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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendahuluan 

 Pada bab 3 ini penulis menuliskan tentang objek penelitian yang akan di 

teliti adalah jamu kemasan Tolak Angin Sido Muncul.Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua konsumen atau semua orang yang tertarik untuk meminum Jamu 

Tolak Angin Sido Muncul di Daerah Istimewa Yogyakarta Penelitian ini bersifat 

kuantitatif dan metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

convinience sampling dengan membagikan kuisioner untuk 300 responden.. Untuk 

menguji hipotesa penelitian yaitu dengan Structural Equation Modeling (SEM) 

dengan software PLS(Partial Least Square). 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana Subyek penelitian 

ini adalah semua konsumen atau semua orang yang sudah pernah melihat iklan dan 

tertarik meminum produk jamu kemasan Sido Muncul yang di endorser oleh Dahlan Iskan. 

3. 3Definisi Operasional 

  Penelitian ini melibatkan lima variabel yaitu, attractivness, trustworthiness, 

expertise, attitude toward advertise, purchase intention. Pengukuran kelima 

vareabel tersebut mengacu kepada instrument penelitian yang dikembangkan oleh 

Ishak (2008). 
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  3.3.1.Attractiveness 

  Menurut O’Mahony dan Meenaghan (1998) daya tarik adalah 

kemampuan selebritis dalam menyampaikan iklannya kepada pasar sasaran, 

semakin identik dan popular selebritis yang digunakan maka semakin cepat pula 

konsumen dalam mengenal iklan disampaikan.Sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yaitu oleh  Ishak (2008) dengan beberapa indikator pertanyaan untuk 

mengukur variabel attractiveness sebagai berikut: 

 Penampilan Bintang iklan tersebut menarik  

 Penampilan Bintang iklan tersebut berkharisma 

 Penampilan Bintang iklan tersebut elegan 

 Penampilan Bintang iklan tersebut berkelas 

 Endorser Birokrat adalah seorang profesional yang memiliki keunggulan 

dalam hal Komunikasi, sehingga penampilannya lebih menarik 

  3.3.2. Trustworthiness 

 Menurut O’Mahony dan Meenaghan (1998) kepercayaan adalah 

perasaan atau apresiasi yang diberikan oleh konsumen terhadap iklan 

sehingga perilaku obyek atau subyek dapat mempengaruhikonsumen 

terhadap iklan yang disampaikan.Sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu 

oleh  Ishak (2008) dengan beberapa indikator pertanyaan untuk mengukur 

variabel Trustworthiness sebagai berikut: 

 Bintang iklan tersebut dapat diandalkan  

 Bintang iklan tersebut jujur dalam menyampaikan pesan iklan  

 Bintang iklan tersebut konsisten dalam menyampaikan pesan iklan 
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 Bintang iklan tersebut dapat dipercaya dalam menyampaikan pesan iklan 

 Bintang iklan tersebut tulus dalam menyampaikan pesan iklan 

 Endorser Birokrat adalah seorang profesional yang seharusnya lebih 

Transparan, sehingga membuat saya lebih percaya 

 Endorser Birokrat adalah seorang profesional yang seharusnya lebih Netral, 

sehingga membuat saya lebih percaya 

 Endorser Birokrat adalah seorang profesional yang seharusnya mempunyai 

sifat amanah sehingga membuat saya lebih percaya 

 Endorser Birokrat adalah seorang profesional yangAkuntabel, sehingga 

membuat saya lebih percaya 

  3.3.3. Expertise 

  Menurut O’Mahony dan Meenaghan (1998) keahlian adalah kemampuan 

spesifik yang dimiliki oleh obyek maupun subyek iklan berdasarkan pengalaman 

maupun kemampuan pasar sasaran yang merupakan tujuan produsen.Sesuai 

dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh  Ishak (2008) dengan beberapa indikator 

pertanyaan untuk mengukur variabel Expertisesebagai berikut: 

 Bintang iklan tersebut seorang ahli  

 Bintang iklan tersebut berpengalaman  

 Bintang iklan tersebut berpengetahuan luas  

 Bintang iklan tersebut berkualitas  

 Bintang iklan tersebut terampil 

 Endorser Birokrat adalah seorang profesional yang Kreatif sehingga saya 

pandang memiliki keahlian lebih di banding lainnya 
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 Endorser Birokrat adalah seorang profesional yang Inovatif sehingga saya 

pandang memiliki keahlian lebih di banding lainnya 

 3.3.4. Sikap Terhadap Iklan 

  Sikap terhadap iklan (attitude toward the ad) sebagai suatu 

kecenderungan untuk merespon dengan cara yang baik atau tidak baik suatu 

stimuli iklan tertentu dalam suatu situasi eksposur tertentu. Sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yaitu oleh  Ishak (2008) dengan beberapa indikator 

pertanyaan untuk mengukur variabel sikap terhadap iklan sebagai berikut: 

