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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian kuantiatif 

yang berbentuk asosiatif yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan dua 

variabel atau lebih. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis 

normatif. Sedangkan hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

hubungan kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab-akibat1 antara variabel 

independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang 

dipengaruhi). 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswi muslim di Yogjakarta, 

dengan objek penelitian yaitu seluruh konsumen kosmetik halal. 

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Pengumpulan Data 

Penelitian akan dilaksanakan di kota Yogyakarta. Waktu pengumpulan 

data dilaksanakan pada 6-20 Desember2018. 

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel  

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang  telah

                                                             
1Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 59 
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 ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.2  

2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini menggunakan lima variabel eksogen yang 

terdiri Islamic branding, celebrity endorser, sikap, norma subyektif dan 

persepsi kontrol diri, serta dua variabel endogen yaitu niat berperilaku dan 

keputusan pembelian yang dilakukan konsumen kosmetik halal. Definisi 

operasional digunakan menjadi dasar pengumpulan data sehingga tak 

terjadi bias terhadap data apa yang dikumpulkan. 

Islamic Branding dapat dimaknai sebagai penggunaan nama-nama-

nama yang berkaitan dengan Islam atau menunjukkan identitas halal untuk 

sebuah produk. Untuk pengukuran Islamic branding, peneliti 

menggunakan instrumen yang mengacu pada penelitian Zulfiqar Ali 

Jumani dan Kamran Siddiqui.  

Celebrity Endorser adalah pendukung iklan atau juga dikenal 

sebagai bintang iklan yang mendukung produk yang diiklankan. Untuk 

pengukuran celebrity endorser, peneliti menggunakan dimensi yang 

dikembangkan oleh Terrence A. Shimp. 

Sikap adalah perasaan senang atau tidak senang terhadap produk 

kosmetik Halal. Untuk mengukur sikap, peneliti menggunakan 

                                                             
2M. Arif Khoirudin, “Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam”, IAI Jurnal IAI Kediri, Vol. 

25, No. 2, Sptember 2014, hlm. 61 



79 
 

 

menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Ajzen dalam Anton 

serta penelitian Anggit dan Albari. 

Norma Subyektif adalah dorongan yang pihak luar yang berasal 

dari keluarga, teman untuk melakukan perilaku terhadap kosmetik Halal. 

Untuk mengukur norma subyektif, peneliti menggunakan menggunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh Ajzen dalam Anton serta penelitian 

Bonne et. al. 

Persepsi Kontrol Perilaku adalah keyakinan diri seseorang untuk 

melakukan perilaku terhadap produk kosmetik Halal. Untuk mengukur 

persepsi kontrol perilaku, peneliti menggunakan menggunakan instrumen 

yang dikembangkan dalam penelitian Anggit dan Albari. 

Niat berperilaku adalah niat untuk mengkonsumsi atau 

menggunakan produk kosmetik Halal. Untuk mengukur norma subyektif, 

peneliti menggunakan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Ajzen dalam Anton serta penelitian Bonne et. al. 

Keputusan Pembelian Kosmetik Halal adalah kesimpulan terbaik 

individu konsumen untuk melakukan pembelian berdasarkan proses 

pengambilan keputusan yang telah dilaluinya, meliputi tindakan individu 

konsumen didalam membeli produk kosmetik halal. Untuk mengukur 

variabel ini peneliti menggunakan menggunakan indikator yang 

dikembangkan oleh Swastha dan Handoko. 
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E. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampling 

