
BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif merupakan uraian dari penelitian yang dilakukan di

Kelurahan Condong Catur yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan

Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Pengambilan

data beriangsung bulan januari 2005. Teknik pengambilan sampel dilakukan

memalui purpose sampling yaitu memilih subyek yang benar-benar mewakili

karakteristik tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan

ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah ditentukan sebelumnya (Hadi, 1996).

Subyek penelitian ini sebanyak 100 responden, keseluruhannya memiliki

karakteristik yang ditentukan dalam penelitian ini, yaitu masyarakat yang

mengetahui iklan versi Edi brokoli dan Thomas Nawillis dan yang mengkonsumsi

produk minuman merk Fruit-tea di daerah Condong Catur, Depok, Sleman,

Jogjakarta. Jumlah responden secara keseluruhan sebanyak 100 orang.

Penentuan kelompok responden berdasarkan usia responden, jenis kelamin,

pekerjaan dan pendapatan, tersaji pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.1.

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia Frekuensi Prosentase
17 tahun - 20 tahun .00

21 tahun - 25 tahun 57 57.00

26 tahun - 30 tahun 32 32.00

Total 100
Sumber: data primer diolah 2005

100.00
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Dari tabel 4.1. di atas diketahui bahwa usia responden yang paling sedikit

adalah berada pada usia 17-20 tahun dengan jumlah responden sebanyak 11

orang atau 11%. Sedangkan usia 21-25 tahun dan usia 26 - 30 tahun secara

berurutan adalah sebanyak 57 orang atau 57% dan 32 orang atau 32%.

Tabel 4.2.

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase

Laki-laki 29 29

Perempuan 71 71

Total 100 100.00

Sumber : data primer diolah 2005

Dari tabel 4.2. di atas diketahui bahwa jenis kelamin responden terbanyak

adalah perempuan dengan jumlah responden sebanyak 71 orang atau 71%.

Sedangkan responden dengan jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 29 orang

atau 29%.

Tabel 4.3.

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan Frekuensi Prosentase

Mahasiswa/pelajar 52 52

Pegawai Negeri 8 8

Pegawai Swasta/Wiraswasta 32 32

Belum Bekerja 6 6

Total 100 100.00

Sumber : data primer diolah 2005

Dari tabel 4.3. di atas diketahui bahwa pekerjaan responden terbanyak

adalah Mahasiswa/Pelajar sebanyak 52 orang atau 52%., berikutnya secara

berurutan adalah Pegawai Swasta/Wireaswasta 32 orang atau 32%, Pegawai

negeri 8 orang atau 8%, dan Belum bekerja 6 orang atau 6%.
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Tabel 4.4.

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan Frekuensi Prosentase

< Rp 500.000,- 8 8

Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,- 72 72

Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,- 19 19

Rp 2.000.000,- s/d Rp 3.000.000,- 1 ^ 1

Total 100 100.00

Sumber : data primer diolah 2005

Dari tabel 4.4. diketahui bahwa pendapatan responden terbanyak adalah

antara Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000 sebanyak 72 orang atau 72%., berikutnya

secara berurutan adalah Rp 1.000.000 s/d Rp 2.000.000,- sebanyak 19 orang atau

19%, lebih kecil dari Rp 500.000,- sebanyak 8 orang atau 8%, dan antara Rp

2.000.000,- s/d Rp 3.000.000,- hanya 1 orang atau 1 %.

Analisis Statistik
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4.2.1. Pengujian Instrumen Penelitian

4.2.1.1. Pengujian Validitas Instrumen

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Alat tersebut digunakan

untuk mencatat dan mengumpulkan data, yang dalam pencatatannya dapat

dikerjakan sendiri oleh subyek yang diteliti. Dalam penelitian ini instrumen yang

digunakan untuk menghasilkan data yang baik, karena data yang baik hanya dapat

diperoleh bila instrumen juga baik. Instrumen dikatakan baik apabila valid dan

reliabel. Setelah dilakukan pengujian terhadap validitas butir, hasilnya dirangkum

pada tabel 4.5. berikut:



Tabel 4.5.

Hasil Pengujian Validitas Instrumen
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Celebrity Endorsement Edi Brokoli

Variabel
Ki saran

rNY
r-tabel

Ki saran

Nilai p
Kesimpulan

Expertise 0,636 - 0,753 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid

Trustworthiness 0,610-0,718 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid

Likeability 0,865 - 0,893 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid

Attractiveness 0,815-0,888 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid
Power 0,889 - 0,893 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid

Iklan Endorser Edi Brokoli

Trustworthiness 0,483 - 0,854 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid
Likeability 0,841 -0,894 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid
Attractiveness 0,821 -0,862 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid
Power 0,586 - 0,729 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid

Niat Membeli 0,878-0,901 0,000 - 0,000 Semua Valid

Celebrity Endorsement Thomas Nawillis
Expertise 0,791 -0,845 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid
Trustworthiness 0,620 - 0,762 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid
Likeability 0,858 - 0,862 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid

Attractiveness 0,821 -0,862 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid
Power 0,888 - 0,892 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid

Iklan Endorser Thomas Nawillis

Trustworthiness 0,773-0,812 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid
Likeability 0,848 - 0,899 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid
Attractiveness 0,782-0,828 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid
Power 0,692-0,761 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid

Niat Membeli 0,766 - 0,847 0,197 0,000 - 0,000 Semua Valid
Sumber : Data primer diolah 2005

Berdasarkan hasil analisis butir instrumen yang terangkum pada tabel 4.5. di

atas diketahui bahwa tidak ada butir yang gugur, artinya semua butir memenuhi

kriteria, yaitu korelasi hasil perhitungan (rxv) positif dan lebih besar dari r-tabel

(5%:df=98), dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 (5%).
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4.2.1.2. Pengujian Reliabilitas Instrumen

Pengujian reliabilitas instrumen dengan rumus alpha dari Cronbach

menggunakan program SPSS 10.0 for Windows. Hasilnya dirangkum dirangkum

pada tabel 4.6. berikut:

Tabel 4.6.

Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen

Celebrity Endorsemen Ec i Brokoli

Variabel
Koefisien

Alpha
r-tabel Kesimpulan

Expertise 0,7398 0,197 Reliabel

Trustworthiness 0,6184 0,197 Reliabel

Likeability 0,8540 0,197 Reliabel

Attractiveness 0,9250 0,197 Reliabel
Power 0,7407 0,197 Reliabel

Iklan Endorser Edi Brokoli

Trustworthiness 0,7535 0,197 Reliabel
Likeability 0,8319 0,197 Reliabel

Attractiveness 0,9179 0,197 Reliabel
Power 0,6055 0,197 Reliabel
Niat Membeli 0,8681 0,197 Reliabel

Celebrity Endorsemen Thomas Nawillis
Expertise 0,8785 0,197 Reliabel
Trustworthiness 0,6766 0,197 Reliabel
Likeability 0,8197 0,197 Reliabel
Attractiveness 0,9174 0,197 Reliabel
Power 0,7379 0,197 Reliabel

Iklan Endorser Thomas Nawillis

Trustworthiness 0,8511 0,197 Reliabel
Likeability 0,8352 0,197 Reliabel
Attractiveness 0,8938 0,197 Reliabel
Power 0,6619 0,197 Reliabel
Niat Membeli 0,7439 0,197 Reliabel

Sumber : Data primer diolah 2005

Berdasarkan hasil analisis reliabilitas instrumen yang terangkum pada tabel

4.6. di atas diketahui bahwa semua variabel/atribut reliabel/handal, artinya semua

instrumen memenuhi kriteria, yaitu koefisien alpha hasil perhitungan positifdan

lebih besar dari r-tabel (5%:df=98).
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4.2.2. Pengaruh antara Edi Brokoli sebagai Celebrity Endorsement

terhadap niat membeli konsumen

Pengujian pengaruh antara Edi Brokoli sebagai Celebrity Endorsement

terhadap niat membeli konsumen menggunakan sofware SPSS 10.0 dan hasilnya

dirangkum pada tabel 4.7. berikut:

Tabel 4.7.

Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Edi Brokoli sebagai Celebrity Endorsement

Koefisien Koefisien
Variabel

Regresi Beta
t-hitung p-value

Konstanta -2,971 -1,971 0,052
Expertise 0,205 0,236 2,985 0,004
Trustworthiness 0,249 0,141 1,846 0,068
Likeability 0,142 0,131 1,619 0,109
Attractiveness 0,207 0,372 4,589 0,000
Power 0,342 0,234 2,706 0,008

Standart error = 1,540
Adjusted R Sqwire = 0,486
R Square = 0.512

R = 0,716
F-hitung = 19,731
Probabilitas = 0,000

Sumber : Data primer diolah, 2005

4.2.2.1. Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Koefisien korelasi berganda menjelaskan besarnya tingkat hubungan antara

Atribut Expertise, Trustworthiness, Likeability, Attractiveness, Power dengan Niat

Membeli Konsumen. Dari hasil analisis korelasi berganda yang terdapat pada

tabel 4.7., diketahui bahwa besarnya koefisien korelasi ganda adalah 0,716 dan

masuk pada kategori kuat, sesuai dengan tabel interpretasi koefisien korelasi.

Koefisien determinasi memberikan penjelasan besarnya pengaruh variabel

bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan koefisien
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determinasi dalam penelitian ini sebesar 0,512 yang berarti bahwa sebesar 51,2%

atribut Expertise, Trustworthiness, /Akeability, Attractiveness, Power

mempengamhi Niat Membeli Konsumen. Sedangkan sisanya sebesar 48,2%

variasi Niat Membeli Konsumen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model

tersebut..

4.2.2.2. Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda untuk Expertise (X(), Trustworthiness (X2),

Likeability (X3), Attractiveness (X4), Power (X5), mempunyai formula sebagai

berikut:

Y = a + biXi + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e

Dari hasil perhitungan yang tersaji pad tabel 4.7 di atas dapat disusun

persamaan regresi sebagai berikut:

Y = -2,971 + 0,205X, + 0,249X2+ 0,142X3 + 0,207X4+ 0,342X5

Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- Konstanta (a)

Dalam persamaan regresi di atas, konstantanya sebesar -2,971, artinya jika

atribut Expertise (Xj), Trustworthiness (X2), Likeability (X3), Attractiveness

(X4), Power (X5), tidak berubah atau sama dengan 0 (nol), maka Niat membeli

Konsumen sebesar -2.751 skor.

- Koefisien Expertise (bi)

Atribut Expertise (Xj), merupakan atribut yang mempengaruhi Niat Membeli

Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,205. Berarti bila

Expertise(Xj) meningkat sebesar satu skor maka niat Membeli Konsumen (Y)
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akan meningkat sebesar 0,205 skor dengan anggapan variabel yang lain

konstan (tetap).

Koefisien Trustworthiness (b2>

Atribut Trustworthiness (X2), merupakan atribut yang mempengaruhi Niat

Membeli Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,249.

Berarti bila Trustworthiness (X2) meningkat sebesar satu skor maka Niat

Membeli Konsumen (Y) akan meningkat sebesar 0,249 skor dengan anggapan

variabel yang lain konstan (tetap).

Koefisien Likeability (hi)

Atribut Likeability (X3), merupakan atribut yang mempengaruhi Niat Membeli

Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,142. Berarti bila

Likeability (X3) meningkat sebesar satu skor maka Niat Membeli Konsumen

(Y) akan meningkat sebesar 0,142 skor dengan anggapan variabel yang lain

konstan (tetap).

Koefisien Attractiveness (b*)

Atribut Attractiveness (X4), merupakan atribut yang mempengaruhi Niat

Membeli Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,207.

Berarti bila Attractiveness (X4) meningkat sebesar satu skor maka Niat

Membeli Konsumen (Y) akan meningkat sebesar 0,207 skor dengan anggapan

variabel yang lain konstan (tetap).

Koefisien Power (bs)

Atribut Power (X5), merupakan atribut yang mempengamhi Niat Membeli

Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,342. Berarti bila
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power (X4) meningkat sebesar satu skor maka Niat Membeli Konsumen (Y)

akan meningkat sebesar 0,342 skor dengan anggapan variabel yang lain

konstan (tetap).