 Iklan tersebut dapat dipercaya  

 Iklan tersebut nampak meyakinkan  

 Iklan tersebut nampak jujur 

 Iklan tersebut kreatif 

 Iklan tersebut menyenangkan 

 Iklan tersebut tidak meragukan 

 Iklan tersebut bermanfaat 

 Iklan tersebut menarik 

 Iklan tersebut bagus (baik) 

 Iklan tersebut dapat dinikmati 

 Iklan tersebut tidak membosankan 

 Iklan tersebut berkesan moderen  

 Pesan iklan tersebut kuat 

 Pesan iklan tersebut efektif 
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  3.3.5. Minat Beli 

   Minat beli menurut Engel et. al. (2001) merupakan penilaian 

subjektif tentang apa yang akan dimliki oleh konsumen di masa yang akan 

datang dari salah satu bentuk minat adalah minat beli konsumen yang berarti 

apa yang dipikirkan konsumen untuk dibeli. Schiffman dan Kanuk (2000) 

Minat merupakan satu faktor internal (individual) yang mempengaruhi 

perilaku konsumen, minat adalah suatu bentuk pikiran yang nyata dari 

refleksi rencana pembeli untuk membeli beberapa unit dalam jumlah 

tertentu dari beberapa merek yang tersedia dalam periode waktu 

tertentu.Sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh  Ishak (2008) 

dengan beberapa indikator pertanyaan untuk mengukur variabel minat 

belisebagai berikut: 

 Saya akan mencari tahu lebih lanjut mengenai produk ini. 

 Saya akan mempertimbangkan untuk membeli produk ini. 

 Saya sungguh-sungguh ingin membeli produk ini 
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Tabel 3.1 

Rangkuman Indikator 

No VARIABEL INDIKATOR ACUAN 

1 Attractivness a. Penampilan Bintang iklan tersebut Menarik Asmai Ishak 

  b. Penampilan Bintang iklan tersebut Berkharisma  Ryan Hasmi 

  c. Penampilan Bintang iklan tersebut Elegan Asmai Ishak 

  d. Penampilan Bintang iklan tersebut Berkelas Asmai Ishak 

  e. Bintang iklan tersebut Tampan Asmai Ishak 

  f. Endorser Birokrat adalah seorang profesional 

yang memiliki keunggulan dalam hal Komunikasi, 

sehingga penampilannya lebih menarik 

Peneliti 

2. Trustworthiness a Bintang iklan tersebut seorang yang dapat 

dihandalkan 

Asmai Ishak 

  b. Bintang iklan tersebut jujur dalam 

menyampaikan pesan iklan  

Asmai Ishak 

    c. Bintang iklan tersebut konsisten dalam 

menyampaikan pesan iklan 

Asmai Ishak 

  d.Bintang iklan tersebut tulus dalam menyampaikan 

pesan iklan 

Asmai Ishak 

  e. Bintang iklan tersebut dapat dipercaya dalam 

menyampaikan pesan 

Asmai Ishak 

  f. Endorser Birokrat adalah seorang profesional 

yang seharusnya lebih Transparan, sehingga 

membuat saya lebih percaya 

Peneliti 

  g. Endorser Birokrat adalah seorang profesional Peneliti 
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yang seharusnya lebih Netral, sehingga membuat 

saya lebih percaya 

  h. Endorser Birokrat adalah seorang profesional 

yang seharusnya mempunyai sifat amanah 

sehingga membuat saya lebih percaya 

Peneliti 

  i.Endorser Birokrat adalah seorang profesional 

yangAkuntabel, sehingga membuat saya lebih 

percaya 

Peneliti 

3. Expertise a. Bintang iklan tersebut seorang yang ahli Asmai Ishak 

  b.Bintang iklan tersebut seorang yang 

berpengalaman 

Asmai Ishak 

  c.Bintang iklan tersebut seorang yang 

berpengetahuan luas 

Asmai Ishak 

  d.Bintang iklan tersebut seorang yang berkualitas Asmai Ishak 

  e Bintang iklan tersebutseorang yang terampil Asmai Ishak 

  f. Bintang iklan tersebut seorang  yang informative Roobina 

Ohanian 

  g. Endorser Birokrat adalah seorang profesional 

yang Kreatif sehingga saya pandang memiliki 

keahlian lebih di banding lainnya 

Peneliti 

  h. Endorser Birokrat adalah seorang profesional 

yang Inovatif sehingga saya pandang memiliki 

keahlian lebih di banding lainnya 

Peneliti 

4. Sikap terhadap 

iklan  

a. Iklan tersebut dapat dipercaya Asmai Ishak 
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  b. Iklan tersebut nampak meyakinkan Asmai Ishak 

