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BAB III  

      METODE PENELITIAN 

 

Fokus dalam penelitian ini adalah pada pengaruh kredibilitas social media 

influencer terhadap minat beli pakaian casual melalui customer perceived value dan 

sikap konsumen terhadap iklan, oleh mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang. 

Dalam rangka untuk mendalami fokus tersebut, maka di dalam penelitian ini akan 

digunakan metode kuantitatif. Penelitian secara kuantitatif dipilih karena peneliti ingin 

mengetahui pengaruh kredibilitas SMI terhadap minat beli melalui customer perceived 

value dan sikap konsumen terhadap iklan pada mahasiswi UNIKA Soegijapranata 

Semarang pada produk pakaian casual. 

 

3.1.  OBYEK DAN LOKASI PENELITIAN 

 Obyek dalam penelitian ini adalah minat beli mahasiswi dengan online 

marketing. Alasan pemilihan objek ini adalah karena adanya gap riset terkait 

kredibilitas social media influencer dalam mempengaruhi minat beli. Lokasi yang 

dipilih untuk melaksanakan penelitian ini adalah UNIKA Soegijapranata Semarang. 

 

3.2.  POPULASI DAN SAMPEL 

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah mahasiswi UNIKA 

Soegijapranata Semarang, yang mana responden yang digunakan memiliki persyaratan 

yaitu (1) mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang dan (2) menggunakan media 

sosial Instagram, serta (3) mengikuti SMI @Gisel_la di Instagram. Pemilihan populasi 
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ini dikarenakan mahasiswi cocok dengan produk pakaian casual sehingga dapat 

mewakili serta berpotensi untuk pasar secara keseluruhan.  

Jumlah responden yang ditentukan harus dapat mewakili populasi secara 

efektif, representatif, fleksibel, dan dependen pada keseluruhan populasi. Penentuan 

jumlah sampel merujuk pada Ferdinand (2006) yang menyatakan bahwa ukuran 

sampel yang dibutuhkan untuk analisis multivariat adalah minimal sebanyak lima kali 

jumlah indikator. Hair dkk. (2004) melengkapi bahwa di dalam analisis multivariat, 

dengan menggunakan teknik Maximum Likelihood Estimation (MLE), akan 

membutuhkan sebanyak 100-200 sampel, sehingga pada penelitian ini jumlah sampel 

yang digunakan adalah 5 x 19 indikator = 95 sampel, sehingga sejumlah 100 sampel 

akan digunakan untuk memenuhi kriteria jumlah sampel dalam analisis multivariat 

menurut Hair dkk. (2004). Metode purposive sampling digunakan untuk memilih 

sejumlah tertentu sampel yang dibutuhkan dengan kriteria tertentu. Teknik ini disebut 

sebagai non-random sampling, yang mana setiap unit populasi tidak dapat terjamin 

memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih (Sugiyono, 2013). 

 

3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.3.1. JENIS DAN SUMBER DATA 

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

meliputi data kredibilitas SMI (daya tarik, kepercayaan, keahlian, popular, 

kecocokan), minat beli (konsumen ingin mengetahui lebih dalam akan produk pakaian 

casual, konsumen mempertimbangkan untuk membeli produk pakaian casual, 

konsumen ingin membeli produk pakaian casual karena SMI, dan konsumen 

mereferensikan produk pakaian casual yang dipromosikan SMI) dan customer 
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perceived value (harga, manfaat, value, kualitas produk, dan mudah didapatkan), serta 

sikap konsumen terhadap iklan (iklan yang dibintangi SMI disukai, iklan yang 

dibintangi SMI menarik, iklan yang dibintangi SMI bagus, iklan yang dibintangi SMI 

mudah dimengerti, dan iklan yang dibintangi SMI informatif). Data primer yang 

didapatkan akan membantu menjawab isu terkait pengaruh kredibilitas SMI terhadap 

minat beli melalui customer perceived value dan sikap konsumen terhadap iklan pada 

mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang. 