4.2.2.3. Pengujian Hipotesa 1

Untuk menguji Hipotesa 1 yaitu "ada pengamh yang signifikan antara Edi

Brokoli sebagai Celebrity Endorsement (atribut Expertise, Trustworthiness,

Likeability, Attractiveness, Power) terhadap niat membeli konsumen" melalui

tahap-tahap berikut:

- Hipotesa

Hoi :bi = b2 = b3 = b4 = b5 = 0

Hai :bi = b2 * b3 * b4 * b5 * 0

- Statistikuji: F

Dari hasil perhitungan diperoleh :

F-hitung = 19,731

p = 0,000

F-tabel(5%;5,94) = 2,311

- Kriteria Pengambilan Keputusan

- Jika Fhnung ^ F tabel (k, n-k-1; 0,05), Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika Fhuung < F tabel (k, n-k-1; 0,05), Ho diterima dan Ha ditolak

atau

- Jika p < 0,05, Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika p > 0,05, Ho diterima dan Ha ditolak
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Secara visual daerah penerimaan dan penolakan hipotesa 1 disajikan pada

gambar 4.1. berikut:

Gambar 4.1.

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa 1

/ Daerah >v Daerah

/ Ho diterima ^v Ho ditolak

/S%V7777^~-
2,311

19,731

- Kesimpulan

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa F-hitung = 19,731 > F-tabel = 2,311,

dan probabilitas = 0,000 < 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa Ho

ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada

pengamh yang sangat signifikan antara Edi Brokoli sebagai Celebrity

Endorsement (atribut Expertise, Trustworthiness, Likeability, Attractiveness,

Power) terhadap niat membeli konsumen.

4.2.2.4. Pengujian Hipotesa 2

Untuk menguji Hipotesa 2 yaitu "Atractiveness merupakan atribut yang

paling dominan pengamhnya terhadap niat membeli konsumen dibandingkan

dengan atribut lainnya pada Celebrity Endorsement Edi Brokoli, melalui tahap-

tahap berikut:

- Hipotesa

Ho2: b, = 0

Ha2: bi ^ 0; dengan i = Atribut 1,2,3, 4, 5.
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Statistik uji : t

Dari hasil perhitungan diperoleh t-hitung untuk masing-masing atribut seperti

terangkum pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8.

Rangkuman uji signifikansi koefisien regresi
Edi Brokoli sebagai Celebrity Endorsement

Atribut

Koefisien

terstandari

sasi

t-

hitung
t-

tabel

Nilai-

P
Kesimpulan

Expertise
Trustworthiness

Likeability
Attractiveness

Power

0,236
0,141
0,131
0,372
0,234

2,985
1,846
1,619
4,589
2,706

1,9855
1,9855
1,9855
1,9855
1,9855

0,004

0,068
0,109
0,000
0,008

Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
Signifikan

:Sumber : data primer diolah 2005

Kriteria Pengambilan Keputusan

- Jika thitung < -t tabei atau th,tu,lg > +t tilbd maka Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika -t tabei < thitung < +t tabei, Ho diterima dan Ha ditolak

atau

- Jika p < 0,05, Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika p > 0,05, Ho diterima dan Ha ditolak

Secara visual daerah penerimaan dan penolakan hipotesa 2 disajikan pada

gambar 4.2. berikut:

Gambar 4.2.

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa 2

Daerah

Ho ditolak

-1,9855 ^^ / 1,9855
/ 2,985

!'619 !'846 Expertise
Likeability Trustworthiness 2 706 4 589

Power Attractiveness,

Daerah

Ho ditolak



- Kesimpulan

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa atribut Trustworthiness, Likeability,

mempunyai nilai t-hitung < t-tabel dan probabillitas (p) > 0,05, disimpulkan

bahwa kedua atribut tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap niat

membeli konsumen.

Sedangkan atribut Attractiveness, Expertise, Power mempunyai nilai t-hitung >

t-tabel dan probabilitas (p) < 0,05; disimpulkan bahwa ketiga atribut tersebut

berpengaruh signifikan terhadap niat membeli konsumen. Atribut

Attractiveness mempunyai nilai t-hitung yang paling tinggi diantara ketiganya,

dan mempunyai nilai koefisien regresi terstandarisasi terbesar dari ketiga

atribut tersebut yaitu sebesar 0,372. Dengan demikian atribut Attractiveness

merupakan atribut yang paling dominan mempengaruhi niat membeli

konsumen.

4.2.3. Pengaruh antara iklan endorser Edi Brokoli terhadap niat membeli

konsumen

Pengujian pengaruh antara iklan dengan endorser Edi Brokoli terhadap niat

membeli konsumen menggunakan sofware SPSS 10.0 dan hasilnya dirangkum

pada tabel 4.9. berikut:



Tabel 4.9.

Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Iklan dengan endorser Edi Brokoli

Variabel

Konstanta

Trustworthiness

Likeability
Attractiveness

Power

Koefisien

Regresi
-2,108
0,129
0,070
0,249
0,522

Standart error = 1,550
Adj usted R Square = 0,482
R Square = 0,503
R = 0,709
F-hitung = 24,033
Probabilitas = 0,000

Sumber : Data primer diolah, 2005

Koefisien

Beta

0,159
0,069
0,435
0,246

t-hitung

-1,466
1,894
0,845
5,252
2,666

p-value

0,146
0,061
0,400
0,000
0,009
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4.2.3.1. Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Koefisien korelasi berganda menjelaskan besarnya tingkat hubungan antara

Atribut Trustworthiness, Likeability, Attractiveness, Power dengan Niat Membeli

Konsumen. Dari hasil analisis korelasi berganda yang terdapat pada tabel 4.9.,

diketahui bahwa besarnya koefisien korelasi ganda adalah 0,708 dan masuk pada

kategori kuat, sesuai dengan tabel interpretasi koefisien korelasi.

Koefisien determinasi memberikan penjelasan besarnya pengaruh variabel

bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan koefisien

determinasi dalam penelitian ini sebesar 0,503 yang berarti bahwa sebesar 50,3%

atribut Trustworthiness, Likeability, Attractiveness, Power mempengaruhi Niat

Membeli Konsumen. Sedangkan sisanya sebesar 49,7% variasi Niat Membeli

Konsumen dipengamhi oleh variabel lain di luar model tersebut..



