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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini penulis akan menganalisis data yang telah terkumpul, data-

data yang dimaksud adalah berbagai macam data analisis deskriptif, analisis 

statistik serta pembahasan dan implikasi. Analisis deskriptif meliputi analisis 

karakteristik responden dan data analisis deskritif variabel penelitian. Sedangkan 

analisis statistik meliputiouter model(uji validitas, uji reliabilitas), dan menilai 

inner modelatau model struktural hasil penelitian.Adapun data yang telah 

dikumpulkan tersebut berupa hasil jawaban responden yaitu sebanyak 300 

responden, namun kuisioner yang memenuhi syarat sebanyak 282 eksemplar di 

karenakan responden sudah pernah melihat iklan Tolak Angin yang diteliti, sisanya 

18 responden tidak memenuhi syarat karena belum pernah melihat iklan Tolak 

Angin yang diteliti, sehingga data yang dapat diolah adalah sebesar 282 responden.  

4.1.   Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis data yang lebih banyak 

menggambarkan fakta mengenai situasi obyek penelitian yang dianalisa untuk 

menjelaskan tinjauan pustaka. 

          4.1.1 Analisis Karakteristik Responden 

1.  Jenis Kelamin 

  Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut :  
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Tabel 4.1 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Pria 162 57.4% 

Wanita 120 42.6% 

Total 282 100.0% 

 Sumber : Data Primer diolah, 2014. 

 Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini sebagian besar adalah pria sebanyak 162responden 

atau 57,4% dan wanita sebanyak 120 responden atau 42,6%. Hal ini 

menunjukkan bahwa respponden yang pernah menyaksikan iklan jamu 

kemasan Tolak Angin di televisi lebih banyak responden pria. 

2. Umur 

  Berdasarkan umur, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

Tabel 4.2 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

< 20 tahun 27 9.6% 

20 - 30 tahun 130 46.1% 

31 - 40 tahun 37 13.1% 

41 - 50 tahun 49 17.4% 
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> 50 tahun 39 13.8% 

Total 282 100.0% 

 Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa 

responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar berumur 20 s/d 30 

tahun sebanyak 130 responden atau 46,1%, antara 31 - 40 tahun sebanyak 

37 responden atau 13,1%, antara 41 - 50 tahun sebanyak 49 responden 

atau 17,4%, lebih dari50 tahun sebanyak 39 responden atau 13,8%dan 

yang berumur kurang dari20 tahun sebanyak 27responden atau 9,6%. Hal 

ini menunjukkan bahwa responden yang pernah menyaksikan iklan jamu 

kemasan Tolak Angin di televisi rata-rata berusia muda atau produktif. 

3. Pekerjaan 

  Berdasarkan pekerjaan, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

Tabel 4.3 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

Pelajar/mahasiswa 108 38.3% 

Pegawai swasta 12 4.3% 

Wirausaha/Pengusaha 6 2.1% 

TNI/POLRI 3 1.1% 

PNS 132 46.8% 
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Ibu Rumah Tangga 12 4.3% 

Lain – lain 9 3.2% 

Total 282 100% 

 Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa 

responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar adalah 

PNSsebanyak 132 responden atau 46,8%, pelajar/mahasiswa sebanyak 

108 responden atau 38,3%,pegawai swasta sebanyak 12 responden atau 

4,3%, wirausaha/pengusaha sebanyak 6 responden atau 2,1%, 

TNI/POLRIsebanyak 3responden atau 1,1%, ibu rumah tangga sebesar 

4,3% dan lain – lain sebesar 3,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas respondenbekerja sebagai PNS. 

4. Pendidikan terakhir 

  Berdasarkan pendidikan terakhir, maka responden dalam penelitian 

ini diklasifikasikan sebagai berikut :  

Tabel 4.4 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir 

Pendidikan terakhir Jumlah Persentase 

SMP/sederajat 17 6% 

SMA 146 51.8% 

Diploma 36 12.8% 

Sarjana 81 28.7% 
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S2 2 0.7% 

Total 282 100.0% 

 Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa 

responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar lulusan SMA 

yaitusebanyak 146 responden atau 51,8%, SMP sebanyak 17 responden 

atau 6%,diploma sebanyak 36 responden atau 12,8%, sarjana sebanyak 

81 responden atau 28,7%, dan S2sebanyak 2responden atau 0,7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden adalah 

menengah keatas.  

