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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 
 

Obyek dalam penelitian ini adalah mahasiswi pengguna produk 

make up wajah Maybelline. Lokasi penelitian yaitu berada di kampus 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 
 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswi di kampus 

Universitas Katolik Soegijapranata. Dalam menentukan jumlah atau ukuran 

sampel yang digunakan dalam penelitian, merujuk pada Bahri & Zamzam 

(2014) dan Hair et al. (2014), yaitu jumlah sampel adalah 5 sampai dengan 

10 kali jumlah indikator yang digunakan. Terdapat 20 indikator yang 

digunakan dalam penelitian sehingga jumlah sampel idealnya berkisar 

antara 100 sampai dengan 200 sampel. Kemudian, Sarwono (2011) 

menyarankan untuk menggunakan sampel minimal 100 dengan tingkat 

kesalahan sebesar 10% untuk memperoleh hasil analisis yang signifikan dan 

lebih akurat pada analisis jalur (path analysis). Untuk itu, sampel dalam 

penelitian ini adalah sebesar 100 sampel. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan 

sampel penelitian yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang 

dianggap memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat 

sehingga data yang diperoleh bisa menjadi lebih representative. Adapun 

kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah: 

1) Memiliki dan aktif di sosial media Instagram. 

2) Menggunakan produk-produk make up wajah Maybelline. 



29 

 

3) Mengikuti atau menjadi follower akun Rachel Goddard (@rachgoddard) 

di Instagram. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 
 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 
 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung tanpa 

melalui perantara pihak ketiga. Jadi, data dikumpulkan dan 

diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data yang 

digunakan dalam penelitian berupa persepsi responden mengenai 

pengaruh kredibilitas selebgram endorser dan perceived value 

terhadap brand loyalty melalui brand trust pada produk make up. 

Sumber data diperoleh dengan cara pengisian data kuesioner oleh 

para responden penelitian yang kemudian akan diolah untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh dan hubungan antara variabel-

variabel dalam penelitian. 

 

3.3.2. Alat / Instrumen Pengumpulan Data 
 

Alat atau instrumen pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan salah 

satu cara pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung, 

di mana peneliti di sini tidak melakukan tanya jawab secara 

langsung dengan responden, melainkan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan tertulis pada kertas yang disediakan kepada 

responden untuk kemudian diisi sesuai pendapat dan pandangan dari 

masing-masing responden penelitian (Sugiyono, 2017). 

Terdapat dua jenis pertanyaan dalam yang diajukan dalam 

kuesioner, yaitu: 

1) Pertanyaan terbuka, yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan 

yang dibuat dengan tujuan untuk memperoleh informasi, saran, 
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dan masukan dari responden terkait masalah penelitian, yang 

dapat berguna untuk memperoleh analisis data yang lebih 

akurat. Pertanyaan terbuka untuk masing-masing variabel dalam 

penelitian ini juga diharapkan mampu untuk menggambarkan 

persepsi pelanggan mengenai kredibilitas selebgram endorser, 

perceived value, brand trust, dan brand loyalty pada produk 

make up. 

2) Pertanyaan tertutup, digunakan untuk memperoleh data terkait 

masalah penelitian pada setiap variabel penelitian. Pertanyaan 

tertutup dari angket kuesioner ini dibuat dengan menggunakan 

skala Likert yang paling sering digunakan dalam penyusunan 

suatu kuesioner, di mana skala Likert ini digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan preferensi masing-masing 

responden mengenai fenomena sosial yang dibahas dalam 

penelitian yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan dalam 

kuesioner (Sugiyono, 2017). 

 

Dalam skala Likert, angka 1 (satu) menunjukkan tanggapan 

yang sangat tidak setuju dari responden penelitian terhadap 

pernyataan yang diajukan, angka 2 (dua) berarti tanggapan yang 

tidak sejutu, angka 3 (tiga) menunjukkan tanggapan kurang setuju 

dan ragu-ragu, angka 4 (empat) berarti tanggapan setuju dari 

responden, sedangkan angka 5 (lima) menunjukkan tanggapan yang 

sangat setuju dari responden terhadap pernyataan kuesioner 

(Sugiyono, 2017). 

 

Sangat Tidak Setuju               Sangat Setuju 

1 2 3 4 5 

 

 

 



31 

 

3.3.3. Uji Validitas Data 
 

Kuesioner dalam penelitian perlu diukur valid atau tidaknya 

dengan menggunakan pengujian validitas data, di mana dikatakan 

valid apabila pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner 

mampu merepresentasikan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

dalam penelitian tersebut (Ghozali, 2013). Dengan tingkat 

signifikansi %5 , item kuesioner dianggap valid apabila nilai r 

hitung yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel; 

sebaliknya apabila perolehan nilai r hitung ternyata lebih kecil dari 

pada nilai r tabel, maka kuesioner tersebut dianggap tidak valid atau 

tidak sah (Ghozali, 2013). Nilai r tabel dengan jumlah sampel 100 

orang yaitu 0,197 (sumber: tabel r statistika).  