4.2.3.2. Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda untuk Trustworthiness (Xi), Likeability (X2),

Attractiveness (X3), Power (X4), mempunyai formula sebagai berikut:

Y = a + b,Xi + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e

Dari hasil perhitungan yang tersaji pada tabel 4.9 di atas dapat disusun

persamaan regresi sebagai berikut:

Y = -2,108 + 0,129X, + 0,070X2 + 0,249X3 + 0,522X4

Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- Konstanta (a)

Dalam persamaan regresi di atas, konstantanya sebesar -2,108, artinya jika

atribut Trustworthiness (Xx), Likeability (X2), Attractiveness (X3), Power (X4),

tidak berubah atau sama dengan 0 (nol), maka Niat membeli Konsumen

sebesar -2,108 skor.

- Koefisien Trustworthiness (b\)

Atribut Trustworthiness (Xi), mempakan atribut yang mempengaruhi Niat

Membeli Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,129.

Berarti bila Trustworthiness (Xx) meningkat sebesar satu skor maka Niat

Membeli Konsumen (Y) akan meningkat sebesar 0,129 skor dengan anggapan

variabel yang lain konstan (tetap).

- Koefisien Likeability (b2)

Atribut Likeability (X2), mempakan atribut yang mempengamhi Niat Membeli

Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,070. Berarti bila

Likeability (X2) meningkat sebesar satu skor maka Niat Membeli Konsumen
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(Y) akan meningkat sebesar 0,070 skor dengan anggapan variabel yang lain

konstan (tetap).

- Koefisien Attractiveness (b3)

Atribut Attractiveness (X3), merupakan atribut yang mempengaruhi Niat

Membeli Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,249.

Berarti bila Attractiveness (X3) meningkat sebesar satu skor maka Niat

Membeli Konsumen (Y) akan meningkat sebesar 0,249 skor dengan anggapan

variabel yang lain konstan (tetap).

- Koefisien Power (hi)

Atribut Power (Xi), merupakan atribut yang mempengamhi Niat Membeli

Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,522. Berarti bila

power (X4) meningkat sebesar satu skor maka Niat Membeli Konsumen (Y)

akan meningkat sebesar 0,522 skor dengan anggapan variabel yang lain

konstan (tetap).

4.2.3.3. Pengujian Hipotesa 3

Untuk menguji Hipotesa 3 yaitu "ada pengaruh yang signifikan antara iklan

endorser Edi Brokoli (atribut Trustworthiness, Likeability, Attractiveness, Power)

terhadap niat membeli konsumen" melalui tahap-tahap berikut:

- Hipotesa

Ho3 : bi = b2 = b3 = b4 = 0

Ha3 : bi * b2 * b.3 * b4 * 0

- Statistik uji : F

Dari hasil perhitungan diperoleh :
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F-hitung =24,033

p = 0,000

F-tabel (5%; 4, 95) = 2,467

Kriteria Pengambilan Keputusan

- Jika Fhuung ^ F tabel (k, n-k-1; 0,05), Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika Fhuung < F tabel (k, n-k-1; 0,05), Ho diterima dan Ha ditolak

atau

- Jika p < 0,05, Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika p > 0,05, Ho diterima dan Ha ditolak

Secara visual daerah penerimaan dan penolakan hipotesa 3 disajikan pada

gambar 4.3. berikut:

Gambar 4.3.

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa 3

2,467

Kesimpulan

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa F-hitung = 24,033 > F-tabel = 2,467,

dan probabilitas = 0,000 < 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa Ho

ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada

pengamh yang sangat signifikan antara iklan endorser Edi Brokoli (atribut

Trustworthiness, Likeability, Attractiveness, Power) terhadap niat membeli

konsumen.

Daerah

Ho ditolak

24.033
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4.2.3.4. Pengujian Hipotesa 4

Untuk menguji Hipotesa 4 yaitu "Attractiveness merupakan atribut yang

paling dominan pengaruhnya terhadap niat membeli konsumen dibandingkan

dengan atribut lainnya pada iklan endorser Edi Brokoli, melalui tahap-tahap

berikut:

- Hipotesa

Ho4 : b, = 0

Ha4 : b, * 0, dengan i = Atribut 1,2,3, 4.

- Statistik uji : t

Dari hasil perhitungan diperoleh t-hitung untuk masing-masing atribut seperti

terangkum pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10.

Rangkuman uji signifikansi koefisien regresi
iklan endorser Edi Brokoli

Atribut

Trustworthiness

Likeability
Attractiveness

Power

Koefisien

terstandari

sasi

0,159
0,069
0,435
0,246

t-

hitung

1,894
0,845
5,252
2,666

t-

tabel

1,9852
1,9852
1,9852

1,9852

Nilai-

P

0,061
0,400
0,000
0,009

:Sumber : data primer diolah 2005

Kriteria Pengambilan Keputusan

- Jika thitung < -t tabei atau th,tung > +t tabei maka Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika -t tabei < thitung < +t tabei, Ho diterima dan Ha ditolak

atau

- Jika p < 0,05, Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika p > 0,05, Ho diterima dan Ha ditolak

Kesimpulan

Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
Signifikan
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Secara visual daerah penerimaan dan penolakan hipotesa 4 disajikan pada

gambar 4.4. berikut:

Gambar 4.4.

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa 4

Daerah

Ho ditolak

0,845 1,894
Likeability Trustworthiness 2,ooo

Power

Daerah

Ho ditolak

5,252
Attractiveness

Kesimpulan

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa atribut Trustworthiness, Likeability,

mempunyai nilai t-hitung < t-tabel dan probabillitas (p) > 0,05, disimpulkan

bahwa kedua atribut tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap niat

membeli konsumen.

Sedangkan atribut Attractiveness, dan Power mempunyai nilai t-hitung > t-

tabel dan probabilitas (p) < 0,05; disimpulkan bahwa kedua atribut tersebut

berpengaruh signifikan terhadap niat membeli konsumen. Atribut

Attractiveness mempunyai nilai t-hitung yang lebih tinggi daripada atribut

Power, dan mempunyai nilai koefisien regresi terstandarisasi terbesar yaitu

sebesar 0,435. Dengan demikian atribut Attractiveness mempakan atribut yang

paling dominan mempengaruhi niat membeli konsumen.
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4.2.4. Pengaruh antara Thomas Nawilis sebagai Celebrity Endorsement

terhadap niat membeli konsumen

Pengujian pengamh antara Edi Brokoli sebagai Celebrity Endorsement

terhadap niat membeli konsumen menggunakan sofware SPSS 10.0 dan hasilnya

dirangkum pada tabel 4.11. berikut:

Tabel 4.11.

Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
dengan Thomas Nawillis sebagai Celebrity Endorsemen

Koefisien Koefisien
Variabel

Regresi Beta
t-hitung p-value

Konstanta 0,563 0,477 ,634
Expertise 0,078 0,136 1,409 ,162
Trustworthiness 0,246 0,155 1,708 ,091
Likeability 0,151 0,160 1,564 ,121
Attractiveness 0,121 0,261 2,612 ,010
Power 0,128 0,104 1,094 ,277

Standart error = 1,470
Adjusted R Squiire = 0,283
R Square = 0,320
R = 0,565
F-hitung = 8,829
Probabilitas = 0,000

2005

4.2.4.1. Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Koefisien korelasi berganda menjelaskan besamya tingkat hubungan antara

Atribut Expertise, Trustworthiness, Likeability, Attractiveness, PowerdenganNiat

Membeli Konsumen. Dari hasil analisis korelasi berganda yang terdapat pada

tabel 4.11, diketahui bahwa besamya koefisien korelasi ganda adalah 0,565 dan

masuk pada kategori sedang, sesuai dengan tabel interpretasi koefisien korelasi.

Koefisien determinasi memberikan penjelasan besamya pengamh variabel

bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan koefisien
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determinasi dalam penelitian ini sebesar 0,320 yang berarti bahwa sebesar 32,0%

atribut Expertise, Trustworthiness, /Akeability, Attractiveness, Power

mempengaruhi Niat Membeli Konsumen. Sedangkan sisanya sebesar 78,0%

variasi Niat Membeli Konsumen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model

tersebut..

4.2.4.2. Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda untuk Expertise (X\), Trustworthiness (X2),

Likeability (X3), Attractiveness (X4), Power (X5), mempunyai formula sebagai

berikut:

Y = a + biXi + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e

Dari hasil perhitungan yang tersaji pad tabel 4.7 di atas dapat disusun

persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 0,563 + 0,078Xi + 0,246X2 + 0,151X3 + 0,121X4+ 0,128X5

Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- Konstanta (a)

Dalam persamaan regresi di atas, konstantanya sebesar 0,563, artinya jika

atribut Expertise (Xi), Trustworthiness (X2), Likeability (X3), Attractiveness

(X4), Power (X5), tidak berubah atau sama dengan 0 (nol), maka Niat membeli

Konsumen sebesar 0,563 skor.

- Koefisien Expertise (bi)

Atribut Expertise (XA, merupakan atribut yang mempengaruhi Niat Membeli

Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,078. Berarti bila

Expertise(Xi) meningkat sebesar satu skor maka niat Membeli Konsumen (Y)
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akan meningkat sebesar 0,078 skor dengan anggapan variabel yang lain

konstan (tetap).

Koefisien Trustworthiness (hi)

Atribut Trustworthiness (X2), merupakan atribut yang mempengaruhi Niat

Membeli Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,246.

Berarti bila Trustworthiness (X2) meningkat sebesar satu skor maka Niat

Membeli Konsumen (Y) akan meningkat sebesar 0,246 skor dengan anggapan

variabel yang lain konstan (tetap).

Koefisien Likeability (b^)

Atribut Likeability (X3), mempakan atribut yang mempengaruhi Niat Membeli

Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,151. Berarti bila

Likeability (X3) meningkat sebesar satu skor maka Niat Membeli Konsumen

(Y) akan meningkat sebesar 0,151 skor dengan anggapan variabel yang lain

konstan (tetap).

Koefisien Attractiveness (b*)

Atribut Attractiveness (X4), mempakan atribut yang mempengamhi Niat

Membeli Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,121.

Berarti bila Attractiveness (X4) meningkat sebesar satu skor maka Niat

Membeli Konsumen (Y) akan meningkat sebesar 0,121 skor dengan anggapan

variabel yang lain konstan (tetap).

Koefisien Power (bs)

Atribut Power (X5), mempakan atribut yang mempengaruhi Niat Membeli

Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,128. Berarti bila
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power (X4) meningkat sebesar satu skor maka Niat Membeli Konsumen (Y)

akan meningkat sebesar 0,128 skor dengan anggapan variabel yang lain

konstan (tetap).

4.2.4.3. Pengujian Hipotesa 5

Untuk menguji Hipotesa 5 yaitu "ada pengamh yang signifikan antara

Thomas Nawillis sebagai Celebrity Endorsement (atribut Lixpertise,

Trustworthiness, Likeability, Attractiveness, Power) terhadap niat membeli

konsumen" melalui tahap-tahap berikut:

- Hipotesa

Ho5 :bi = b2 = b3 = b4 = b5 = 0

Ha5: bi * b2 ^ b3 * b4 * b5 * 0

- Statistik uji : F

Dari hasil perhitungan diperoleh :

F-hitung =8,829

p = 0,000

F-tabel (5%; 5, 94) = 2,311

- Kriteria Pengambilan Keputusan

- Jika Fhllung > F tabel (k, n-k-1; 0,05), Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika Fh,tung < F tabel (k, n-k-1; 0,05), Ho diterima dan Ha ditolak

atau

- Jika p < 0,05, Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika p > 0,05, Ho diterima dan Ha ditolak
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Secara visual daerah penerimaan dan penolakan hipotesa 5 disajikan pada

gambar 4.5. berikut:

Gambar 4.5.

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa 5

Daerah

Ho ditolak

8,829

- Kesimpulan

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa F-hitung = 8,829 > F-tabel = 2,311,

dan probabilitas = 0,000 < 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa Ho

ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada

pengamh yang sangat signifikan antara Thomas Nawillis sebagai Celebrity

Endorsement (atribut Expertise, Trustworthiness, Likeability, Attractiveness,

Power) terhadap niat membeli konsumen.