Populasi adalah kelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

memiliki karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

konsumen kosmetik halal di Yogyakarta dengan sampelnya yaitu mahasiswi 

konsumen kosmetik halal. Mengingat jumlah sampel yang sangat besar dan tidak 

mungkin peneliti meneliti seluruh populasi maka untuk keperluan penelitian ini 

digunakan sampel. Sampel adalah sebagian individu yang diteliti dari keseluruhan 

individu penelitian. Sampel yang baik adalah sampel yang memiliki populasi yang 

representatif, artinya menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan 

keadaan populasi secara maksimal. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, 

yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang 

diperkirakan memiliki sangkut paut dengan ciri-ciri yang ada dalam dalam populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya. Sehingga ciri-ciri atau sifat spesifik yang ada 

atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.3 

Jumlah sampel dalam penelitian ini mengikuti aturan tersebut yaitu 200 

responden dengan penentuan sampel ini didasarkan pada ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Mahasiswi muslim berumur >17 tahun  

2. Mahasiswi yang menggunakan produk kosmetik halal  

3. Pernah melihat iklan dari produk kosmetik halal 

  

                                                             
3Anto Dajan , Pengantar Metode Statistik Jilid II, (Jakarta: LP3ES, 1974), Hlm. 111 
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F. Instrumen Penelitian 

Berikut ini adalah tabel instrumen penelitian yang digunakan sebagai 

pedoman penyusunan angket atau kuesioner.  

Tabel 3. Instrumen Penelitian 

 (Sumber: Penulis 2018)  

Dalam penelitian ini penulis mengukur variabel-variabel yang digunakan 

dengan menggunakan continuous rate scale. Continuous rate scale yaitu skala 

kuantitatif dan termasuk skala rasio, karena termasuk skala rasio (angka) maka 

seluruh operasi aritmatika bisa dilakukan tanpa kendala,4 termasuk ketika peneliti 

                                                             
4Anton Priyo Nugroho, “Pengaruh. . . . . ., hlm. 152 

No Variabel Indikator Rujukan Item 

1 Islamic 

Branding 

(1) Islamic brand by compliance 

(2) Islamic brand by origin 

(3) Islamic brand by customer  

Zulfiqar Ali 

Jumani dan 

Kamran Siddiqui 

(2012) 

1-3 

4-5 

6-8 

2 Celebrity 

Endorser 

(1) Truthworthiness 

(2) Expertise 

(3) Attractiveness 

(4) Respect 

(5) Similiarity 

Terence A. Shimp 

(2003)  

1-3 

4-5 

6-7 

8 

9 

3 Sikap Direct measurement Ajzen dalam 

Anton (2017), 

Anggit dan Albari 

(2012) 

1-3 

4 Norma 

Subyektif 

Direct measurement Ajzen dalam 

Anton (2017), 

Bonne et. al. 

(2007) 

1-3 

5 Persepsi 

Kontrol 

Perilaku 

Direct measurement Anggit dan Albari 

(2012) 

1-3 

6 Niat 

Berperilaku 

Direct measurement Ajzen dalam 

Anton (2017), 

Bonne et. al. 

(2007) 

1-3 

7 Keputusan 

Pembelian 

Kosmetik 

Halal 

(1) Keputusan tentang jenis produk 

(2) Keputusan tentang bentuk produk 

(3) Keputusan tentang merek 

(4) Keputusan tentang penjualnya 

(5) Keputusan tentang jumlah pembelian 

(6)  Keputusan tentang waktu pembelian 

(7)  Keputusan tentang cara pembayaran 

Swastha dan 

Handoko  (2010) 

1 

2-3 

4 

5-6 

7 

8 

9 
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menggunakan analisis PLS. Continuous rate scale merupakan skala dengan dua 

alternatif jawaban yang saling bertolak belakang bipolar, seperti tidak yakin dengan 

sangat yakin, tidak setuju dengan tidak setuju. Skala bipolar sangat tepat digunakan 

dalam penelitian sifat dan perilaku.5 Continuous rate scale memiliki nilai jawaban 

dari angka 1 sampai 10, seperti pada umumnya responden diminta untuk menyilang 

atau mencoret angka yang dianggap perwakilan dari jawaban, seperti contoh 

dibawah ini: 