  c. Iklan tersebut nampak jujur Asmai Ishak 

  d. Iklan tersebut kreatif, membuat saya tertarik Karina P 

Rodriguez 

  e.  Iklan tersebut menyenangkan Karina P 

Rodriguez 

  f. Iklan tersebut  tidak meragukan Asmai Ishak 

  g. Iklan tersebut bermanfaat Asmai Ishak 

  h. Iklan tersebut menarik Asmai Ishak 

  i. Iklan tersebut bagus (baik) Asmai Ishak 

  j.  Iklan tersebut dapat dinikmati Asmai Ishak 

  k. Iklan tersebut tidak membosankan Asmai Ishak 

  l.  Iklan tersebut berkesan modern Asmai Ishak 

  m. Pesan didalam Iklan  kuat Asmai Ishak 

  n. Pesan Iklan efektif Asmai Ishak 

5. Minat  a. Saya akan mencari tau lebih lanjut mengenai 

produkini 

Asmai Ishak 

  b. Saya akan mempertimbangkan untuk membeli 

produk ini 

Asmai Ishak 

  c. Saya sungguh-sungguh ingin membeli produk ini Asmai Ishak 
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3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

 Populasi adalah  kesatuan individu atas subjek pada wilayah tertentu yang akan di 

teliti. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua konsumen atau semua 

orang yang tertarik untuk meminum Jamu Tolak Angin Sido Muncul di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

3.4.2 Sampel 

 Sampel bisa dikatakan sebagian dari populasi. Sampel secara teknis berguna 

untuk memudahkan peneliti dalam melakukan sensus jika jumlah populasinya terlalu 

banyak karena akan memerlukan waktu dan biaya yang terlalu banyak. Proses penelitian 

menggunakan data sampel relatif lebih cepat daripada populasi sehingga dapat 

mengurangi jangka waktu antara saat timbulnya kebutuhan informasi hasil penelitian 

dengan ketersidiaan informasi yang diperlukan (Indriantoro & Supomo, 2009) 

 Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalahconvinience 

sampling. Penulis menganggap metode tersebut memiliki kemudahan tersendiri ketika 

melakukan penyebaran kuisioner. Convinience sampling memilih sampel dari elemen 

populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti (Indriantoro & Supomo, 2009). Metode 

ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihannya adalah metode ini relatif lebih 

cepat dan biaya yang relatif rendah, sedangkan kekurangannya terdapat pada analisis 

yang di khawatirkan sampel memiliki tingkat generelisasi rendah. 

 Dalam penelitian ini menggunakan 300 orang responden. Penetapan jumlah 

sampel ini didasarkan pada alat analisa yang akan dipergunakan untuk menguji hipotesa 
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penelitian yaitu Structural Equation Modeling (SEM) yang membutuhkan data minimal 

100 (Ferdinand, 2002). 

3.5 Jenis Data dan Tehnik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.Data 

primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden.Data 

diperoleh dengan penyebaran instrument penelitian atau kuisioner kepada beberapa 

orang responden yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian calon konsumen 

dan konsumen Tolak Angin.Dalam pengumpulan data, penulis meminta kepada 

responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam kuisioner. 

Kuisioner yang digunakan terdiri dari lima bagian, yaitu:  

Bagian 1: memuat pertanyaan tentang Attractiveness dari Endorser. 

Bagian 2: memuat pertanyaan tentang Trustworthiness dari Endorser. 

Bagian 3: memuat pertanyaan tentang Expertise dari Endorser. 

Bagian4:memuat pertanyaan tentang Sikap Terhadap Iklan dari Attractiveness, 

Trustworthiness, dan Expertise 

Bagian 5: memuat pertanyaan tentang Minat Beli Konsumen dari Sikap Terhadap  

Iklan 

Di dalam penyusunan kuisioner tersebut penulis menggunakan skala 

likert, yaitu skala yang berisi empat tingkat preferensi jawaban dengan pilihan 

sebagai berikut:  

1= Sangat Tidak Setuju   3= Setuju 

2= Tidak Setuju     4= Sangat Setuju 
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3.6Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan  kuesioner.Data yang digunakan harus 

baik dan berkualitas agar memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Untuk 

mengetahui apakah butir-butir dalam data tersebut dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data yang akurat maka perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas 

terhadap data yang digunakan.  

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya 

(Saifuddin, 1997). Validitas menyangkut tingkat akurasi yang dicapai oleh sebuah 

indikator dalam menilai sesuatu atau akuratnya pengukuran atas apa yang 

seharusnya diukur, sebuah indikator dinyatakan valid jika mempunyai nilai estimate 

≥ 0.50. 