 

3.3.2. ALAT PENGUMPULAN DATA 

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

kuesioner. Kuesioner yang dibagikan menggunakan skala Likert lima poin, yaitu 1 

adalah sangat tidak setuju, hingga 5, yaitu sangat setuju. Hal ini dilakukan agar peneliti 

mendapatkan informasi dan data untuk pengujian pengaruh kredibilitas SMI terhadap 

minat beli mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang melalui customer perceived 

value dan sikap konsumen terhadap iklan pada produk pakaian casual.  

 

3.3.3. KEGIATAN PENGUMPULAN DATA 

Kuesioner dibagikan kepada mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang 

dengan kriteria yang ditetapkan, di depan dan di dalam gedung UNIKA Soegijapranata 

Semarang. Sebelum mengisi kuesioner, peneliti memberikan pertanyaan kepada 

mahasiswi terkait kriteria responden yang telah ditentukan. Apabila lolos, maka 

responden diminta untuk mengisi kuesioner yang telah disiapkan. Setelah mengisi, 

peneliti mengecek apakah kuesioner telah diisi dengan lengkap atau tidak lengkap. 

Penyebaran kuesioner berlangsung selama 1 bulan, yaitu bulan Febuari 2019. 
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3.3.3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-

masing skor indikator dengan total skor konstruk. Data dikatakan valid apabila nilai 

korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan 

hasil yang signifikan. Kemudian uji reliabilitas dilakukan dengan mengamati nilai 

Cronbach Alpha dengan kriteria data dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha 

≥0,6 (Ghozali, 2013). Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 3 dan tabel 4.  

Tabel 3. Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,909 19 

 Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari variabel 

penelitian yang digunakan adalah 0,909. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel 

penelitian yang digunakan reliabel, karena memiliki nilai di atas 0,6 yang menurut 

Ghozali (2013) variabel penelitian dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha 

≥0,6. 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa uji korelasi indikator terhadap variabel 

penelitian adalah signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator variabel 

penelitian yang digunakan adalah valid, karena signifikan terhadap variabel, yang 

menurut Ghozali (2013) variabel penelitian dikatakan valid melalui uji korelasi 

bivariate apabila terdapat korelasi yang signifikan antara indikator terhadap variabel.
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Tabel 4. Uji Validitas Indikator Variabel Penelitian 

Indikator Korelasi Terhadap 

Variabel Total 

Keterangan 

KS1 0,753** Valid 

KS2 0,699** Valid 

KS3 0,802** Valid 

KS4  0,722** Valid 

KS5 0,778** Valid 

CPV1 0,783** Valid 

CPV2 0,769** Valid 

CPV3 0,714** Valid 

CPV4 0,781** Valid 

CPV5 0,498** Valid 

SK1 0,768** Valid 

SK2 0,849** Valid 

SK3 0,767** Valid 

SK4 0,714** Valid 

SK5 0,750** Valid 

MB1 0,834** Valid 

MB2 0,720** Valid 

MB3 0,814** Valid 

MB4 0,848** Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 
Keterangan: 

** = signifikan pada tingkat signifikansi 0,01 
KS  = Kredibilitas SMI 

CPV  = Customer Perceived Value 

SK  = Sikap Konsumen Terhadap Iklan 

MB = Minat Beli 
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3.4.   ALAT ANALISIS 

Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan secara statistik deskriptif 

dan statistik uji. Secara deskriptif akan dilakukan analisis pertanyaan terbuka, tabulasi 

skor dan rentang skala, yang akan menjelaskan bagaimana tanggapan mahasiswi 

UNIKA Soegijapranta Semarang terhadap kredibilitas Social Media Influencer (SMI), 

customer perceived value, sikap konsumen terhadap iklan, dan minat beli. Tabulasi 

silang digunakan untuk menjabarkan profil responden.  

Secara statistik uji akan dilakukan uji regresi (uji pengaruh) untuk mengetahui 

pengaruh terhadap prediktor dari minat beli, meliputi kredibilitas SMI customer 

perceived value, dan sikap konsumen terhadap iklan pada mahasiswi UNIKA 

Soegijapranata Semarang terhadap produk pakaian casual. Uji regresi akan didahului 

uji asumsi klasik dengan menggunakan software SPSS dan dilanjutkan dengan uji jalur 

(path analysis) untuk mengintepretasi dan mendapatkan kesimpulan akan variabel 

mediasi yaitu customer perceived value dan sikap konsumen terhadap iklan pada 

hubungan kredibilitas SMI terhadap minat beli, serta memberikan rekomendasi dalam 

penelitian ini.  