5. Pendapatan/Uang Saku 

  Berdasarkan pendapatan, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan tabel 4.5 sebagai berikut :  

 

Tabel 4.5 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan 

Pendapatan Jumlah Persentase 

<= Rp.1000.000 63 22.3% 

1.001.000 - 2.000.000 82 29.1% 

2.001.000 - 3.000.000 74 26.2% 

3.001.000 - 4.000.000 37 13.1% 

4.001.000 - 5.000.000 15 5.3% 
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> 5.000.000 11 3.9% 

Total 282 100% 

  Sumber : Data Primer diolah, 2014. 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa 

responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar memiliki 

pendapatan/uang saku antara Rp.1.001.000 – Rp.2000.000 sebanyak 82 

responden atau 29,1%. antara Rp.2.001.000 – Rp.3.000.000 sebanyak 74 

responden atau 26,2%, Rp.3001.000 – Rp.4.000.000 sebanyak 37 orang 

atau 13,1%, antara Rp.4.001.000 – Rp.5.000.000 sebesar 5,3%, lebih dari 

Rp.5.000.000 sebesar 3,9%, dan kurang dari sama dengan Rp.1000.000 

sebesar 22,3%.  

6. Pernah Melihat Iklan Jamu Tolak Angin 

  Berdasarkan pernah menonton iklan tolak angin di televisi, maka 

responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :  

Tabel 4.6 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pernah Melihat Iklan 

Melihat Iklan Jumlah Persentase 

Ya 282 100% 

Total 282 100% 

 Sumber : Data Primer diolah, 2014. 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini pernah melihatiklan Tolak Angin 
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ditelevisi yaitu sebanyak 282 responden atau 100%. Hal ini menunjukkan 

bahwa iklan jamu kemasan Tolak Angin sudah pernah dilihat oleh 

konsumen di Yogyakarta. 

7. Melihat Iklan Jamu Tolak Angin 

  Berdasarkan menonton iklan tolak angin di televisi, maka responden 

dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :  

Tabel 4.7 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Melihat Iklan 

Melihat Iklan Jumlah Persentase 

Hari ini 28 9.9% 

Beberapa hari lalu 103 36.5% 

Minggu lalu 36 12.8% 

Bulan lalu 115 40.8% 

Total 282 100.0% 

  Sumber : Data Primer diolah, 2014. 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini melihatiklan Tolak Angin ditelevisi bulan 

yang lalu yaitu sebanyak 115 responden atau 40,8%. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden melihat iklan jamu kemasan Tolak Angin 

sudah agak lama, yaitu beberapa bulan yang lalu. 
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8. Frekuensi Melihat Iklan Jamu Tolak Angin 

  Berdasarkan frekuensi menonton iklan tolak angin di televisi, maka 

responden dalam penelitian ini diklasifikasikan tabel 4.8 sebagai berikut :  

 

Tabel 4.8 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Frekuensi Melihat Iklan 

Melihat Iklan Jumlah Persentase 

Sekali 20 7.1% 

Jarang 210 74.5% 

Sering 52 18.4% 

Total 282 100.0% 

 Sumber : Data Primer diolah, 2014. 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini frekuensi melihatiklan Tolak Angin 

ditelevisi dalam kategori jarang sebanyak 210 responden atau 74,5%. Hal 

ini menunjukkan bahwa responden jarang melihat iklan jamu kemasan 

Tolak Angin di telivisi. 

 

4.1.2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif yaitu berupa penilaian responden terhadap variabel 

- variabel penelitian yang terdiri dari daya tarik(Attractiveness), kepercayaan 

(Trustworthiness), keahlian (Expertise), sikap terhadap iklan dan minat beli 
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konsumen.Penilaian terhadap variabel penelitian ini diukur dengan skor 

terendah 1 (sangat tidak setuju), dan skor tertinggi adalah 4 (Sangat setuju). 

Sehingga dalam menentukan kriteria penilaian konsumen terhadap variabel 

penelitian dapat dilakukan dengan interval sebagai berikut : 

Skor persepsi terendah adalah : 1 

Skor persepsi tertinggi adalah : 4 

4 -  1 

Interval =  = 0,80 

                   4 

Sehingga diperoleh batasan persepsi adalah sebagai berikut : 

1,00 – 1,75 = Sangat tidak setuju 

1,76 – 2,50 = Tidak setuju 

            2,51 – 3,25 = Setuju 

3,26 – 4,00 = Sangat Setuju 

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat 

ditunjukkan dengan table 4.9berikut : 

Tabel 4.9 

Deskriptif Variabel Penelitian Daya Tarik (Attractiveness) 