4.2.4.4. Pengujian Hipotesa 6

Untuk menguji Hipotesa 6 yaitu "Atractiveness mempakan atribut yang

paling dominan pengamhnya terhadap niat membeli konsumen dibandingkan

dengan atribut lainnya pada Celebrity Endorsement Thomas Nawillis, melalui

tahap-tahap berikut:

- Hipotesa

Ho5 : bi = 0

Ha6 : h * 0; dengan i = Atribut 1, 2, 3, 4, 5.
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Statistik uji : t

Dari hasil perhitungan diperoleh t-hitung untuk masing-masing atribut seperti

terangkum pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12.

Rangkuman uji signifikansi koefisien regresi
dengan Thomas Nawillis sebagai Celebrity Endorsement

Atribut

Expertise
Trustworthiness

Likeability
Attractiveness

Power

Koefisien

terstandari

sasi

0,136
0,155
0,160
0,261
0,104

hitung

1,409
1,708
1,564
2,612
1,094

:Sumber : data primer diolah 2005

- Kriteria Pengambilan Keputusan

- Jika thuung < -t tabei atau thitung > +t tabei maka Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika -t tabei < thuung < +t tabei, Ho diterima dan Ha ditolak

atau

- Jika p < 0,05, Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika p > 0,05, Ho diterima dan Ha ditolak

Secara visual daerah penerimaan dan penolakan hipotesa 6disajikan pada gambar

4.6. berikut:

Gambar 4.6.

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa 6

Daerah

Ho ditolak

1,094
Power

1,409

Expertise

t-

tabel

1,9855

1,9855

1,9855

1,9855

1,9855

,564

Likeability/

1,708

Trustworthiness

Nilai-

P

,162
,091

,121
,010
,277

Kesimpulan

Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
Tidak signifikan^

Daerah

Ho ditolak

2,612

Attractiveness
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Kesimpulan

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa atnbut Expertise, Trustworthiness,

Likeability, Power mempunyai nilai t-hitung < t-tabel dan probabillitas (p) >

0,05, disimpulkan bahwa kedua atribut tersebut tidak berpengaruh signifikan

terhadap niat membeli konsumen.

Sedangkan atribut Attractiveness mempunyai nilai t-hitung > t-tabel dan

probabilitas (p) < 0,05; disimpulkan bahwa Attractiveness berpengaruh

signifikan terhadap mat membeli konsumen. Atribut Attractiveness mempunyai

nilai t-hitung yang paling tinggi, dan mempunyai nilai koefisien regresi

terstandansasi terbesar yaitu sebesar 0,261. Dengan demikian atribut

Attractiveness merupakan atnbut yang paling dominan mempengamhi mat

membeli konsumen.

4.2.5. Pengaruh antara iklan endorser Thomas Nawilis terhadap niat

membeli konsumen

Pengujian pengaruh antara iklan dengan endorser Edi Brokoli terhadap niat

membeli konsumen menggunakan sofware SPSS 10.0 dan hasilnya dirangkum

pada tabel 4.13. berikut:



Tabel 4.13.

Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Iklan dengan endorser Thomas Nawillis

Variabel

Konstanta

Trustworthiness

Likeability
Attractiveness

Power

Koefisien

Regresi

Standart error

Adjusted R Square
R Square
R

F-hitung
Probabilitas

Sumber : Data primer diolah, 2005

Koefisien

Beta

0,108
0,101
0,496
0,091

t-hitung

-0,373
1,190
1,027
5,663
0,942

p-value

0,710
0,237
0,307
0,000
0,349
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4.2.5.1. Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Koefisien korelasi berganda menjelaskan besamya tingkat hubungan antara

Atnbut Trustworthiness, Likeability, Attractiveness, Power dengan Niat Membeli

Konsumen. Dan hasil analisis korelasi berganda yang terdapat pada tabel 4.13.,

diketahui bahwa besamya koefisien korelasi ganda adalah 0,530 dan masuk pada

kategori sedang, sesuai dengan tabel interpretasi koefisien korelasi.

Koefisien determinasi memberikan penjelasan besamya pengaruh variabel

bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan koefisien

determinasi dalam penelitian mi sebesar 0,281 yang berarti bahwa sebesar 28,1%

atribut Trustworthiness, Likeability, Attractiveness, Power mempengamhi Niat

Membeli Konsumen. Sedangkan sisanya sebesar 71,9% variasi Niat Membeli

Konsumen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model tersebut..
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4.2.5.2. Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda untuk Trustworthiness (X,), Likeability (X2),

Attractiveness (X3), Power (X4), mempunyai formula sebagai benkut:

Y = a + biX) + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e

Dari hasil perhitungan yang tersaji pada tabel 4.9 di atas dapat disusun

persamaan regresi sebagai berikut:

Y = -0,660 + 0,066X, + 0,088X2 + 0,274X3 + 0,145X4

Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- Konstanta (a)

Dalam persamaan regresi di atas, konstantanya sebesar -0,660, artinya jika

atribut Trustworthiness (X{), Likeability (X2), Attractiveness (X3), Power (X0,

tidak berubah atau sama dengan 0 (nol), maka Niat membeli Konsumen

sebesar -0,660 skor.

- Koefisien Trustworthiness (b\)

Atribut Trustworthiness (Xi), merupakan atribut yang mempengamhi Niat

Membeli Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,066.

Berarti bila Trustworthiness (Xi) meningkat sebesar satu skor maka Niat

Membeli Konsumen (Y) akan meningkat sebesar 0,066 skor dengan anggapan

variabel yang lain konstan (tetap).

- Koefisien Likeability (b2)

Atribut Likeability (X2), mempakan atribut yang mempengamhi Niat Membeli

Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,088. Berarti bila

Likeability (X2) meningkat sebesar satu skor maka Niat Membeli Konsumen
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(Y) akan meningkat sebesar 0,088 skor dengan anggapan variabel yang lain

konstan (tetap).

- Koefisien Attractiveness (bi)

Atribut Attractiveness (X3), merupakan atribut yang mempengaruhi Niat

Membeli Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,274.

Berarti bila Attractiveness (X3) meningkat sebesar satu skor maka Niat

Membeli Konsumen (Y) akan meningkat sebesar 0,274 skor dengan anggapan

variabel yang lain konstan (tetap).

- Koefisien Power (b*)

Atribut Power (X4), mempakan atribut yang mempengaruhi Niat Membeli

Konsumen (Y) dengan koefisien regresi positifyaitu sebesar0,145. Berarti bila

power (Xj) meningkat sebesar satu skor maka Niat Membeli Konsumen (Y)

akan meningkat sebesar 0,145 skor dengan anggapan variabel yang lain

konstan (tetap).

4.2.5.3. Pengujian Hipotesa 7

Untuk menguji Hipotesa 7 yaitu "ada pengamh yang signifikan antara iklan

endorser Thomas Nawillis (atribut Trustworthiness, Likeability, Attractiveness,

Power) terhadap niat membeli konsumen" melalui tahap-tahap berikut:

- Hipotesa

Ho7 :bi = b2 = b3 = b4 = 0

Ha7: bi * b2 * b3 * b4 * 0

- Statistik uji : F

Dari hasil perhitungan diperoleh :
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F-hitung =9,272

p = 0,000

F-tabel (5%; 4, 95) = 2,467

Kriteria Pengambilan Keputusan

- Jika Fhitung ^ Ftabel (k, n-k-1; 0,05), Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika Fh,tung < F tabel (k, n-k-1; 0,05), Ho diterima dan Ha ditolak

atau

- Jika p < 0,05, Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika p > 0,05, Ho diterima dan Ha ditolak

Secara visual daerah penerimaan dan penolakan hipotesa 7 disajikan pada

gambar 4.7. berikut:

Gambar 4.7.

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa 7

/ Daerah \^ Daerah

/ Ho diterima x. Ho ditolak

/A%??7777^~~
2,467 J

23,930

Kesimpulan

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa F-hitung = 23,930 > F-tabel = 2,467,

dan probabilitas = 0,000 < 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa Ho

ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada

pengamh yang sangat signifikan antara iklan endorser Thomas Nawillis
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(atribut Trustworthiness, Likeability, Attractiveness, Power) terhadap niat

membeli konsumen.

4.2.5.4. Pengujian Hipotesa 8

Untuk menguji Hipotesa 8 yaitu "Atractiveness merupakan atribut yang

paling dominan pengamhnya terhadap niat membeli konsumen dibandingkan

dengan atribut lainnya pada iklan endorser Thomas Nawillis, melalui tahap-tahap

berikut:

- Hipotesa

Ho8 : ^ = 0

Ha8 : b, * 0; dengan i = Atribut 1, 2, 3, 4.

- Statistik uji: t

Dari hasil perhitungan diperoleh t-hitung untuk masing-masing atribut seperti

terangkum pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14.

Rangkuman uji signifikansi koefisien regresi
iklan endorser Thomas Nawillis

Atribut

Koefisien

terstandari

sasi

t-

hitung
t-

tabel

Nilai-

P
Kesimpulan

Trustworthiness

Likeability
Attractiveness

Power

0,066
0,088
0,274
0,145

1,190
1,027
5,663
0,942

1,9852
1,9852
1,9852
1,9852

0,237
0,307
0,000
0,349

Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
Tidak Signifikan

:Sumber : data primer diolah 2005

Kriteria Pengambilan Keputusan

- Jika thitung < -t tabei atau thitung > +t tabei maka Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika -t tabei < thuung < +t tabei, Ho diterima dan Ha ditolak
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atau

- Jika p < 0,05, Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika p > 0,05, Ho diterima dan Ha ditolak

Secara visual daerah penerimaan dan penolakan hipotesa 8 disajikan pada

gambar 4.8. berikut:

Gambar 4.8.

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa 8

Daerah

Ho ditolak

\\\\\A\\V

Daerah \.
Ho diterima \^^

Daerah

Ho ditolak

-1,98 52

0,942

Power

^/ \ 1,9852
1,027 1,190

Likeability Trustworthiness
5,663

Attractiveness

Kesimpulan

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa atribut Trustworthiness, /Akeability,

dan Power mempunyai nilai t-hitung < t-tabel dan probabillitas (p) > 0,05,

disimpulkan bahwa ketiga atribut tersebut tidak berpengaruh signifikan

terhadap niat membeli konsumen.

Sedangkan atribut Attractiveness mempunyai nilai t-hitung > t-tabel dan

probabilitas (p) < 0,05; disimpulkan bahwa kedua atribut tersebut berpengaruh

signifikan terhadap niat membeli konsumen. Atribut Attractiveness mempunyai

nilai t-hitung yang lebih tinggi daripada atribut lainnya, dan mempunyai nilai

koefisien regresi terstandarisasi terbesar yaitu sebesar 0,274. Dengan demikian

atribut Attractiveness mempakan atribut yang paling dominan mempengamhi

niat membeli konsumen.



4.2.6. Ada perbedaan niat membeli konsumen ditinjau dari penggunaan

Celebrity Endorsement Edi Brokoli dan Thomas Nawillis (Pengujian

Hipotesa 9)

Untuk menguji apakah ada perbedaan mat membeli konsumen ditinjau dari

penggunaan Celebrity Endorsement Edi Brokoli dan Thomas Nawillis, digunakan

statistik uji t independent sample. Secara unci pengujian hipotesa 9 sebagai

berikut:

- Hipotesa

H09: p.] = u.2

Ha9 : u.i ^ ij.2

- Statistik uji: t

Dari hasil perhitungan diperoleh t-hitung untuk masing-masing atribut seperti

terangkum pada tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15.

Rangkuman uji beda dua rata-rata niat membeli konsumen

Endorser Mean t-hitung t-tabel P Kesimpulan

Edi Brokoli 9,75
7,342 1,9845 0,000 Signifikan

Thomas Nawillis 7,72

•.Sumber : data primer diolah 2005

Kriteria Pengambilan Keputusan

- Jika thitung < -t tabei atau thuung > +t tabei maka Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika-t tabei < th,tung < +t tabei, Ho diterima dan Haditolak

atau

- Jika p< 0,05, Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika p > 0,05, Ho diterima dan Ha ditolak



Secara visual daerah penerimaan dan penolakan hipotesa 9 disajikan pada

gambar 4.9. berikut

Gambar 4.9.