No Item Jawaban 

1 Saya percaya kepada produk kosmetik 

halal setelah melihat endorser dalam 

iklannya  

       1  2  3  4  5  6 7  8  9  10 

 

Tidak Setuju         Sangat Setuju 

 

G. Uji Validitas dan Realiabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas merujuk kepada sejauh mana hasil evaluasi suatu 

instrument dapat ditafsirkan terhadap atribut yang diukur, sedangkan 

validitas konstruk merupakan tipe validitas yang menunjukkan sejauh 

mana instrumen mengungkap suatu treat atau konstruk teoritik yang 

hendak diukurnya. Validitas ditentukan oleh ketepatan dan kecermatan 

pengukuran, pengukuran sendiri dilakukan untuk mengetahui seberapa 

banyak suatu aspek terdapat dalam diri seseorang, yang biasanya 

dinyatakan dalam skor. Instrumen yang mempunyai validitas tinggi akan 

memiliki kesalahan pengukuran yang kecil, artinya skor setiap subjek yang 

diperoleh instrument tersebut tidak jauh berbeda dari skor sesungguhnya. 

                                                             
5Ibid., hlm. 153 
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Dengan pendekatan varians, validitas didefinisikan sebagai proporsi 

varian total dalam suatu ukuran yang merupakan varians faktor bersama.6 

Suatu kuesioner bisa dikatakan valid apabila nilai r hitung di setiap 

butir pertanyaan dalam setiap variabel lebih besar dari nilai r tabel.7 Nilai 

r hitung diperoleh dari pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. 

Yaitu diperoleh dari tabel total-item statistic (corrected item-total 

correlation). R tabel diperoleh dari korelasi pearson product moment, 

dimana responden pre-test sebanyak 30 orang dengan df= n-2 (30-2 = 28) 

dengan signifikansi 5% untuk uji satu arah diperoleh r tabel sejumlah 

0,361. Berikut adalah hasil uji validitas dengan pengolahan data 

menggunakan bantuan program SPPS 22.0: 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Islamic Branding 

Pernyataan N r tabel r hitung keterangan 

Pernyataan 1 30 0,361 0,802 Valid 

Pernyataan 2 30 0,361 0,684 Valid 

Pernyataan 3 30 0,361 0,597 Valid 

Pernyataan 4 30 0,361 0,854 Valid 

Pernyataan 5 30 0,361 0,584 Valid 

Pernyataan 6 30 0,361 0,587 Valid 

Pernyataan 7 30 0,361 0,702 Valid 

Pernyataan 8 30 0,361 0,698 Valid 
(Sumber: Output SPSS 22.0) 

 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Celebrity Endorser 

Pernyataan N r tabel r hitung keterangan 

Pernyataan 1 30 0,361 0,562 Valid 

Pernyataan 2 30 0,361 0,481 Valid 

Pernyataan 3 30 0,361 0,763 Valid 

Pernyataan 4 30 0,361 0,851 Valid 

Pernyataan 5 30 0,361 0,796 Valid 

                                                             
6Kerlinger, Asas-asas Penelitian Behavioral. Terjemahan Landung Simatupang, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm. 751 
7Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, (Semarang: 

Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 53 
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Pernyataan 6 30 0,361 0,688 Valid 

Pernyataan 7 30 0,361 0,714 Valid 

Pernyataan 8 30 0,361 0,679 Valid 

Pernyataan 9 30 0,361 0,488 Valid 
(Sumber: Output SPSS 22.0) 

 

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Sikap 

Pernyataan N r tabel r hitung keterangan 

Pernyataan 1 30 0,361 0,889 Valid 

Pernyataan 2 30 0,361 0,966 Valid 

Pernyataan 3 30 0,361 0,900 Valid 
(Sumber: Output SPSS 22.0) 

 

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Norma Subyektif 

Pernyataan N r tabel r hitung keterangan 

Pernyataan 1 30 0,361 0,709 Valid 

Pernyataan 2 30 0,361 0,752 Valid 

Pernyataan 3 30 0,361 0,786 Valid 
(Sumber: Output SPSS 22.0) 