Indikator Daya Tarik 

Rata 

rata 

Kriteria 

Penampilan Bintang iklan tersebut menarik  2.79 Setuju 

Penampilan Bintang iklan tersebut berkharisma 2.77 Setuju 
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Penampilan Bintang iklan tersebut elegan 2.59 Setuju 

Penampilan Bintang iklan tersebut berkelas 2.60 Setuju 

Penampilan Dahlan Iskan tersebut Tampan 2.41 Tidak Setuju 

Dahlan Iskan memiliki keunggulan dalam hal 

komunikasi 

2.97 Setuju 

Rata - rata total 2.69 Setuju 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif seperti pada Tabel 4.9 

menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap variabel daya tarik 

(Attractiveness) Dahlan Iskan sebagai pengiklan produk Tolak angin adalah 

sebesar 2,69 yaitu berada pada kriteria yang setuju. Penilaian tertinggi terjadi 

pada item Dahlan Iskan memiliki keunggulan dalam hal komunikasidengan 

rata-rata sebesar 2,97 (setuju), dan penilaian terendah terjadi pada item 

Penampilan Dahlan Iskan tersebut Tampan dengan rata – rata sebesar 2,41 

(tidak setuju). Hal ini berarti konsumen telah memberikan penilaian yang 

setuju terhadapDaya Tarik pada kredibilitas endorser iklan produk Tolak 

Angin Sido Muncul versi Dahlan Iskan karena berada pada interval 2,51 – 4,00. 

Tabel 4.10 

Deskriptif Variabel Penelitian Kepercayaan (Trustworthiness) 

Indikator Kepercayaan Rata-rata Kriteria 

Dahlan Iskan seorang yang dapat diandalkan 2.87 Setuju 

Dahlan Iskan jujur dalam menyampaikan pesan iklan 2.76 Setuju 
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Dahlan Iskan konsisten dalam menyampaikan pesan 

iklan 

2.85 

Setuju 

Dahlan Iskan dapat dipercaya dalam menyampaikan 

pesan iklan 

2.85 

Setuju 

Dahlan Iskan tulus dalam menyampaikan pesan iklan 2.76 Setuju 

Dahlan Iskan sebaik seorang birokrat lebih transparan 3.02 Setuju 

Dahlan Iskan sebaik seorang birokrat lebih netral 3.02 Setuju 

Dahlan Iskan sebaik seorang birokrat memiliki sifat 

amanah 

3.06 

Setuju 

Dahlan Iskan sebaik seorang birokrat memiliki sifat 

akuntabel 

3.03 

Setuju 

Rata - rata total 2.91 Setuju 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif seperti pada Tabel 4.10 

menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap variabel 

kepercayaan (Trustworthiness) adalah sebesar 2,91 yaitu berada pada kriteria 

yang setuju. Penilaian tertinggi pada item Dahlan Iskan sebaik seorang birokrat 

memiliki sifat amanah dengan rata-rata sebesar 3,06 (setuju), dan penilaian 

terendah terjadi pada item Dahlan Iskan jujur dalam menyampaikan pesan iklan 

dengan rata – rata sebesar 2,76 (setuju). Hal ini berarti konsumen telah 

memberikan penilaian yang setuju terhadapKepercayaan pada iklan produk 

Tolak Angin Sido Muncul versi Dahlah Iskan karena berada pada interval 2,51– 
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3,25. Hasil ini didukung dengan penilaian variabel per item pertanyaan yang 

menunjukkan bahwa seluruh variabel Kepercayaan dinilai setuju.Hal ini 

disebabkan karena bintang iklan yaitu Dahlan Iskan dapat dipercaya, 

bersungguh – sungguh dan mampu diandalkan ketika mengiklankan produk. 

 

Tabel 4.11 

Deskriptif Variabel Penelitian Keahlian (Expertise) 

Indikator Keahlian  Rata-rata Kriteria 

Dahlan Iskan seorang Birokrat yang ahli 2.94 Setuju 

Dahlan Iskan seorang Birokrat yang berpengalaman 3.04 Setuju 

Dahlan Iskan seorang Birokrat yang berpengetahuan luas 3.08 Setuju 

Dahlan Iskan seorang Birokrat yang berkualitas 2.98 Setuju 

Dahlan Iskan seorang Birokrat yang terampil 2.91 Setuju 

Dahlan Iskan seorang Birokrat yang informative 2.96 Setuju 

Dahlan Iskan sebagai Birokrat seorang profesional yang 

kreatif 

2.97 

Setuju 

Dahlan Iskan sebagai Birokrat seorang profesional yang 

inovatif 

3.01 

Setuju 

Rata - rata total 2.99 Setuju 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif seperti pada Tabel 4.11 

menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap variabel keahlian 
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(Expertise) adalah sebesar 2,99yaitu berada pada penilaian yang setuju. 

