secara simultan setiap variabel independen terhadap minat beli 

konsumen dilakukan dengan uji f. Dari hasil yang diperoleh variabel independen 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap minat beli. 

Sehingga disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis menyatakan bahwa 

adanya pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel 

dependen minat beli dapat diterima.  

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen argument 

quality (X1), source credibility (X2), dan argument quantity (X3) terhadap 

minat beli dilakukan dengan uji t. Berdasarkan pada hasil uji didapatkan bahwa 

ketiga variabel independen mempunyai pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap minat beli konsumen.  

3. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa variabel argument quality 

mempunyai nilai          dan koefisien beta yang paling besar. Sehingga variabel 

argument quality mempunyai pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan 

variabel independen lainnya. Maka, variabel argument quality mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap minat beli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Variabel argument quality pada penelitian ini masuk ke dalam rute sentral, 

sehingga dapat dikatakan bahwa beauty vlogger dalam mempengaruhi minat beli 

konsumen dominan melalui rute sentral.   

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas serta keterbatasan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh pembaca atau peneliti 

selanjutnya. 

5.2.1. Saran Akademis 

Peneliti bermaksud memberikan saran kepada para peneliti selanjutnya 

untuk dapat memanfaatkan hasil penelitian ini dalam bidang akademis sebagai 

berikut : 

1. Mengingat variabel independen dalam penelitian ini merupakan hal yang 

sangat penting dalam mempengaruhi minat beli, diharapkan hasil penelitian 

ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-

variabel lain diluar variabel argument quality, source credibility, dan 

argument quantity yang sudah masuk dalam penelitian ini.  

2. Pada penelitian ini ditemukan adanya lima karakteristik social media 

influencer yang ada pada beauty vlogger. Sehingga saran dari peneliti 

adalah lima karakteristik ini menarik untuk dijadikan variabel yang 

mewakili beauty vlogger pada penelitian selanjutnya.  

3. Dalam penelitian selanjutnya perlu diamati kembali, apabila akan 

melakukan penelitian mengenai selebriti endorser atapun influencer yang 

masih dalam ranah studi Elaboration Likelihood Model. Peneliti berharap 

bahwa peneliti selanjutnya memperbanyak literatur baru dan tidak 

berpedoman pada studi asli ELM saja, dikarenakan perkembangan media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



baru memungkinkan terjadinya pergeseran studi asli sehingga selebriti 

endorser tidak selalu berpengaruh kuat melalui rute periferal. 

5.2.2. Saran Praktis 

1. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan menunjukkan bahwa variabel 

argument quality mempunyai pengaruh paling dominan dalam 

mempengaruhi minat beli, sehingga dapat dijadikan saran bagi pemasar atau 

perusahaan untuk mempunyai strategi yang baik apabila ingin kerjasama 

dengan para beauty vlogger atau content creator Youtube lainnya untuk 

mempertimbangkan apakah individu tersebut memiliki kualitas argumen 

yang kuat atau tidak dan diakui oleh khalayak. 

2. Bagi para beauty vlogger seperti Nanda Arsyinta, berdasarkan hasil data 

yang didapat bahwa argument quality menjadi faktor utama yang menarik 

perhatian konsumen, maka diharapkan mampu mempertahankan serta 

meningkatkan kualitas argumen dalam melakukan review produk 

kecantikan.  

5.3. Limitasi  

Keterbatasan yang ditemukan peneliti selama melakukan penelitian adalah 

hasil dalam penelitian tidak fokus untuk melihat kecenderungan dominan antara 

rute sentral dan periferal dikarenakan keterbatasan waktu peneliti apabila harus 

melakukan uji parsial pada setiap rute yang berbeda.  
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