 

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Kontrol Perilaku 

Pernyataan N r tabel r hitung keterangan 

Pernyataan 1 30 0,361 0,769 Valid 

Pernyataan 2 30 0,361 0,881 Valid 

Pernyataan 3 30 0,361 0,876 Valid 
(Sumber: Output SPSS 22.0) 

 

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel Niat 

Pernyataan N r tabel r hitung keterangan 

Pernyataan 1 30 0,361 0,901 Valid 

Pernyataan 2 30 0,361 0,873 Valid 

Pernyataan 3 30 0,361 0,869 Valid 
(Sumber: Output SPSS 22.0) 

 

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian 

Pernyataan N r tabel r hitung keterangan 

Pernyataan 1 30 0,361 0,647 Valid 

Pernyataan 2 30 0,361 0,533 Valid 

Pernyataan 3 30 0,361 0,582 Valid 

Pernyataan 4 30 0,361 0,654 Valid 

Pernyataan 5 30 0,361 0,728 Valid 

Pernyataan 6 30 0,361 0,612 Valid 

Pernyataan 7 30 0,361 0,649 Valid 

Pernyataan 8 30 0,361 0,417 Valid 

Pernyataan 9 30 0,361 0,579 Valid 
(Sumber: Output SPSS 22.0) 
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2. Uji Reliabialitas 

Pertanyaan dalam kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai 

cronchbach alpha > 0,70.8 Nilai croncbach alpha diperoleh dari 

pengolahan data menggunakan bantuan program SPPS 22.0. 

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel N 

Nilai 

Cronbach 

Alpha 

Ketentuan 

Nilai Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

Islamic 

Branding 

30 0,888 0,700 Reliabel 

Celebrity 

Endorser 

30 0,890 0,700 Reliabel 

Sikap 30 0,955 0,700 Reliabel 

Norma 

Subyektif 

30 0,830 0,700 Reliabel 

Kontrol 

Perilaku 

30 0,905 0,700 Reliabel 

Niat 30 0,932 0,700 Reliabel 

Keputusan 

Pembelian 

30 0,852 0,700 Reliabel 

(Sumber: Output SPSS 22.0) 

 

Hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa variabel yang 

digunakan dalam membentuk pertanyaan mempunyai koefisien alpha yang 

lebih besar dari 0,70, sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur 

variabel dari kuesioner adalah reliabel. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian. 

Berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

                                                             
8Ibid., hlm. 48 
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1. Angket dengan menunjukan pertanyaan secara tertulis yang dijawab oleh 

responden penelitian untuk menjawab tentang pengaruh Islamic branding dan 

celebrity endorser terhadap keputusan konsumen kosmetik halal. 

2. Dokumentasi, adalah data yang didapatkan melalui sumber-sumber tertentu, 

baik melalui bahan bacaan, buku, jurnal, arsip,dan lain sebagainya. 

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dalam 

penelitian ini. Data primer berupa pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung pada lokasi penelitian dalam bentuk angket dengan sejumlah pertanyaan 

secara tertulis yang akan dijawab oleh responden penelitian, agar penulis 

memperoleh data lapangan. Data sekunder adalah pengumpulan yang telah diolah 

oleh pihak lain, seperti dokumen-dokumen, arsip, dan lain sebagainya. Dalam 

penelitian ini data dikumpulkan dengan metode dokumentasi seperti data dari 

catatan, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. 

I. Teknik Analisis Data 

1. Partial Least Square 

Dalam penelitian ini, alat yang digunakan untuk analisis data adalah 

partial least square (PLS). PLS adalah teknik statistik multivariate yang 

melakukan perbandingan antara variabel dependen dan independen. 