 

3.3.3.1. Hasil Pengujian Validitas Variabel Kredibilitas 

Selebgram Endorser 
 

Berikut tabel hasil pengujian validitas data variabel 

Kredibilitas Selebgram Endorser (KSE): 
 

Tabel 3.1. Hasil Pengujian Validitas Variabel KSE 
 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

KSE1 0,690 0,197 Valid 

KSE2 0,710 0,197 Valid 

KSE3 0,682 0,197 Valid 

KSE4 0,840 0,197 Valid 

KSE5 0,806 0,197 Valid 
 

    Sumber: data primer yang diolah (2019) 

 

Dapat dilihat pada tabel 3.1. di atas, di mana nilai r 

hitung semua item kuesioner pada variabel kredibilitas 

selebgram endoser adalah lebih besar dari r tabel (0,197) 

sehingga kelima item pernyataan tersebut dinyatakan valid 
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atau dapat digunakan untuk mengukur variabel kredibilitas 

selebgram endorser dengan baik. 

 

3.3.3.2. Hasil Pengujian Validitas Variabel Perceived Value 
 

Berikut tabel hasil pengujian validitas data variabel 

Perceived Value (PV): 

 

Tabel 3.2. Hasil Pengujian Validitas Variabel PV 
 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

PV1 0,593 0,197 Valid 

PV2 0,678 0,197 Valid 

PV3 0,738 0,197 Valid 

PV4 0,823 0,197 Valid 

PV5 0,308 0,197 Valid 
 

   Sumber: data primer yang diolah (2019) 

 

Dapat dilihat pada tabel 3.2. di atas, di mana nilai r 

hitung semua item kuesioner pada variabel perceived value 

adalah lebih besar dari r tabel (0,197) sehingga kelima item 

pernyataan tersebut dinyatakan valid atau dapat digunakan 

untuk mengukur variabel perceived value dengan baik. 

 

3.3.3.3. Hasil Pengujian Validitas Variabel Brand Trust 
 

Berikut tabel hasil pengujian validitas data variabel Brand 

Trust (BT): 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Tabel 3.3. Hasil Pengujian Validitas Variabel BT 
 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

BT1 0,581 0,197 Valid 

BT2 0,775 0,197 Valid 

BT3 0,838 0,197 Valid 

BT4 0,783 0,197 Valid 

BT5 0,648 0,197 Valid 
 

   Sumber: data primer yang diolah (2019) 

 

Dapat dilihat pada tabel 3.3. di atas, di mana nilai r 

hitung semua item kuesioner pada variabel brand trust 

adalah lebih besar dari r tabel (0,197) sehingga kelima item 

pernyataan tersebut dinyatakan valid atau dapat digunakan 

untuk mengukur variabel brand trust dengan baik. 

 

3.3.3.4. Hasil Pengujian Validitas Variabel Brand Loyalty 
 

Berikut tabel hasil pengujian validitas data variabel Brand 

Loyalty (BL): 
 

Tabel 3.4. Hasil Pengujian Validitas Variabel BL 
 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

BL1 0,775 0,197 Valid 

BL2 0,742 0,197 Valid 

BL3 0,703 0,197 Valid 

BL4 0,669 0,197 Valid 

BL5 0,749 0,197 Valid 
 

             Sumber: data primer yang diolah (2019) 

 

Dapat dilihat pada tabel 3.4. di atas, di mana nilai r 

hitung semua item kuesioner pada variabel brand loyalty 
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adalah lebih besar dari r tabel (0,197) sehingga kelima item 

pernyataan tersebut dinyatakan valid atau dapat digunakan 

untuk mengukur variabel brand loyalty dengan baik. 

 

3.3.4. Uji Reliabilitas Data 
 

Kuesioner sebagai pertanyaan dari indikator suatu variabel 

atau konstruk perlu diukur tingkat kehandalannya dengan 

menggunakan pengujian reliabilitas data (Ghozali, 2013). Kuesioner 

dalam penelitian dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban 

yang diberikan seseorang atas pertanyaan kuesioner yang diajukan 

menunjukkan hasil yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Ghozali, 2013). Reliabilitas suatu data dapat diukur dengan 

menggunakan pendekatan Cronbach Alpha, di mana data dikatakan 

reliabel atau handal ketika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 

syarat standar Alpha yaitu 0,6; sebaliknya apabila nilai Chronbach 

Alpha yang diperoleh ternyata lebih kecil dari 0,6 maka data tersebut 

dinyatakan tidak reliabel atau tidak memenuhi syarat kehandalan 

suatu data dalam penelitian (Ghozali, 2013). Berikut merupakan 

tabel hasil pengujian reliabilitas data kuesioner: 