Penilaian tertinggi terjadi pada item Dahlan Iskan seorang Birokrat yang 

berpengetahuan luas dengan rata-rata sebesar 3,08 (setuju), dan penilaian 

terendah terjadi pada item Dahlan Iskan seorang Birokrat yang ahli dengan rata 

– rata sebesar 2,91 (setuju). Hal ini berarti konsumen telah memberikan 

penilaian yang setuju terhadapExpertise pada iklan produk Tolak Angin Sido 

Muncul versi Dahlan Iskan karena berada pada interval 2,51 – 3,25. Hasil ini 

didukung dengan penilaian variabel per item pertanyaan yang menunjukkan 

bahwa hampir seluruh variabel Expertise dinilai setuju.Hal ini disebabkan 

karena bintang iklan yaitu Dahlan Iskan merupakan seorang yang yang ahli 

dalam mengiklankan produk, berpengalaman, dan terampil. 

 

Tabel 4.12 

Deskriptif Variabel Penelitian Sikap terhadap Iklan 

Indikator Sikap terhadap Iklan Rata-rata Kriteria 

Iklan Totak Angin dapat dipercaya 2.82 Setuju 

Iklan Totak Angin nampak meyakinkan 2.92 Setuju 

Iklan Totak Angin nampak jujur 2.87 Setuju 

Iklan Totak Angin nampak kreatif 2.92 Setuju 

Iklan Totak Angin tersebut menyenangkan 2.75 Setuju 

Iklan Totak Angin tidak meragukan 2.83 Setuju 

Iklan Totak Angin bermanfaat 2.91 Setuju 
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Iklan Totak Angin menarik 2.87 Setuju 

Iklan Totak Angin bagus (baik) 2.83 Setuju 

Iklan Totak Angin dapat dinikmati 2.87 Setuju 

Iklan Totak Angin tidak membosankan 2.83 Setuju 

Iklan Totak Angin berkesan modern 3.00 Setuju 

Pesan didalam iklan Tolak Angin kuat 2.76 Setuju 

Pesan Iklan Tolak angin Efektif 2.83 Setuju 

Rata - rata total 2.86 Setuju 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif seperti pada Tabel 4.12 

menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap variabel sikap 

terhadap iklan adalah sebesar 2,86yaitu berada pada penilaian yang setuju. 

Penilaian tertinggi terjadi pada item Iklan Totak Angin berkesan modern 

dengan rata-rata sebesar 3,00 (setuju), dan penilaian terendah terjadi pada item 

Iklan Totak Angin tersebut menyenangkan dengan rata – rata sebesar 2,75 

(setuju). Hal ini berarti konsumen telah memberikan penilaian yang setuju 

terhadapsikappada iklan produk Tolak Angin Sido Muncul versi Dahlan Iskan 

karena berada pada interval 2,51 – 3,25. Hasil ini didukung dengan penilaian 

variabel per item pertanyaan yang menunjukkan bahwa hampir seluruh variabel 

sikap dinilai setuju.Hal ini disebabkan karena bintang iklan yaitu Dahlan Iskan 

merupakan seorang yang disukai secara umum oleh konsumen. 
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Tabel 4.13 

Deskriptif Variabel Penelitian Minat Beli 

Indikator Minat Beli Rata-rata Kriteria 

Akan mencari tahu lebih lanjut mengenai produk Tolak 

Angin 2.56 Setuju 

Akan mempertimbangkan untuk membeli produk Tolak 

Angin 2.74  Setuju 

Sunguh-sungguh ingin membeli produk Tolak Angin 2.50  Setuju 

Rata - rata total 2.60 Setuju 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif seperti pada Tabel 4.13 

menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap variabel minat beli 

adalah sebesar 2,60 (setuju). Penilaian tertinggi terjadi pada item Responden 

akan mencari tahu lebih lanjut mengenai produk Tolak Angin dengan rata-rata 

sebesar 2,74 (setuju), dan penilaian terendah terjadi pada item Responden 

sungguh-sungguh ingin membeli produk Tolak Angin dengan rata – rata 

sebesar 2,50 (setuju).Hal ini berarti konsumen telah memberikan penilaian 

yang tinggiterhadapminat beli pada produk Tolak Angin Sido Muncul karena 

berada pada interval 2,51 – 3,25. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

berminat untuk membeli produk Tolak Angin Sido Muncul, yakin akan 

manfaat Tolak Angin Sido Muncul dan bersikap positif dengan produk Tolak 

Angin Sido Muncul. 
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Adapun rekapitulasi dari data deskriptif tiap – tiap variabel dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.14 