  

3.4.1. ANALISIS DESKRIPTIF 

3.4.1.1.Tabulasi Silang 

Tabulasi silang merupakan metode analisis sederhana yang digunakan untuk 

mengetahui profil mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang sebagai responden. 

Melalui uji ini, hubungan antar variabel penelitian dapat disimpulkan, sehingga mudah 

untuk melihat keterkaitan hubungan antara dua variabel (Ghozali, 2013). 
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3.4.1.2.Tabulasi Skor dan Rentang Skala 

Tabulasi skor dan rentang skala digunakan untuk mendapatkan deskripsi 

tanggapan responden terhadap variabel penelitian, yaitu kredibilitas SMI, customer 

perceived value, sikap konsumen terhadap iklan dan minat beli. Kemudian jumlah total 

responden akan diklasifikasikan. Dari jumlah skor jawaban responden yang 

didapatkan, kemudian disusun kriteria penilaian untuk masing-masing item 

pernyataan. Untuk mendeksripsikan data dari setiap variabel, maka disusun tabel 

distribusi frekuensi dengan tujuan mengetahui apakah skor variabel penelitian 

termasuk dalam kategori sangat setuju, setuju, cukup, tidak setuju, atau sangat tidak 

setuju. Untuk skor rata-rata dilakukan dengan pembagian antara jumlah jawaban 

kuesioner dengan jumlah pernyataan, dan dikali dengan jumlah responden, yaitu: 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

Kecenderungan jawaban responden didasarkan pada nilai rata-rata skor yang 

akan dikategorikan pada rentang skor, yaitu: 

𝑟 =  
𝑆𝑇 − 𝑆𝑅

𝐾
 

Dengan: 
R = Rentang / skala 

ST = Skor jawaban tertinggi 

SR = Skor jawaban terendah 

K = Kategori (5 kategori) 

(Sugiyono, 2013). 

Pada penelitian ini akan digunakan Skala Likert dengan skor tertinggi setiap 

pernyataan adalah 5 dan skor terendah adalah 1, dengan jumlah responden 100 orang. 

Maka dari itu rentang untuk hasil penelitian adalah 
5−1

5
= 0,8. Sehingga rentang skor: 
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1 – 1,8  = sangat tidak setuju 

1,81 – 2,6 = tidak setuju 

2,61 – 3,4 = cukup setuju 

3,41 – 4,2 = setuju 

4,21 – 5 = sangat setuju 
 

3.4.2. UJI STATISTIK 

3.4.2.1.Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.1.1. Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antar 

variabel independen pada model regresi. Apabila ditemukan korelasi, maka terdapat 

masalah multikolineritas. Sebaiknya, model regresi yang baik tidak ada korelasi antar 

variabel independen. Uji ini digunakan jika variabel independen berjumlah lebih dari 

1. Pada penelitian ini, uji multikolineritas dilakukan dengan matrik korelasi dan nilai 

VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai tolerance. Data tidak memiliki masalah 

multikolineritas apabila nilai matriks korelasi tidak ada yang lebih besar dari 0,5, nilai 

VIF di bawah 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 (Ghozali, 2013). 

 

3.4.2.1.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data penelitian 

ini berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan melalui uji Kolmogorov 

– Smirnov, dengan ktriteria pengambilan keputusan apabila nilai signifikansi > 0,05 

maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2013). 
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3.4.2.1.3. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi deviation from 

linearity, dimana nilai signifikansi deviation from linearity >0,05 menunjukkan bahwa 

ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen (Ghozali, 2013). 