 

Tabel 3.5. Hasil Pengujian Reliabilitas 
 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

KSE 0,797 Reliabel 

PV 0,634 Reliabel 

BT 0,775 Reliabel 

BL 0,776 Reliabel 
 

              Sumber: data primer yang diolah (2019) 

 

Dapat dilihat pada tabel 3.5. di atas, di mana nilai perolehan 

Cronbach Alpha semua variabel dalam penelitian lebih besar dari 

0,6 sehingga kuesioner dinyatakan reliabel dan responden dalam 
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penelitian memberikan jawaban yang konsisten dari waktu ke waktu 

atas pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. 

 

3.3.5. Pengumpulan Data 
 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan selama dua 

minggu pada bulan Februari 2019. Data dikumpulkan dengan 

membagikan kuesioner kepada 100 orang mahasiswi di kampus 

Unika Soegijapranata sebagai responden dalam penelitian. 

Pembagian kuesioner dilakukan terhadap mahasiswi yang ditemui di 

gedung-gedung kampus dan bersedia untuk meluangkan waktunya 

mengisi kuesioner penelitian yang telah disediakan.  

Responden yang dipilih adalah mereka yang memenuhi 

kriteria-kriteria dalam pemilihan sampel yang telah ditentukan, yaitu 

memiliki dan aktif di sosial media Instagram, merupakan follower 

dari Rachel Goddard di Instagram, serta menggunakan produk make 

up Maybelline. Kriteria-kriteria tersebut disertakan pada screening 

questions dalam kuesioner sebagai tahap awal penyeleksian 

reponden, sehingga memastikan bahwa responden yang melakukan 

pengisian terhadap kuesioner adalah mereka yang benar-benar telah 

memenuhi kriteria pemilihan sampel dalam penelitian. Setiap 

pertanyaan dalam kuesioner kemudian akan diisi sesuai dengan 

pendapat dan pandangan dari masing-masing responden penelitian 

tanpa adanya unsur paksaan atau pengaruh dari peneliti.  

Dari 100 eksemplar kuesioner penelitian yang dibagikan, ada 

sebanyak 7 eksemplar kuesioner yang pengisian datanya tidak 

lengkap, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. Untuk itu, 

dilakukan penyebaran kuesioner kembali hingga diperoleh jumlah 

sampel 100 orang responden sebagai syarat jumlah sampel minimal 

pada analisis jalur (path analysis). 
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3.4. Alat Analisis 
 

3.4.1. Analisis Deskriptif 
 

Analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan untuk 

mendeskripsikan masing-masing variabel dalam penelitian ini, yang 

kemudian akan diperoleh kesimpulan yang hanya diberlakukan pada 

data yang diperoleh, tanpa melakukan generalisasi pada lingkup data 

yang lebih luas. Analisis deskriptif ini diperoleh dari pertanyaan 

terbuka maupun tertutup yang diajukan kepada responden penelitian 

melalui kesioner yang disediakan. Pada analisis deksriptif ini akan 

dilakukan analisis tabulasi silang (crosstab) yang menyajikan data 

dalam bentuk tabulasi, meliputi baris dan kolom, untuk melihat 

hubungan dua variabel atau lebih yang memiliki hubungan secara 

deskriptif.  

Kemudian, perhitungan hasil perolehan data kuesioner akan 

menggunakan distribusi frekuensi dan mean atau nilai rata-rata dari 

jawaban yang diberikan responden atas pertanyaan kuesioner. Nilai 

mean ini dimanfaatkan peneliti untuk analisis deskriptif sehingga 

dapat melihat kecenderungan penilaian responden atas pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner. Namun sebelumnya, 

perlu ditentukan terlebih dahulu rentang skala dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

Rentang skala = (nilai tertinggi – nilai terendah) / nilai tertinggi 

         = (5 – 1) / 5 

         = 0,8 

 

Kemudian, pembagian kategori nilai rata-rata (mean) akan 

disesuaikan dengan tabel kategori rentang skala berikut ini: 
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Tabel 3.6. Kategori Rentang Skala 
 

Skala Kategori 

1,00 – 1,80 Sangat Tidak Setuju 

1,81 – 2,60 Tidak Setuju 

2,61 – 3,40 Netral 

3,41 – 4,20 Setuju 

4,21 – 5,00 Sangat Tidak Setuju 

 

3.4.2. Analisis Regresi 
 

Alat analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi dengan 

menggunakan metode analisis jalur (path analysis). Analisis jalur 

merupakan penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan 

kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori, yang digunakan untuk mengetahui adanya 

pengaruh tidak langsung antar variabel independen terhadap variabel 

dependen melalui variabel mediasi (Ghozali, 2013). 