Rekapitulasi Kategori Nilai Mean Tiap–tiap Variabel 

Variabel Mean Kategori 

Daya tarik                      2.69 Setuju 

Kepercayaan 2.91 Setuju 

Keahlian                        2.99 Setuju 

Sikap 2.86 Setuju 

Minat beli 2.60 Setuju 

 Sumber : Data primer diolah 2014 

Berdasarkan hasil rangkuman deskriptif terhadap penilaian responden 

pada variabel penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat beli produk jamu Tolak Angin Sido Muncul, penilaian 

tertinggi terjadi pada keahliandengan rata-rata 2.99 (setuju) dan penilaian 

terendah terjadi pada daya tarik dengan rata-rata 2.69 (setuju).Namun demikian 

seluruh variabel mendapatkan penilaian yang setuju atau tinggi.Hasil ini juga 

didukung dengan penilaian minat beli yang tinggi. 

4.2. Analisis Statistik 

Model penelitian akan dianalisa dengan menggunakan Structural 

Equation Model (SEM), dengan menggunakan bantuan software PLS (Partial Least 

Square). Penggunaan PLS cocok untuk prediksi dan membangun teori dan sampel 
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yang dibutuhkan relatif kecil (Ghozali, 2013). Pengujian PLS dilakukan melalui 

dua tahap analisis yaitu Evaluasi pengukuran model dan pengujian hipotesis 

 

4.2.1 Uji Validitas Dan Reliabilitas Data (Outer Model) 

Di dalam penelitian ini, uji validitas dan reliabilitas terdapat pada 

outer model. Ada tiga kriteria untuk menilai outer model yaitu: convergent 

validity dan composite reliability. Untuk menguji reliabilitas dapat dilihat 

pada composite reliability, sedangkan uji validitas dapat dilihat pada 

convergent  validity. 

4.2.1.1 Uji Validitas 

Model ini memspesifikasi hubungan antar variable laten dengan 

indicator-indikatornya atau dapat dikatakan bahwa outer model 

mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variable 

latennya.  

Nilai convergent validity adalah nilai loading  factor pada variable laten 

dengan indikator-indikatornya. Nilai yang di harapkan >0.5 
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Tabel  4.15 

Uji Validitas dengan  Convergent Validity (Outer Loading) 

 Original 

Sample 

(O) 

Keterangan 

DT1 <- Daya Tarik 0.825148 Valid 

DT2 <- Daya Tarik 0.806261 Valid 

DT3 <- Daya Tarik 0.803778 Valid 

DT4 <- Daya Tarik 0.728608 Valid 

DT5 <- Daya Tarik 0.646127 Valid 

DT6 <- Daya Tarik 0.693281 Valid 

KE1 <- Keahlian 0.830314 Valid 

KE2 <- Keahlian 0.786498 Valid 

KE3 <- Keahlian 0.856684 Valid 

KE4 <- Keahlian 0.874067 Valid 

KE5 <- Keahlian 0.870743 Valid 

KE6 <- Keahlian 0.824635 Valid 

KE7 <- Keahlian 0.772311 Valid 

KE8 <- Keahlian 0.806659 Valid 

KEP1 <- Kepercayaan 0.738553 Valid 

KEP2 <- Kepercayaan 0.811366 Valid 

KEP3 <- Kepercayaan 0.815546 Valid 

KEP4 <- Kepercayaan 0.791623 Valid 

KEP5 <- Kepercayaan 0.779668 Valid 
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KEP6 <- Kepercayaan 0.686774 Valid 