 

3.4.2.2.Uji Regresi   

3.4.2.2.1. Uji t 

 Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel, 

yaitu kredibilitas SMI dengan minat beli mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang 

pada produk pakaian casual, kredibilitas SMI dengan customer perceived value, 

kredibilitas SMI dengan sikap konsumen terhadap iklan, sikap konsumen terhadap 

iklan dengan minat beli dan customer perceived value dengan minat beli mahasiswi 

UNIKA Soegijapranata Semarang pada produk pakaian casual. Hasil uji t didapatkan 

dengan melihat nilai signifikansi pada probabilitas 5% (α = 0,05), dengan kriteria: (1) 

jika signifikansi > α (0,05) maka H0 diterima H1 ditolak, dan (2) jika signifikansi < α 

(0,05) maka H0 ditolak H1 diterima. Dengan kata lain pengaruh antar variabel 

dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α (0,05) (Ghozali, 

2013).  

 

3.4.2.2.2. Uji F 

 Uji F digunakan untuk menguji sikap konsumen terhadap iklan dan customer 

perceived value secara bersama-sama berpengaruh atau tidak terhadap minat beli 

mahasiswi UNIKA Soegijapranata pada pakaian casual. Hasil uji F didapatkan dengan 
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melihat nilai signifikansi pada probabilitas 5% (α = 0,05), dengan kriteria: (1) jika 

signifikansi > α (0,05) maka H0 diterima H1 ditolak, dan (2) jika signifikansi < α (0,05) 

maka H0 ditolak H1 diterima. Dengan kata lain pengaruh antar variabel dinyatakan 

signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α (0,05) (Ghozali, 2013).  

 

3.4.2.2.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan model untuk 

menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R2 yang kecil menunjukkan kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. 

Sebaliknya, apabila nilai R2 mendekati angka satu, maka variabel-variabel independen 

memiliki hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-

variabel dependen (Ghozali, 2013). 

 

3.4.2.2.4. Analisis Jalur 

  Analisis jalur adalah pemanfaatan analisis regresi untuk menentukan hubungan 

sebab-akibat antar variabel yang telah ditentukan berdasarkan teori yang ada. Analisis 

ini akan menentukan pola hubungan tiga atau lebih variabel (Ghozali, 2013). Berikut 

adalah diagram jalur yang digunakan dalam penelitian ini: 
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Gambar 2. Diagram Jalur 
 Sumber: Model Penelitian (2019) 

 

 Keterangan gambar: 
KS   = Kredibilitas SMI 

CPV       = Customer perceived value 

SK    = Sikap konsumen terhadap iklan 

MB  = Minat beli 

β1a  = Koefisien jalur kredibilitas SMI dengan minat beli (jalur CPV) 

β1b  = Koefisien jalur kredibilitas SMI dengan minat beli (jalur SK) 

β2   = Koefisien jalur kredibilitas SMI dengan customer perceived value 

β3  = Koefisien jalur customer perceived value dengan minat beli 

β4  = Koefisien jalur kredibilitas SMI dengan sikap konsumen terhadap iklan 

β5  = Koefisien jalur sikap konsumen terhadap iklan dengan minat beli 

 

  Berdasarkan gambar 2., dapat dikatakan bahwa KS (kredibilitas SMI) memiliki 

hubungan langsung dengan MB (minat beli) (β1a dan β1b). Namun demikian, KS 

(kredibilitas SMI) memiliki hubungan tidak langsung ke MB (minat beli), yaitu dari 

KS (kredibilitas SMI) ke CPV (customer perceived value) (β2) baru kemudian ke MB 

(minat beli) (β3), dan dari KS (kredibilitas SMI) ke SK (sikap konsumen terhadap 

iklan) (β4) baru kemudian ke MB (minat beli) (β5).  

  Hubungan langsung terjadi ketika variabel KS (kredibilitas SMI) 

mempengaruhi MB (minat beli) tanpa ada variabel CPV atau SK yang memediasi 

(intervening) hubungan kedua variabel tersebut. Hubungan tidak langsung terjadi 

KS 
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apabila ada variabel CPV atau SK yang memediasi hubungan kedua variabel tersebut. 