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesa 9

Daerah

Ho ditolak

/ Daerah

Ho diterima

Daerah

Ho ditolak

-1,9845 1,9845 \
7,342

Kesimpulan

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai t-hitung = 7,342 > t-tabel =

1,9845 dan probabillitas (p)=0,000 < 0,05, disimpulkan bahwa ada perbedaan

niat membeli konsumen bila ditinjau dari Celebrity Endorsement..

Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa Edi Brokoli sebagai Celebrity

Endorsement lebih dapat mempengaruhi niat membeli konsumen dibandingkan

dengan Thomas Nawillis. Karena rata-rata niat membeli dengan endorser Edi

Brokoli lebih tinggi yaitu sebesar 9,75 yang lebih besar daripada Thomas

Nawillis mempunyai rata-rata sebesar 7,72.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di muka menunjukkan

bahwa mayoritas responden berjenis kelamin berusia 21-25 tahun (57%),

berjenis kelamin perempuan (71%), mahasiswa/pelajar (52%) dan mempunyai

pendapatan Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,- (72%). Faktor Celebrity

Endorsement yang meliputi Expertise (Xx), Trustworthiness (X2), Likeability (X3),
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Attractiveness (X4)( Power (X5) berpengaruh secara sangat signifikan terhadap

niat membeli terhadap produk Fmit Tea di daerah Condong Catur, Depok, Sleman

Jogjakarta. Edi Brokoli sebagai Celebrity Endorsement berpengaruh secara sangat

signifikan terhadap niat membeli konsumen, memberikan kontribusi sebesar

51,2% dengan koefisien korelasi sebesar 0,716 yang masuk dalam kategori kuat.

Iklan endorser Edi Brokoli berpengaruh sangat signifikan terhadap niat membeli

konsumen, dan memberikan kontribusi sebesar 50,3% dengan koefisien korelasi

sebesar 0,709 yang masuk dalam kategori kuat. Thomas Nawilis sebagai Celebrity

Endorsement berpengamh sangat signifikan terhadap niat membeli konsumen, dan

memberikan kontribusi sebesar 32,0% dengan koefisien korelasi sebesar 0,565

yang masuk dalam kategori sedang. Iklan endorser Thomas Nawilis berpengamh

sangat signifikan terhadap niat membeli konsumen, dan memberikan kontribusi

sebesar 28,1% dengan koefisien korelasi sebesar 0,530 yang masuk dalam

kategori sedang.

Besamya pengamh yang diberikan oleh atribut-atribut tersebut di atas 50%

untuk endorser Edi Brokoli dan di bawah 50% untuk endorser Thomas Nawillis.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor Celebrity Endorsement memberikan

peningkatan niat membeli konsumen secara berarti. Atau dengan kata lain

penggunaan endorser yang dilakukan oleh pemasar dengan tepat memberikan

peningkatan niat membeli konsumen. Selain karena faktor produk Fmit tea yang

telah diterima dan dikunsumsi oleh masyarakat didasari atas faktor kebutuhan

(Teori Motivasi Maslow), keberhasilan dalam menciptakan niat membeli seorang
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konsumen juga ditentukan oleh faktor intern dan ekstem yang saling

mempengaruhi antar satu dengan lainnya.

Mc Cracken 91989: 317) menyatakan bahwa seorangselebritipun bisa gagal

saat digunakan sebagai tokoh dalam pengiklanan suatu produk tertentu, tatapi

dapat berhasil untuk produk yang lain. Hal ini disebabkan karena seorang selebriti

adalah sebuah kombinasi status, kelas, gender, usia, tipe personalitas, dan gaya

hidup yang diwakili dalam diri sang selebriti yang nantinya akan dibawanya

dalam proses perwakilan (endorsement) dalam periklanan suatu produk. Oleh

karena itu hams memperhatikan kombinasi di atas, yang disebut sebagai cultural

meaning, apabila memiliki keputusan untuk menggunakan selebriti tertentu dalam

periklanan.

Secara parsial Attractiveness berpengamh positif dan signifikan terhadap

niat membeli konsumen, terbukti bahwa nilai t yang dihasilkan selalu lebih besar

daripada nilai t-tabelnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi

Attractiveness Celebrity Endorsement maka niat membeli konsumen semakin

tinggi atau semakin baik. Untuk itu pihak manajerial hams memperhatikan

Attractiveness Celebrity Endorsement yang digunakannya dan penempatannya.

Penggunaan Edi Brokoli sebagai endorser pada produk Fruit-tea menunjukkan

bahwa atribut Attractiveness mempakan variabel yang paling berpengamh dalam

menumbuhkan niat membeli konsumen. Demikian juga halnya Thomas Nawillis

sebagai endorser pada produk Fmit-tea menunjukkan bahwa Attractiveness

mempakan atribut yang paling berpengamh terhadap niat membeli konsumen.

Namun hasil yang diperolehnya masih dibawah Edi Brokoli. Hal ini ditunjukkan
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dengan adanya koefisien determinasi yang dihasilkan. Pada penggunaan Edi

Brokoli sebagai Celebrity Endorsement menghasilkan koefisien determinasi

51,2% dan pada iklan endorsemya sebesar 50,2%. Sedangkan penggunaan

Thomas Nawillis hanya memberikan pengaruh sebesar 32% pada Celebrity

Endorsement dan 28,1%. Hal ini menunjukkan bahwa Edi Brokoli lebih Attractive

dalam menyampaikan pesan yang dimaksud dan menarik bagi konsumen yang

menonton iklannya. Niat membeli konsumen dipengamhi oleh ketepatan

penggunaan Celebrity Endorsement yang digunakan dan kecocokan antara

Celebrity Endorsement dengan produk yang diiklannya. Hal ini diperkuat dari

hasil pengujian beda rata-rata niat membeli konsumen bila ditinjau dari

penggunaan Celebrity Endorsement yaitu Edi Brokoli dan Thomas Nawillis. Hasil

pengujian menunjukkan, rata-rata niat membeli konsumen dengan endorser Edi

Brokoli sebesar 9,75 sedangkan Thomas Nawillis 7,72. Nilai t positif dan sangat

signifikan menunjukkan bahwa Edi Brokoli lebih berhasil dalam meningkatkan

niat membeli konsumen terhadap produk Fmit-tea dibandingkan Thomas

Nawillis.