KEP7 <- Kepercayaan 0.533016 Valid 

KEP8 <- Kepercayaan 0.543496 Valid 

KEP9 <- Kepercayaan 0.704539 Valid 

MB1 <- Minat Beli 0.840677 Valid 

MB2 <- Minat Beli 0.798318 Valid 

MB3 <- Minat Beli 0.879730 Valid 

S1 <- Sikap 0.808464 Valid 

S2 <- Sikap 0.836153 Valid 

S3 <- Sikap 0.793460 Valid 

S4 <- Sikap 0.670278 Valid 

S5 <- Sikap 0.781047 Valid 

S6 <- Sikap 0.787152 Valid 

S7 <- Sikap 0.740620 Valid 

S8 <- Sikap 0.757158 Valid 

S9 <- Sikap 0.743897 Valid 

S10 <- Sikap 0.704455 Valid 

S11 <- Sikap 0.682585 Valid 

S12 <- Sikap 0.681500 Valid 

S13 <- Sikap 0.781603 Valid 

S14 <- Sikap 0.797883 Valid 

Sumber : Data primer diolah 2014 

Berdasarkan hasil pengujian validitas seperti pada Tabel 4.15 menunjukkan 

bahwa hasil validitas telah memenuhi convergent validity karena semua loading 
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factor> 0,5. Dengan demikian seluruh indikator  pada variabel daya tarik 

(Attractiveness), kepercayaan (Trustworthiness), keahlian (Expertise), sikap 

terhadap iklan dan minat beli konsumen, dapat dinyatakan valid. 

4.2.1.2. Uji Reliabilitas  

Untuk menguji reliabilitas dari data konstruk dapat dilihat dari nilai 

composite reliability. Apabila suatu konstruk yang mempunyai nilai composite 

reliability> 0.7 maka konstruk dinyatakan reliable. Tabel 4.16 menyajikan hasil 

penelitian yang didapat dari hasil pengolahan data dengan PLS : 

 Tabel  4.16 

Internal Composite Reliability  

  Composite 

Reliability 

Keterangan 

Daya Tarik 0.886589 Reliabel 

Keahlian 0.945884 Reliabel 

Kepercayaan 0.904138 Reliabel 

Minat Beli 0.877937 Reliabel 

Sikap 0.949085 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah 2014 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Composite 

Reliability untuk variabel daya tarik sebesar 0,886589, keahlian sebesar 0,945884, 

kepercayaan sebesar 0,904138, minat belisebesar 0,877937, dan Sikap terhadap 



52 
 

iklansebesar 0,949085. Masing-masing variabel sangat reliable karena memiliki 

composite reliability yang tinggi di atas 0.7. 

 

4.2.2.   Menilai Inner Model atau Model Struktural Hasil Penelitian 

Menilai inner model adalah mengevaluasi hubungan antar konstruk laten atau 

variabel seperti yang telah dihipotesiskan dalam penelitian yaitu pengaruh daya 

tarik(Attractiveness), kepercayaan (Trustworthiness), dan keahlian (Expertise) 

terhadap  sikap iklan serta pengaruh sikap terhadap minat beli konsumen. Dari hasil 

pengolahan data dengan PLS dapat ditampilan pada Tabel 4.17 berikut: 

Tabel  4.17 

Results for inner weights 

Hipotesis  Path Path Coeficient T-Statistic Keterangan  

H1 Daya Tarik -> Sikap 0.217367 2.195844 Diterima 

H2 Kepercayaan -> Sikap 0.450965 3.296191 Diterima 

H3 Keahlian -> Sikap 0.227037 1.738394 Diterima 

H4 Sikap -> Minat Beli 0.721219 12.640138 Diterima 

Sumber : Data primer diolah 2014 

 Keterangan : * signifikan (t hitung > 1,64) 

Berdasarkan hasil PLS seperti pada Tabel 4.18 dapat ditulis persamaan 

regresi sebagai berikut: 

S= 0,217367 DT + 0,450965 Kpc + 0,227037 Ke+ e1 

MB = 0,721219 S + e2 

Keterangan : 
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S = Sikap pada iklan 

DT = Daya tarik 

Kpc  = Kepercayaan 

Ke - Keahlian 

MB = Minat Beli 

Hasil dapat dibaca dengan melakukan uji t statistik yaitu dengan 

membandingkan antara hasil t hitung (t statistik) dengan t tabel. Dalam hal ini t 

tabel ditentukan signifikan pada 0,05 (t hitung > daripada t tabel 1,64). Jadi seluruh 

konstruk berpengaruh signifikan terhadap konstruk yang lain. Hasil inner model ini 

dapat digambarkan seperti tampak pada Gambar 4.1. berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer diolah 2014 

Gambar 4.1 : Model Hasil Penelitian 
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Dari hasil inner model nampak bahwa koefisien estimate variabel daya 

tarik terhadap sikap pada iklan adalah sebesar 0,217367 dan t hitung sebesar 

0,2195844>1,64. Hal ini berarti hipotesis pertama yang menyatakan “H1: Daya 

tarik berpengaruh secara positif terhadap sikap terhadap iklan” didukung. 