Hartono dalam Jogiyanto,9 PLS adalah salah satu metode sistematika SEM 

berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda 

ketika terjadi permasalahan spesifik data, seperti ukuran sampel kecil dan 

                                                             
9Abdilah Willy Jogiyanto, Konsep Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian 

Empiris, (Yogyakarta: BPPE, 2014), hlm. 11 
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adanya data yang hilang serta multilinearitas. PLS juga dapat digunakan 

untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan variabel laten (prediction). 

Evaluasi model PLS dilakukan dengan dua macam yaitu outer dan inner 

model. 

2. Pengukuran Outer Model 

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa 

measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid 

dan reliabel). Dalam pengukuran ini menguji validitas konvergen dan 

diskriminan. Validitas konvergen mengukur hubungan dengan bahwa 

pengukuran-pengukuran suatu konstruk seharusnya berkolerasi tinggi. Uji 

ini dapat dilihat dari nilai loading factor untuk tiap indikator konstruk. 

Rule of thumb yang biasanya digunaknan untuk menilai validitas 

konvergen yaitu nilai loading factor > 0,7.  

Uji validitas dalam penelitian ini akan menggunakan metode partial 

least square (PLS) yang digunakan dengan menggunakan komputer. 

Untuk menguji validitas PLS menggunakan tiga cara yaitu validitas 

konstruk, konvergen dan diskriminan. Validitas konvergen berhubungan 

dengan prinsip bahwa pengukuran-pengukuran dari suatu konstruk 

seharusnya berkolerasi tinggi. Variabel konvergen terjadi jika skor yang 

diperoleh dari dua instrumen yang berbeda mengukur konstruk yang sama 

mempunyai korelasi tinggi.10 Berikut tabulasi parameter uji validitas 

dalam PLS: 

                                                             
10Ibid., hlm. 60 
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Tabel 12. Parameter Uji Validitas dalam Model PLS 

Uji Validitas Parameter Rule of Thumbs 

Konvergen Loading Factor 

AVE 

Communality 

> 0.7 

> 0.5 

> 0.5 

Diskriminan Akar AVE dan 

Korelasi 

Variabel Laten 

Cross Loading 

Akar AVE > korelasi  

Variabel laten 

> 0.7 dalam satu variabel 

 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat 

tersebut dapat dipercaya. Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan 

metode partial least square (PLS) yang digunakan dengan dua metode 

yaitu cronbach’s alpha dan composite reliability. Rule of thumbs nilai 

alpha dan composite reliability harus lebih besar dari > 0,7 meskipun nilai 

0,6 masih dapat diterima hal ini dipaparkan oleh Hair et al yang dikutip 

dalam Jogiyanto.11 

Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa 

pengukuran konstruk yag berbeda seharusnya tidak berkolersi tinggi. Cara 

untuk menguji validitas diskriminan dengan indikator refleksi yaitu 

dengan yaitu dengan nilai cross loading untuk setiap variabel harus > 0,7. 

Selain untuk mengukur validitas pengukuran ini juga mengukur 

reliabilitas. 

Uji ini dilakukan untuk membuktikan akurasi, kosistensi dan 

ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Untuk mengukur 

reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cronbach’s alpha dan 

                                                             
11Ibid., hlm. 62 
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composite reliability. Rule of thumbs nilai alpha dan composite reliability 

harus lebih besar dari > 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima. 

3. Pengukuran Inner Model 

Model ini dievaluasi menggunakan 𝑅2 untuk konstruk dependen, 

nilai t atau koefisien path untuk menguji signifikasi antar konstruk dalam 

model struktural. Nilai 𝑅2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi 

perubahan variabel dependen terhadap variabel independen. Misalnya 

semakin tinggi nilai 𝑅2 berarti semakin baik model prediksi dan modek 

penelitian diajukan.12 

Sebagai contoh bila nilai 𝑅2 yaitu 0,7 maka variasi perubahan 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah 

sebesar 70%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model 

yang diajukan. 

                                                             
12Ibid., hlm. 62 