Anak panah e1 menunjukkan jumlah variasi variabel CPV yang tidak dijelaskan oleh 

KS. Nilai e1 = √(1 − 𝑅2) . Kemudian untuk anak panah dari e2 menuju SK (sikap 

konsumen terhadap iklan) memiliki besar =  √(1 − 𝑅2) . Koefisien jalur merupakan 

unstandardized coefficient regresi, yang dihitung melalui persamaan struktural, yaitu 

persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Persamaan 

struktural tersebut adalah: 

(1) CPV = α + β2 KS + e1 

(2) SK = α + β4 KS + e2 

(3) MB = α + β3 CPV + β1
a KS + e3 

(4) MB = α + β5 SK + β1
b KS + e3 

 

Nilai koefisien unstandardized KS pada persamaan (1) memberikan nilai β2. 

Sedangkan koefisien unstandardized untuk variabel KS pada persamaan (2) 

memberikan nilai β4. Koefisien unstandardized untuk variabel CPV dan KS pada 

persamaan (3) memberikan nilai β3 dan β1a.  Koefisien unstandardized untuk variabel 

SK, dan KS pada persamaan (3) memberikan nilai β5 dan β1b. 

 

 

 

 

 

 
e1 
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Gambar 3. Model Penelitian 
  Sumber: Model Penelitian (2019) 

Keterangan: 

β1a  = Koefisien jalur kredibilitas SMI dengan minat beli (jalur CPV) 

β1b  = Koefisien jalur kredibilitas SMI dengan minat beli (jalur SK) 

β2   = koefisien jalur kredibilitas SMI dengan customer perceived value 

β3  = koefisien jalur customer perceived value dengan minat beli 

β4  = koefisien jalur kredibilitas SMI dengan sikap konsumen terhadap iklan 

β5  = koefisien jalur sikap konsumen terhadap iklan dengan minat beli 

e1  = faktor lain yang mempengaruhi customer perceived value 

e2  = faktor lain yang mempengaruhi sikap konsumen terhadap iklan 

e3  = faktor lain yang mempengaruhi minat beli 

 

Berikut adalah prosedur analisis variabel Intervening menggunakan metode 

causal step (Baron dan Kenny, 1986): 

1. Uji regresi sederhana antara variabel mediator dengan variabel independen. 

Hasil yang diharapkan adalah variabel independen signifikan mempengaruhi 

variabel mediator, sehingga koefisian a ≠ 0  

2. Uji regresi sederhana, antara variabel dependen dengan variabel independen. 

Hasil yang diharapkan adalah variabel independen harus secara signifikan 

mempengaruhi variabel dependen, sehingga koefisien c ≠ 0  
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3. Uji regresi berganda antara variabel dependen pada variabel independen dan 

variabel mediator. Hasil yang diharapkan adalah variabel mediator secara 

signifikan mempengaruhi variabel dependen, sehingga koefisien b ≠ 0.  

Apabila dirangkum, maka suatu variabel dikatakan sebagai mediator ketika 

1. Pengaruh variabel independen terhadap variabel mediator adalah signifikan 

dan pengaruh variabel mediator terhadap variabel dependen adalah signifikan, 

walaupun pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak 

signifikan. 

2. Mediasi penuh (full mediation) terjadi ketika pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen tidak signifikan, tetapi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel mediator signifikan, dan pengaruh variabel 

mediator terhadap variabel dependen signifikan (bila variabel independen tidak 

mampu mempengaruhi secara signifikan variabel dependen tanpa melalui 

variabel mediator). 

3. Mediasi parsial terjadi ketika pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen adalah signifikan, dan nilainya berubah dibandingkan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel mediator, dan pengaruh variabel 

mediator terhadap variabel dependen (bila variabel independen mempengaruhi 

secara langsung variabel dependen maupun tidak langsung, dengan melibatkan 

variabel mediator). 
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4. Tidak ada pengaruh variabel mediasi ketika variabel independen 

mempengaruhi secara langsung variabel dependen tanpa melalui variabel 

mediator.  

Maka dari itu penerapan dari prosedur tersebut dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji regresi sederhana antara variabel sikap konsumen terhadap iklan dan 

customer perceived value dengan variabel kredibilitas SMI. Hasil yang 

diharapkan adalah variabel kredibilitas SMI signifikan mempengaruhi variabel 

sikap konsumen terhadap iklan dan customer perceived value, sehingga 

koefisian β2 ≠ 0 dan β4 ≠ 0 

2. Uji regresi sederhana, antara variabel minat beli dengan variabel kredibilitas 

SMI. Hasil yang diharapkan adalah variabel kredibilitas SMI harus secara 

signifikan mempengaruhi variabel minat beli, sehingga koefisien β1 ≠ 0. 