Koefisien estimasi positif menunjukkan bahwa semakin tinggi daya tarik iklan 

maka semakin tinggi sikap konsumen terhadap iklan produk Tolak Angin Sido 

Muncul. 

Hasil inner model pada variabel kepercayaan nampak bahwa koefisien 

estimate variabel kepercayaan terhadap sikap pada iklan adalah sebesar 

0,450965 dan t hitung sebesar 0,3296191>1,64. Hal ini berarti hipotesis kedua 

yang menyatakan “H2 :Kepercayaan berpengaruh secara positif terhadap sikap 

terhadap iklan” didukung. Koefisien estimasi positif menunjukkan bahwa 

semakin tinggi kepercayaan konsumen maka semakin tinggi pula sikap 

konsumen terhadap iklan produk Tolak Angin.. 

Hasil inner model pada variabel keahlian nampak bahwa koefisien 

estimate variabel keahlian  terhadap sikap pada iklan adalah sebesar 0,227037 

dan t hitung sebesar 1,7383941>1,64. Hal ini berarti hipotesis ketiga yang 

menyatakan “H3 :Keahlian berpengaruh secara positif terhadap sikap terhadap 

iklan” didukung. Koefisien estimasi positif menunjukkan bahwa semakin 

tinggi keahlian dari endorser maka semakin tinggi pula sikap konsumen 

terhadap iklan Tolak Angin. 

Dari hasil inner model nampak bahwa koefisien estimate variabel sikap 

pada iklan terhadap minat beli konsumen adalah sebesar 0,721219 dan t hitung 
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sebesar 12,640138>1,64. Hal ini berarti hipotesis keempat yang menyatakan 

“H4 Sikap terhadap iklan berpengaruh secara positif terhadap minat beli” 

didukung.Koefisien estimasi positif menunjukkan bahwa semakin tinggi 

sikap konsumen terhadap iklan maka semakin tinggi pula minat belinya. 

 

4.3.  Pembahasan dan Implikasi 

4.3.1.  Pengaruh Attractivness terhadap Sikap terhadap Iklan 

Hasil penelitian menemukan bahwa Daya Tarik berpengaruh signifikan 

terhadap sikap pada iklan Tolak Angin. Hal ini berarti semakin besar daya tarik 

iklan tersebut maka semakin besar pula sikap konsumen terhadap iklan Tolak 

Angin. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelinda 

(2011)  yang menyimpulkan bahwa attractiveness memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap minat beli konsumen. 

Persuasi dengan menggunakan daya tarik dilakukan melalui proses 

indentifikasi, dimana penerima pesan dimotivasi untuk mencari jenis hubungan 

dengan sumber pesan dan mengadopsi kesamaan kepercayaan, sikap, preferensi, 

atau perilaku. Implikasinya bagi perusahaan maupun agensi iklan produk Tolak 

Angin, terutama dalam menggunakan selebriti sebagai bintang iklan, hendaknya 

dipilih yang memiliki attractiveness yang baik. Bintang iklan Dahlan Iskan dipilih 

karena memiliki kapasitas dalam menarik perhatian bagi orang banyak. Tokoh ini 

juga bebas dari gosip – gosip buruk baik mengenai kehidupan pribadi maupun 

dalam kariernya. Selain Dahlan Iskan memiliki banyak penggemar/fans, sehingga 

diharapkan dalam menampilkan iklan akan mampu memberikan daya tarik dan 



56 
 

perhatian yang besar di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Silvera dan 

Austad (2003), selebriti yang mempunyai kesalahan buruk, dapat memiliki efek 

merugikan pada produk yang mereka iklankan. Hal ini dikemukan oleh Ishak 

(2008) bahwa daya pikat fisik selebriti dapat meningkatkan citra produk selama 

karakteristik produk tersebut sesuai dengan citra selebritinya. Kemudian dia juga 

menemukan bahwa daya pikat selebriti berpengaruh positif terhadap kredibilitas 

sang selebriti sebagai pembawa pesan dan sikap terhadap iklan. 

4.3.2.  Pengaruh Trustworthiness terhadap Sikap terhadap Iklan 

Hasil penelitian menemukan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan 

terhadap sikap pada iklan Tolak Angin. Hal ini berarti semakin besar kepercayaan 

konsumen pada iklan tersebut maka semakin besar pula sikap konsumen terhadap 

iklan Tolak Angin. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Stephani (2013)  yang menyimpulkan adanya pengaruh trustworthy terhadap 

sikap atas iklan terhadap minat beli pada produk shampo L’Oreal di Surabaya 

Kredibilitas  selebriti  dapat  dipercaya  dan  dianggap  memiliki wawasan  

tentang  isu  tertentu  seperti  kehandalan  merek,  akan  menjadi  orang yang paling 

mampu meyakinkan orang  lain untuk mengambil suatu tindakan  (Shimp,  2003).  