Reliabilitas adalah ukuran mengenai konsistensi internal dari indikator-

indikator sebuah konstruk yang menunjukan derajat sampai dimana masing-masing 

indikator itu mengindikasikan sebuah kontruk atau faktor laten yang umum, nilai 

batas yang digunakan untuk menilai sebuah tingkat reabilitas yang dapat diterima 

adalah 0.60 

 3.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang menjelaskan mengenai 

ketertarikan data penelitian ke dalam bentuk kalimat. Analisis deskriptif 

bertujuan untuk mengubah data-data mentah menjadi data yang mudah 

dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas. Dalam penelitian ini, 

analisis yang dilakukan berdasarkan uraian hasil jawaban para responden 
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dari kuisioner yang dibagikan. Data tersebut tercantum dalam bentuk tabel 

dan analisis deksriptif yang dilakukan berdasarkan data dalam tabel 

tersebut. 

3.6.2 Partial Least Square (PLS) 

Untuk penelitian ini menggunakan program SEM PLS (Partial Least 

Square) yang dapat mengolah model penelitian yang berdimensi dan 

berjenjang. Analisis ini untuk mengetahui pengaruhAttractiveness, 

Trustworthiness,dan Expertise terhadap Attitude Toward The Ad. Serta 

pengaruh Attitude Toward The Ad terhadap Purchase Intention. Langkah-

Langkah Pemodelan Partial Least Square: 

           1. Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Perancangan model struktural hubungan antar variabel laten 

pada PLS didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian. 

2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

Perancangan model pengukuran (outer model) dalam PLS sangat 

penting karena terkait dengan apakah indikator bersifat refleksif atau 

formatif. 

3. Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Bilamana langkah satu dan dua sudah dilakukan, maka agar 

hasilnya lebih mudah dipahami, hasil perancangan inner model dan outer 

model tersebut, selanjutnya dinyatakan dalam bentuk diagram jalur. 

4. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 

a. Inner model  
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Inner model, yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten 

(structural model), disebut juga dengan inner relation, 

menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori 

substansif penelitian.  

b. Outer model  

Outer model, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten 

dengan indikatornya, disebut juga dengan outer relationatau 

measurement model, mendefinisikan karakteristik konstruk dengan 

variabel manifesnya.  

c. Weight relation 

Weight relation, estimasi nilai kasus variabel latent.Inner dan 

outer model memberikan spesifikasi yang diikuti dengan estimasi 

weight relation dalam algoritma PLS. 

5. Estimasi 

Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam PLS adalah 

metode kuadrat terkecil (least square methods). Proses perhitungan 

dilakukan dengan cara iterasi, dimana iterasi akan berhenti jika telah 

tercapai kondisi konvergen. Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi 3 

hal, yaitu : 

1) Weight estimate digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. 

2) Estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan antar variabel 

laten dan estimasi loading antara variabel laten dengan indikatornya.  
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3) Means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi, intersep) untuk 

indikator dan variabel laten. 

6. Evaluasi Goodness of Fit 

a. Inner Model  

 Pengujian Hipotesis yang di ajukan dapat di lihat dari 

besarnya nilai t-statistik. Signifikasi parameter yang di estim asi 

memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan 

antar variabel-variabel lainpenelitian. Kriteria untuk menolak dan 

menerima hubungan yang di ajukan dapat dilihat dari 

perbandingan nilai t-hitung dan t-tabel. Jikat nilai t-hitung . t-tabel, 

yaitu 1,96 maka Ha di terima 

b.  Outer Model  

Convergent Validity 

Korelasi antara skor indikator refleksif dengan skor variabel 

latennya. Untuk hal ini loading 0.5 sampai 0.6 dianggap cukup. 

Composite reliability (ρc)  

Kelompok indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki 

reliabilitas komposit yang baik jika memiliki composite reliability 

≥0.7, walaupun bukan merupakan standar absolut. 

3.6.3 Uji – t 

Uji-t digunakan untuk mengetahui dan menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

variabel laten eksogen(independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

laten endogen (dependen). 
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Langkah- langkah pengujiannya adalah: 

a. Perumusan Hipotesis Operasional Nihil (H0) dan Hipotesis Alternatif (Ha) 

  Misalnya pada hipotesis 1: 

H0 : γi = 0 lawan H1 : γi ≠ 0  

H0 :Attractiveness tidak memiliki pengaruh positif terhadap Sikap Terhadap Iklan. 

H1: Attractiveness memiliki pengaruh positif terhadap Sikap terhadap iklan. 

b. Menentukan taraf signifikansi  

Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi (a) sebesar 5% atau 0,05. 

c. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:  

H0 diterima jika probabilitas (p) ≥ 0,05 

H0 ditolak jika probabilitas (p) < 0,05 

d.  Menghitung probabilitas (p) dengan regresi menggunakan program SEM 

e. Penarikan Kesimpulan : menyesuaikan hasil prosedur (c) dengan butir (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