3. Uji regresi berganda antara variabel minat beli pada variabel kredibilitas SMI 

dan variabel sikap konsumen terhadap iklan dan customer perceived value. 

Hasil yang diharapkan adalah variabel sikap konsumen terhadap iklan dan 

customer perceived value secara signifikan mempengaruhi variabel minat beli, 

sehingga koefisien β3 ≠ 0 dan β5 ≠ 0. 

 

Apabila dirangkum, maka variabel customer perceived value dan sikap 

konsumen terhadap iklan dikatakan sebagai intervening ketika: 

1. Pengaruh variabel kredibilitas SMI terhadap variabel sikap konsumen terhadap 

iklan dan customer perceived value adalah signifikan dan pengaruh variabel 
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sikap konsumen terhadap iklan dan customer perceived value terhadap variabel 

minat beli adalah signifikan, walaupun pengaruh variabel kredibilitas SMI 

terhadap variabel minat beli tidak signifikan. 

2. Mediasi penuh (full mediation) terjadi ketika pengaruh variabel kredibilitas 

SMI terhadap variabel minat beli tidak signifikan, tetapi pengaruh variabel 

kredibilitas SMI terhadap variabel sikap konsumen terhadap iklan dan 

customer perceived value signifikan, dan pengaruh variabel sikap konsumen 

terhadap iklan dan customer perceived value terhadap variabel minat beli 

signifikan (bila variabel kredibilitas SMI tidak mampu mempengaruhi secara 

signifikan variabel minat beli tanpa melalui variabel sikap konsumen terhadap 

iklan dan customer perceived value). 

3. Mediasi parsial terjadi ketika pengaruh variabel kredibilitas SMI terhadap 

variabel minat beli adalah signifikan, dan nilainya berubah dibandingkan 

pengaruh variabel kredibilitas SMI terhadap variabel sikap konsumen terhadap 

iklan dan customer perceived value, dan pengaruh variabel sikap konsumen 

terhadap iklan dan customer perceived value terhadap variabel minat beli (bila 

variabel kredibilitas SMI mempengaruhi secara langsung variabel minat beli 

maupun tidak langsung, dengan melibatkan variabel sikap konsumen terhadap 

iklan dan customer perceived value). 

4. Tidak ada pengaruh variabel mediasi ketika variabel kredibilitas SMI 

mempengaruhi secara langsung variabel minat beli tanpa melalui variabel 

sikap konsumen terhadap iklan dan customer perceived value. 
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3.4.2.2.5. Uji Sobel 

   Uji Sobel digunakan untuk mengetahui peran variabel pemediasi, yaitu 

pengaruh kredibilitas SMI terhadap minat beli pakaian casual oleh mahasiswi UNIKA 

Soegijapranata Semarang melalui customer perceived value dan sikap konsumen 

terhadap iklan.  

𝑆𝑝2𝑝3 = √𝑝32𝑆𝑝22 + 𝑝22𝑆𝑝32 + 𝑆𝑝22𝑆𝑝32   

Keterangan: 

Sp2p3  = Koefisien indirect effect 

p  = nilai koefisien B variabel pada hasil output model regresi 

Sp  = nilai standar error variabel pada hasil output model regresi   
 

𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑎𝑏

𝑆𝑝2𝑝3
 

Keterangan: 

a = koefisien regresi variabel independen terhadap variabel pemediasi 

b = koefisien regresi variabel pemediasi terhadap variabel dependen 

 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t dari koefisien ab 

(perkalian koefisien regresi variabel independen terhadap variabel pemediasi dengan 

koefisien regresi variabel pemediasi terhadap variabel dependen) yang sudah dihitung, 

dengan nilai t pada tingkat kepercayaan 5% yaitu 1,96. Apabila nilai t hitung lebih 

besar dari nilai t tabel maka terdapat pengaruh mediasi (Ghozali, 2013). 