Para  pemasang  iklan  memanfaatkan  nilai kepercayaan  dengan memilih  endorser 

yang  secara  luas  dipandang  jujur, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan.   

Trustworthiness  atau  sifat  bisa  dipercaya merupakan  karakteristik kunci bagi 

efektivitas pembawa pesan. Sebuah pesan iklan dapat merubah sikap  audien  jika  

mereka  menganggap  bahwa  pembawa  pesan  dapat dipercaya (Ishak, 2008). 
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Menurut Ishak (2008) mengemukakan bahwa sebuah pesan iklan dapat 

merubah sikap audiencenya jika mereka menganggap bahwa pembawa pesan dapat 

dipercaya. Keterpercayaan mengarah kepada kepercayaan penonton (konsumen) 

terhadap kemampuan pembawa pesan dalam menyediakan informasi dengan tidak 

bias dan dengan cara yang baik, Itu sebabnya, pembawa pesan iklan (endorser) 

dipersepsikan sebagai seseorang yang berpengetahuan, jujur dan secara fisik 

menarik atau menyenangkan dan dianggap dapat dipercaya dan juga dapat 

menyebabkan sikap yang positif dan respon perilaku dari konsumen (Ohanian, 

1991) 

4.3.3.  Pengaruh Expertise terhadap Sikap terhadap Iklan 

Hasil penelitian menemukan bahwa expertise berpengaruh signifikan 

terhadap sikap pada iklan Tolak Angin. Hal ini berarti semakin besar keahlian yang 

dimiliki endorser maka semakin besar pula sikap konsumen terhadap iklan Tolak 

Angin. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelinda 

(2011)  yang menyimpulkan bahwa expertise memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap minat beli konsumen. 

Keahlian  endorser dapat  mengacu  mengenai  informasi  yang disampaikan  

oleh  sumber  pesan,  dengan  cara  mempersepsikan  produk yang dibawakan. Hal 

ini menunjang keterkaitan dengan produk atau merek yang mereka wakili  

(O’Mahony dan Meeneghan, 1998),  sehingga  mampu  mempengaruhi  sikap  

konsumen.  Dalam menyampaikan  pesan  iklan  kepada  konsumen,  maka  

endorser yang digunakan  adalah  mereka  yang  mempunyai  keahlian,  

pengetahuan,  dan pengalaman  yang  terkait  dengan  produk  atau merek  yang 
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mereka wakili sehingga  pesan  yang  disampaikan  dapat  diterima  dan  dipercaya  

oleh konsumen. Dalam hasil temuan Goldsmith et al. (2000) mengatakan bahwa 

kredibilitas bintang iklan berpengaruh secara positif terhadap sikap terhadap iklan. 

Dalam menyampaikan pesan iklan kepada konsumen, selebriti yang digunakan 

adalah mereka yang mempunyai keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang 

terkait dengan produk atau merek yang mereka wakili sehingga pesan yang 

disampaikan dapat diterima dan dipercaya oleh konsumen. 

4.3.4.  Pengaruh Sikap terhadap Iklan terhadap Minat Beli  

Hasil penelitian menemukan bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli konsumen. Hal ini berarti semakin besar sikap konsumen pada iklan 

tersebut maka semakin besar pula minat beli pada produk Tolak Angin. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Stephani (2013)  yang 

menyimpulkan adanya pengaruh sikap atas iklan terhadap minat beli pada produk 

shampo L’Oreal di Surabaya.  

Menurut Ishak (2008) menemukan bahwa terdapat hubungan langsung 

antara sikap terhadap iklan dengan efektifitas iklan yang diukur dengan minat beli. 

Ishak (2008) mendefinisikan 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. Dan juga menurut 

Sallam (2012) minat beli adalah  kecenderungan untuk membeli merek atau produk 

tertentu. Dalam penelitian Ishak (2008) studi empiris yang menunjukkan adanya 

pengaruh langsung dari sikap terhadap iklan terhadap niat beli konsumen. 

Goldsmith et al. (2000) melalui suatu model eksperimen yang menunjukkan bahwa 
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sikap terhadap iklan secara langsung berpengaruh pada minat beli untuk produk 

yang  familiar dan yang unfamiliar 