 

3.4.3. Analisis Jalur (Path Analysis) 
 

Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung melalui variabel 

intervening, syaratnya adalah setiap hubungan antar variabel harus 

signifikan (Ghozali, 2013). Jika dengan memasukkan variabel M 

atau variabel intervening dalam penelitian akan menurunkan 

pengaruh X terhadap Y menjadi nol, maka dapat dikatakan bahwa 

telah terjadi mediasi sempurna dalam hubungan antar variabel 

tersebut; namun, jika pengaruh X terhadap Y mengalami penurunan 

tetapi tidak sama dengan nol ketika memasukkan variabel M sebagai 

intervening, maka dapat dikatakan mediasi yang terjadi adalah 

mediasi parsial (Ghozali, 2013). 
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Berikut merupakan model persamaan regresi pada pengujian 

pengaruh langsung Kredibilitas Selebgram Endorser maupun 

Perceived Value terhadap Brand Loyalty: 
 

Model regresi I : eKSEBL  

Model regresi II : ePVBL  

 

Sedangkan model persamaan regresi untuk pengujian pengaruh tidak 

langsung pada analisis jalur (path analysis) adalah sebagai berikut: 
 

Model regresi I : 121 ePVKSEBT  

Model regresi II : 2321 eBTPVKSEBL  

 

Keterangan: 

 = konstanta 

 = koefisien regresi 

KSE = Kredibilitas Selebgram Endorser 

PV = Perceived Value 

BT = Brand Trust 

BL = Brand Loyalty 

e  = error 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Gambar 3.1. Rancangan Model Analisis Jalur (Path Analysis) 
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39 

 

Setiap nilai p dalam model analisis jalur menggambarkan 

jalur dan koefisien jalur. Nilai p1 dan p2 diperoleh dari nilai 

koefisien regresi pada Model Regresi I yang menguji pengaruh KSE 

dan PV terhadap BL. Kemudian, untuk nilai p3, p4, dan p5 diperoleh 

dari nilai koefisien regresi pada Model Regresi II yang menguji 

pengaruh KSE, PV, dan BT terhadap BL. Besarnya nilai e1 dan e2 

dihitung menggunakan rumus )1( 2Re dengan R adalah nilai 

koefisien determinasi yang diperoleh dari hasil pengujian Model 

Regresi I dan II.  
 

1) Pengaruh langsung KSE terhadap BL  = p4 

Pengaruh tidak langsung KSE terhadap BL = p1 x p3 

Total pengaruh (korelasi KSE terhadap BL) = p4 + (p1xp3) 
 

2) Pengaruh langsung PV terhadap BL  = p5 

Pengaruh tidak langsung PV terhadap BL  = p2 x p3 

Total pengaruh (korelasi PV terhadap BL) = p5 + (p2xp3) 

 

Uji Deteksi Pengaruh Tidak Langsung dengan Sobel Test 
 

Uji Sobel dilakukan untuk menguji pengaruh tidak langsung 

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) melalui 

variabel intervening (M). Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui 

M dihitung dengan cara mengalikan jalur XM (a) dengan jalur 

MY (b) atau ab. Jadi koefisien ab = (c-c’), di mana c adalah 

pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, dan c’ adalah koefisien 

pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M. Standard error 

koefisien a dan b di tulis Sa dan Sb, di mana Sab dihitung dengan 

rumus: 
 

222222 SbSaSbaSabSab  
 



40 

 

Untuk menguji pengaruh tidak langsung, perlu untuk 

menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus: 

 

        t = 

 

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan t tabel yaitu ≥ 1,98 untuk 

signifikan 5% dan t tabel ≥ 1,66 menunjukkan signifikansi 10%. 

Terjadi pengaruh mediasi apabila nilai t hitung lebih besar dari 

nilai t tabel. Namun, untuk memudahkan dalam menguji 

pengaruh mediasi, Uji Sobel ini dapat dihitung pula 

menggunakan Online Sobel Calculator 

(http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm).  

 

3.4.4. Pengujian Hipotesis 
 

Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan uji t dan uji F. 

1) Uji t 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t 

untuk menguji dan melihat pengaruh antara masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun 

kriteria pengujian hipotesis dalam uji t ini adalah sebagai 

berikut: 

Ho diterima apabila nilai signifikansi > 0,05 

Ho ditolak apabila nilai signifikansi < 0,05 
 

2) Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 

independen secara simultan atau bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Adapun kriteria dalam uji F adalah sebagai 

berikut: 

Ho diterima apabila nilai signifikansi > 0,05 

Ho ditolak apabila nilai signifikansi < 0,05 

 

   ab 

  Sab 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm

