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BAB IV  

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  GAMBARAN UMUM RESPONDEN 

Responden pada penelitian ini adalah mahasiswi UNIKA Soegijapranata 

Semarang yang berusia lebih dari 18 tahun. Semua responden merupakan followers 

SMI @Gisel_la (Gisella Anastasia di Instagram). Mayoritas responden berasal dari 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (38%), kemudian Fakultas Psikologi (27%), Fakultas 

Teknologi Pertanian (25%), Fakultas Arsitek dan Desain (5%), dan Fakultas Hukum 

(5%). Beberapa karakteristik responden yang teramati adalah frekuensi membuka 

instagram dalam satu hari, frekuensi terpapar konten SMI, tujuan membuka akun SMI, 

dan frekuensi belanja online per bulan yang dilakukan oleh responden. 

Berdasarkan frekuensi membuka Instagram dalam satu hari, mayoritas 

responden membuka Instagram setiap 1-3 jam (49%), 5-15 menit (30%), 4-6 jam 

(12%), dan sisanya sebanyak 9% menyatakan membuka Instagram selain rentang 

waktu yang telah disebutkan. Kemudian ditinjau dari frekuensi terpapar konten SMI, 

mayoritas responden terpapar konten SMI setiap kali membuka Instagram (67%), 

jarang muncul di Instagram (32%), dan tidak pernah muncul di Instagram (1%). 

Responden juga membuka akun SMI dengan tujuan untuk melihat-lihat konten SMI 

yang aesthetic (77%), ingin melihat tren (21%), dan ingin membeli suatu produk (2%). 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, diketahui pula bahwa sebanyak 56% 

responden melakukan belanja online setiap satu hingga dua kali dalam sebulan, 

sebanyak 32% tidak melakukan belanja online, sebanyak 8% responden melakukan 

belanja online tiga hingga lima kali dalam sebulan, dan sebanyak 4% responden 
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melakukan belanja online lebih dari lima kali sebulan. Secara keseluruhan, dapat 

dikatakan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini cukup sering membuka 

Instagram, sering terpapar konten SMI, namun di sisi lain frekuensi belanja online 

masih rendah.   

 

4.2.  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan analisis data 

yang dilakukan. Terdapat dua analisis yang dilakukan, yaitu analisis deskriptif dan uji 

statistik. Analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan profil 

responden dan menggambarkan tanggapan responden terhadap variabel penelitian 

yang digunakan, yaitu meliputi analisis pertanyaan terbuka, tabulasi silang dan tabel 

skor dan rentang skala. Kemudian uji statistik dilakukan untuk menjawab tujuan 

penelitian, yaitu mengetahui pengaruh kredibilitas SMI terhadap minat beli melalui 

customer perceived value dan sikap konsumen terhadap iklan. Beberapa uji statistik 

yang dilakukan meliputi menentukan koefisien determinasi, uji T untuk menjawab 

hipotesis penelitian, analisis jalur melalui uji F, yang akan didahului oleh uji asumsi 

klasik sebagai persyaratan untuk melakukan analisis jalur.  

 

4.2.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif pada penelitian ini meliputi analisis pertanyaan terbuka 

untuk mengetahui tanggapan responden terhadap SMI yang kredibel, persepsi akan 

pakaian casual, iklan pakaian casual, dan pertimbangan saat ingin membeli pakaian 

casual. Kemudian tabulasi silang bertujuan untuk mengetahui profil responden, yaitu 

mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang dan tabulasi skor dan rentang skala 
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untuk mendapatkan deskripsi tanggapan responden terhadap variabel penelitian, yaitu 

kredibilitas SMI, customer perceived value, sikap konsumen terhadap iklan, dan minat 

beli.  

 

4.2.1.1.Tabulasi Silang 

Tabulasi silang merupakan metode analisis sederhana untuk mengetahui profil 

responden. Tabulasi silang pada penelitian ini dilakukan antara frekuensi membuka 

instagram dengan frekuensi belanja online dan frekuensi terpapar konten SMI dengan 

frekuensi belanja online.  

 

4.2.1.1.1. Frekuensi Membuka Instagram dengan Frekuensi Belanja Online 

Hasil tabulasi silang frekuensi membuka instagram dengan frekuensi belanja 

online dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini. 

Tabel 5. Tabulasi Silang Frekuensi Membuka Instagram dengan 

Frekuensi Belanja Online 
  Frekuensi membuka Instagram per hari Total 

5-15 menit 

sekali 

1-3 jam 

sekali 

4-6 jam 

sekali 

lainnya 

Frekuensi 

Belanja 

Online / 

bulan 

1-2 kali 18 30 7 1 56 

3-5 kali 1 3 2 2 8 

>5 kali 2 2 0 0 4 

Tidak belanja 9 14 3 6 32 

Total 30 49 12 9 100 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa mayoritas responden membuka 

Instagram 1-3 jam sekali per hari dan diketahui pula bahwa frekuensi belanja online 

1-2 kali per bulan, sehingga dapat dikatakan bahwa responden sering membuka 

Instagram namun frekuensi belanja online masih rendah.  
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4.2.1.1.2. Frekuensi Terpapar Konten SMI dengan Frekuensi Belanja Online 

Pada tabel 6 di bawah ini dapat dilihat hasil tabulasi silang frekuensi terpapar 

konten SMI dengan frekuensi belanja online. 

 

Tabel 6. Tabulasi Silang Frekuensi Terpapar Konten SMI dengan Frekuensi 

Belanja Online 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa responden terpapar konten selebgram di 

Instagram setiap kali membuka Instagram, namun di sisi lain diketahui bahwa 

pembelian online mereka masih 1-2 kali per bulan, atau dapat dikatakan masih rendah.      

  

4.2.1.2.Tabulasi Skor dan Rentang Skala 

Tabulasi skor dan rentang skala digunakan untuk mengetahui tanggapan 

responden terhadap variabel penelitian, yaitu kredibilitas SMI, customer perceived 

value, sikap konsumen terhadap iklan, dan minat beli. Tanggapan responden mengenai 

item pernyataan setiap variabel dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

  Frekuensi Terpapar Konten SMI Total 

setiap kali buka 

Instagram 

Jarang muncul 

di Instagram 

tidak pernah muncul 

di Instagram 

Frekuensi 

Belanja 

Online / 

bulan 

1-2 kali 40 15 1 56 

3-5 kali 7 1 0 8 

>5 kali 2 2 0 4 

Tidak belanja 18 14 0 32 

Total 67 32 1 100 
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Tabel 7. Tabulasi Skor dan Rentang Skala 
No. Indikator Frekuensi Jawaban (Skor) Rata-

rata 

Keterangan 

STS TS N S SS 

Kredibilitas SMI 

1. Gisella memiliki 

daya Tarik 

0 

(0) 

5 

(10) 

33 

(99) 

42 

(168) 

20 

(100) 

3,77 Setuju 

2. Gisella dapat 

dipercaya 

0 

(0) 

5 

(10) 

62 

(186) 

27 

(108) 

6 

(30) 

3,34 Cukup 

setuju 

3. Gisella ahli 

memadupadankan 

pakaian casual 

1 

(1) 

2 

(4) 

25 

(75) 

60 

(240) 

12 

(60) 

3,8 Setuju 

4. Gisella merupakan 

selebgram popular 

yang dikenal banyak 

orang 

1 

(1) 

3 

(6) 

28 

(84) 

48 

(192) 

20 

(100) 

3,83 Setuju 

5. Gisella cocok dalam 

melakukan endorse 

pakaian casual 

0 

(0) 

2 

(4) 

33 

(99) 

54 

(216) 

11 

(55) 

3,74 Setuju 

Customer Perceived Value 

6. Pakaian casual yang 

di-endorse Gisella 

bermanfaat 

6 

(6) 

24 

(48) 

55 

(165) 

13 

(52) 

2 

(10) 

2,81 Cukup setuju 

7. Pakaian casual yang 

di-endorse Gisella 

memiliki harga yang 

sesuai dengan manfaat 

yang didapatkan 

0 

(0) 

14 

(28) 

62 

(186) 

23 

(92) 

1 

(5) 

3,11 Cukup setuju 

8. Pakaian casual yang 

di-endorse Gisella 

lebih bernilai 

dibandingkan produk 

sejenis yang di-

endorse SMI lain. 

0 

(0) 

22 

(44) 

62 

(186) 

15 

(60) 

1 

(5) 

2,95 Cukup setuju 

9. Kualitas Pakaian 

casual yang di-

endorse Gisella 

sebagai SMI 

berkualitas 

internasional 

1 

(1) 

22 

(44) 

62 

(186) 

13 

(52) 

2 

(10) 

2,93 Cukup setuju 

10. Pakaian casual yang 

di-endorse Gisella 

sebagai SMI mudah 

didapatkan 

0 

(0) 

1 

(2) 

49 

(147) 

42 

(168) 

8 

(40) 

3,57 Setuju 
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No. Indikator Frekuensi Jawaban (Skor) Rata-

rata 

Keterangan 

STS TS N S SS 

Sikap Konsumen Terhadap Iklan 

11. Iklan pakaian casual 

yang dibintangi 

Gisella sebagai SMI, 

disukai 

0 

(0) 

5 

(10) 

59 

(177) 

34 

(136) 

2 

(10) 

3,33 Cukup setuju 

12. Iklan pakaian casual 

yang dibintangi 

Gisella sebagai SMI, 

merupakan iklan yang 

menarik 

0 

(0) 

5 

(10) 

52 

(156) 

40 

(160) 

3 

(15) 

3,41 Setuju 

13. Iklan pakaian casual 

yang dibintangi 

Gisella sebagai SMI, 

merupakan iklan yang 

bagus 

0 

(0) 

3 

(6) 

54 

(162) 

39 

(156) 

4 

(20) 

3,44 Setuju 

14. Iklan pakaian casual 

yang dibintangi 

Gisella sebagai SMI, 

merupakan iklan yang 

mudah dimengerti 

0 

(0) 

2 

(4) 

42 

(126) 

54 

(216) 

4 

(20) 

3,62 Setuju 

15. Iklan pakaian casual 

yang dibintangi 

Gisella sebagai SMI, 

merupakan iklan yang 

informatif 

1 

(1) 

4 

(8) 

50 

(150) 

42 

(168) 

3 

(15) 

3,42 Setuju 

Minat Beli 

16. Saya ingin mengetahui 

lebih dalam akan 

produk pakaian casual 

yang di-endorse 

Gisella 

3 

(3) 

26 

(52) 

45 

(135) 

24 

(96) 

2 

(10) 

2,96 Cukup setuju 

17. Saya 

mempertimbangkan 

untuk membeli produk 

pakaian casual yang 

di-endorse Gisella 

1 

(1) 

16 

(32) 

43 

(129) 

34 

(136) 

6 

(30) 

3,28 Cukup setuju 

18. Saya ingin membeli 

pakaian casual karena 

di-endorse Gisella 

3 

(3) 

30 

(60) 

47 

(141) 

19 

(76) 

1 

(5) 

2,85 Cukup setuju 

19. Saya mereferensikan 

pakaian casual yang 

di-endorse Gisella 

3 

(3) 

30 

(60) 

49 

(147) 

16 

(64) 

2 

(10) 

2,84 Cukup setuju 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 Berdasarkan tabel 7 dapat dilhat bahwa responden menilai setuju pada variabel 

kredibilitas SMI, yang mana dapat diamati pula bahwa responden setuju bahwa Gisella 

merupakan SMI yang popular dan dikenal banyak orang dan ahli memadupadankan 

pakaian casual, memiliki daya tarik dan cocok dalam melakukan endorse pakaian 
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casual. Selain itu, tanggapan responden terhadap customer perceived value adalah 

cukup setuju, yang mana teramati bahwa responden menilai faktor kemudahan pakaian 

casual untuk didapatkan sebagai indikator yang memiliki skor paling tinggi. 

Kemudian tanggapan responden terhadap sikap terhadap iklan pakaian casual yang di-

endorse Gisella adalah baik, dimana responden setuju bahwa iklan pakaian casual 

yang dibintangi Gisela merupakan iklan yang mudah dimengerti. Tanggapan yang baik 

terhadap kredibilitas Gisella sebagai SMI, customer perceived value pakaian casual, 

dan sikap konsumen terhadap iklan, berdampak pada teramatinya perilaku responden 

yang memiliki pertimbangan untuk membeli produk pakaian casual yang di-endorse 

Gisella. 

 

4.2.1.3.Pertanyaan Terbuka 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pertanyaan terbuka yang disertakan 

dalam penelitian ini untuk melengkapi hasil penelitian yang ada. Pertanyaan terbuka 

pada penelitian ini meliputi tanggapan responden terhadap SMI yang kredibel, ciri-ciri 

SMI yang cocok untuk melakukan endorse pakaian casual, yang menarik dari Gisella 

saat melakukan endorse pakaian casual, hal yang membuat responden tertarik untuk 

membeli pakaian casual, dan pertimbangan responden saat ingin membeli pakaian 

casual.  
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Gambar 4. Karakteristik SMI yang Kredibel 
Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 Berdasarkan gambar 4, dapat dilihat bahwa mayoritas responden menilai 

bahwa SMI yang kredibel adalah SMI yang memiliki daya tarik (25%), seperti cantik, 

memiliki tubuh yang bagus, percaya diri, dan memiliki warna kulit yang sesuai. Selain 

itu sebanyak 24% responden menilai bahwa SMI yang profesional dalam melakukan 

endorse akan suatu produk adalah SMI yang kredibel, yang berarti SMI tersebut 

bertanggung jawab dalam melakukan endorse. Selain itu sebanyak 18% responden 

menilai bahwa kejujuran dapat menunjukkan SMI yang kredibel, dimana SMI yang 

jujur adalah SMI yang memberikan review produk yang apa adanya, tidak melebih-

lebihkan, dan wajar. Kemudian 14% responden menilai bahwa SMI yang kredibel 

adalah SMI yang mampu memberikan energi positif, seperti meliput kejadian positif 

dalam kesehariannya dan aktif dalam kegiatan sosial. Kecocokan dengan produk 

(11%), dan memiliki followers yang banyak (8%) juga menunjukkan karakteristik SMI 

yang kredibel menurut responden penelitian ini.   
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Gambar 5. Ciri-Ciri SMI yang Cocok untuk Endorse Pakaian Casual 
Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 Berdasarkan gambar 5 di atas dapat diamati bahwa menurut 44% responden 

faktor fisik yang mendukung untuk pakaian casual merupakan ciri-ciri SMI yang 

cocok untuk melakukan endorse pakaian casual, yaitu seperti memiliki wajah yang 

cantik dan postur tubuh yang bagus. Selain itu, 18% responden menilai bahwa SMI 

yang cocok untuk melakukan endorse pakaian casual adalah SMI dengan jumlah 

followers yang banyak. Ciri-ciri berikutnya adalah komunikatif (16%) dan jujur 

(11%), yang menunjukkan bahwa SMI yang mampu merekomendasikan pakaian 

casual, memberikan infromasi detil seputar pakaian casual, dan memberikan review 

yang jujur serta menggunakan pakaian casual yang di-endorse dalam kesehariannya, 

merupakan ciri SMI yang cocok untuk melakukan endorse pakaian casual. Beberapa 

ciri berikutnya yang menentukan kecocokan untuk endorse pakaian casual adalah SMI 

yang dikenal simpel (9%) dan ahli memadupadankan pakaian casual (2%).  
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Gambar 6. Faktor yang Menarik Perhatian Responden akan Gisella yang 

Melakukan Endorse Pakaian Casual 
Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 Berdasarkan gambar 6, dapat dilihat bahwa Gisella menarik saat melakukan 

endorse pakaian casual karena Gisella dinilai cantik dan memiliki postur tubuh yang 

bagus (46%). Selain itu, kecocokan pakaian casual yang di-endorse dengan Gisella 

sendiri mampu menarik perhatian 17% responden. Kemudian ditemukan bahwa 

responden melihat pakaian casual yang di-endorse Gisella (11%), kejujuran Gisella 

saat melakukan endorse pakaian casual (10%) dan karakteristik komunikatif yang 

dimiliki Gisella (9%) sebagai faktor yang membuat responden melihat bahwa Gisella 

menarik saat melakukan endorse. Ditemukan pula bahwa konten yang aesthetic (5%) 

dan popularitas (2%) Gisella bukan menjadi faktor utama yang membuat responden 

tertarik pada Gisella saat melakukan endorse pakaian casual.   
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Gambar 7. Persepsi Responden Tentang Pakaian Casual 
Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

 Gambar 7 di atas menjelaskan bahwa 61% responden menilai pakaian casual 

merupakan pakaian yang nyaman digunakan, santai, dan simpel. Selain itu responden 

juga menilai bahwa faktor kesesuaian dengan selera (36%), seperti warna, desain, dan 

ukuran pakaian casual, serta persepsi harga yang tidak mahal (3%) merupakan 

persepsi yang muncul di benak responden saat melihat pakaian casual.  

 

Gambar 8. Iklan yang Membuat Responden Tertarik Membeli Pakaian Casual 
Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

36, 36%

61, 61%

3, 3%

Sesuai selera Nyaman, santai, simpel Tidak mahal

25

25

48

2

Wajar dan tidak berlebihan Informatif dan mudah dipahami

Aesthetic dan bagus Kreatif



73 
 

 
 

Berdasarkan gambar 8 dapat diketahui bahwa iklan pakaian casual yang 

menonjolkan sisi aesthetic dan bagus (48%) merupakan iklan yang membuat 

responden tertarik untuk membeli pakaian casual. Selain itu, menurut responden, iklan 

pakaian casual seharusnya wajar dan tidak berlebihan (25%), informatif dan mudah 

dipahami (25%), serta kreatif (2%). 

 

 

Gambar 9. Hal yang Membuat Responden Tertarik untuk Membeli Pakaian Casual 
Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

Hal yang membuat responden tertarik untuk membeli pakaian casual dapat 

dilihat pada gambar 9. Berdasarkan hasil temuan tersebut, diketahui bahwa responden 

tertarik untuk membeli pakaian casual yang simpel (35%) dan sesuai style (35%). 

Selain itu responden juga mempertimbangkan bahwa pakaian casual yang fleksibel 

(12%), yang berarti mudah digunakan dan dipadupadankan dengan pakaian lain, 

murah (9%), dan memiliki review yang positif (9%) dapat membuat responden tertarik 

untuk beli pakaian casual.  
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Gambar 10. Pertimbangan Responden Ketika Ingin Membeli Pakaian Casual 
Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

 Gambar 10 menunjukkan bahwa ketika ingin membeli pakaian casual, 

sebanyak 49% responden mempertimbangkan desain pakaian casual, seperti warna, 

ukuran, dan gambar di pakaian casual tersebut. Selain itu, harga juga menjadi 

pertimbangan bagi 19% responden ketika ingin membeli pakaian casual. Di sisi lain, 

review produk yang positif (13%), kesesuaian dengan kebutuhan akan pakaian casual 

(12%), serta penggunaan SMI sebagai endorser pakaian casual (7%), juga turut 

dipertimbangkan responden ketika ingin membeli pakaian casual 

 

4.2.1.4.Pembahasan Analisis Desktiptif 

Berdasarkan data deskriptif yang diperoleh, ditemukan bahwa responden 

cukup sering membuka Instagram dan sering terpapar konten SMI, namun frekuensi 

belanja online masih rendah. Berdasarkan analisis pertanyaan terbuka yang dilakukan, 
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hal tersebut bisa jadi disebabkan karena terdapat pertimbangan responden akan desain 

pakaian casual, kesesuaian dengan style, tempat belanja online, review positif, dan 

ongkos kirim ketika melakukan pembelian online. Desain pakaian casual yang bagus, 

simpel, nyaman dan tidak berlebihan merupakan hal yang penting bagi responden, 

mengingat bahwa pakaian casual seringkali dinilai sebagai pakaian yang sederhana, 

simpel, nyaman, dan fleksibel untuk dipadukan dengan jenis pakaian lainnya, seperti 

outer, cardigan, dan sebagainya. Selain itu responden akan lebih tertarik dan menyukai 

tempat belanja online yang memiliki admin yang ramah, kemudian banyak 

mendapatkan review positif, dan juga ongkos kirim yang murah, sebagai dampak 

karena responden masih mempertimbangkan kebutuhan akan pakaian casual tersebut 

ketika ingin melakukan pembelian online. Didapatkan dari hasil penelitian pula bahwa 

ada beberapa responden yang mempertimbangkan aspek review positif dari SMI yang 

meng-endorse produk, dimana ketika SMI yang melakukan endorse produk 

memberikan review yang jujur, tidak berlebihan, real, dan apa adanya, maka mereka 

akan cenderung untuk tertarik membeli produk tersebut. Selain itu rendahnya freuensi 

belanja online juga ditandai dari adanya tanggapan responden yang masih cukup setuju 

akan variabel minat beli.  

Kredibilitas SMI tidak selalu teramati dari banyaknya jumlah followers, namun 

masih ada pertimbangan lain yang menentukan apakah SMI tersebut kredibel atau 

tidak. Beberapa diantaranya adalah daya tarik, fisik yang mendukung, profesionalitas, 

kejujuran, dan memberikan energi positif, yang mana daya tarik dan fisik yang 

mendukung untuk endorse pakaian casual adalah karakteristik SMI yang paling 

dianggap cocok untuk endorse pakaian casual.  
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Secara keseluruhan, penggunaan Gisella sebagai SMI yang melakukan endorse 

pakaian casual juga dinilai baik oleh responden, dimana Gisella memang dianggap 

cocok untuk endorse pakaian casual karena memiliki postur tubuh yang mendukung 

dan memiliki daya tarik (cantik, body goals). Selain itu Gisella dikenal jujur dan 

komunikatif, yaitu selalu memberikan informasi terkait tempat mendapatkan produk 

tersebut, sehingga responden menilai baik pula pakaian casual yang di-endorse Gisella 

dan iklan pakaian casual tesebut menjadi mudah dimengerti oleh responden. Hal 

tersebut mendukung pada terbentuknya minat beli, yang teramati dari perilaku 

responden yang mempertimbangkan untuk membeli pakaian casual tersebut sehingga 

melalui penggunaan SMI yang cocok untuk pakaian casual, seperti Gisella, akan 

berdampak pada peningkatan frekuensi belanja online. 

 

4.2.2. Statistik Uji 

4.2.2.1.Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat untuk melakukan analisis jalur 

(Ghozali, 2013). Beberapa uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji 

multikolineritas, dan uji linearitas.  

 

4.2.2.1.1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah langkah awal untuk analisis multivariate. Uji normalitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-smirnov 

dengan ketentuan, data dikatakan normal apabila nilai signifikansi lebih dari sama 



77 
 

 
 

dengan 0,05. Apabila nilai signifikansi di bawah 0,05, maka data tidak terdistribusi 

dengan normal (Ghozali, 2013). Berikut adalah hasil uji normalitas: 

Tabel 8. Uji Normalitas 
Variabel Signifikansi Keterangan 

Kredibilitas SMI 0,249 Normal 

Customer Perceived Value 0,111 Normal 

Sikap Konsumen Terhadap Iklan 0,094 Normal 

Minat Beli 0,070 Normal 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 8., di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel KS 

(Kredibilitas SMI), CPV (Customer Perceived Value), SK (Sikap Konsumen Terhadap 

Iklan), dan MB (Minat Beli) lebih besar dari 0,05 yang artinya distribusi data residual 

normal. 

 

4.2.2.1.2. Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi antara 

variabel independen pada model regresi. Apabila ada korelasi, maka terdapat masalah 

multikolineritas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak memiliki 

korelasi antar variabel independen. Uji ini dilakukan apabila jumlah variabel 

independen lebih dari 1. Pada penelitian ini uji multikolineritas dilakukan dengan 

melihat nilai VIF dan nilai tolerance. Model regresi dikatakan tidak mengalami 

multikolineritas apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 

(Ghozali, 2013). Berikut adalah hasil uji multikolineritas: 

Tabel 9. Uji Multikolineritas 

Variabel 
Statistik Kolineritas 

Keterangan 
Tolerance  VIF 

Kredibilitas SMI 0,645 1,551 Tidak terjadi multikolineritas 

Customer Perceived Value 0,664 1,506 Tidak terjadi multikolineritas 

Sikap Konsumen Terhadap Iklan 0,645 1,551 Tidak terjadi multikolineritas 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 
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Pada tabel 9., dapat dilihat bahwa variabel Kredibilitas SMI, Customer 

Perceived Value, Sikap Konsumen Terhadap Iklan, terhadap minat beli memiliki nilai 

VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance yang lebih dari 0,1.  

 

4.2.2.1.3. Uji Linearitas 

 Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data linear atau 

tidak. Uji linearitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi 

deviation from linearity, dengan kriteria data dikatakan linear apabila nilai signifikansi 

di atas 0,05. Berikut adalah hasil uji linearitas: 

 

Tabel 10. Uji Linearitas 
Variabel Signifikansi Keterangan 

Kredibilitas SMI terhadap Minat 

Beli 

0,875 Linear 

Customer Perceived Value 

terhadap Minat Beli 

0,580 Linear 

Sikap Konsumen Terhadap Iklan 

terhadap Minat Beli 

0,057 Linear 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Tabel 10., menunjukkan bahwa semua variabel, yaitu variabel Kredibilitas 

SMI, Customer Perceived Value, Sikap Konsumen Terhadap Iklan, terhadap Minat 

Beli, memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, yang artinya adalah sebaran data linear. 

 

4.2.2.2.Uji Koefisien Determinasi  

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan model 

untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R-square yang semakin mendekati 

satu, berarti variabel-variabel independen memiliki hampir ssemua informasi yang 
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dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil uji 

koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi Jalur 1 (Kredibilitas SMI terhadap 

Minat Beli melalui Customer Perceived Value) 

Mode R Square 

1 0,517 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 11. di atas, nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,517. 

Hal ini menunjukkan bahwa 51,5% variabel minat beli dipengaruhi oleh variabel 

kredibilitas SMI dan customer perceived value.  

 

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi Jalur 1 (Kredibilitas SMI terhadap 

Minat Beli melalui Sikap Konsumen terhadap Iklan) 

Mode R Square 

1 0,388 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 11. di atas, nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,388. 

Hal ini menunjukkan bahwa 38,8% variabel minat beli dipengaruhi oleh variabel 

kredibilitas SMI dan sikap konsumen terhadap iklan.  

 

4.2.2.3. Uji Hipotesis 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai uji hipotesis pada penelitian ini, 

meliputi (1) kredibilitas SMI mempengaruhi minat beli produk pakaian casual 

mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang, (2) kredibilitas SMI mempengaruhi 

customer perceived value produk pakaian casual oleh mahasiswi UNIKA 
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Soegijapranata Semarang, (3) customer perceived value mempengaruhi minat beli 

produk pakaian casual oleh mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang, (4) 

kredibilitas SMI mempengaruhi sikap konsumen terhadap iklan produk pakaian casual 

oleh mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang, (5) sikap konsumen terhadap iklan 

mempengaruhi minat beli produk pakaian casual mahasiswi UNIKA Soegijapranata 

Semarang, (6) customer perceived value memediasi variabel kredibilitas SMI dengan 

minat beli produk pakaian casual oleh mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang, 

dan (7) sikap konsumen terhadap iklan memediasi variabel kredibilitas SMI dengan 

minat beli produk pakaian casual mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang. 

  

Tabel 12. Hasil Uji Pengaruh Jalur 1(Kredibilitas SMI terhadap Minat Beli 

melalui Customer Perceived Value) 

Variabel 

Unstandardzised 

coefficients 

Standardized 

coefficients t Signifikansi 

B Std. Error Beta 

Kredibilitas SMI  terhadap Customer Perceived Value 

Constant 7,129 1,433    

Kredibilitas SMI   0,446 0,077 0,507 5,816 0,000 

Kredibilitas SMI  dan Customer Perceived Value terhadap Minat Beli 

Constant -1,961 1,400  -

1,401 

0,164 

Kredibilitas SMI   0,296 0,078 0,312 6,207 0,000 

Customer 

Perceived Value 

0,548 0,088 0,508 3,815 0,000 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui koefisien regresi (unstandardized 

coefficients) yang akan digunakan untuk persamaan regresi. Koefisien ini selanjutnya 

digunakan untuk menentukan apakah pengaruh langsung pada hubungan kredibilitas 

SMI terhadap minat beli lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung hubungan 

kredibilitas SMI terhadap minat beli melalui customer perceived value.  
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Tabel 13. Hasil Uji Pengaruh Jalur 2 (Kredibilitas SMI terhadap Minat Beli 

melalui Sikap Konsumen terhadap Iklan) 

Variabel 

Unstandardzised 

coefficients 

Standardized 

coefficients t Signifikansi 

B Std. Error Beta 

Kredibilitas SMI  terhadap Sikap Konsumen Terhadap Iklan 

Constant 8,829 1,380    

Kredibilitas SMI   0,454 0,074 0,528 6,148 0,000 

Kredibilitas SMI  dan Sikap Konsumen Terhadap Iklan terhadap Minat Beli 

Constant -0,943 1,676  -0,563 0,575 

Kredibilitas SMI   0,392 0,089 0,413 4,421 0,000 

Sikap 

Konsumen 

Terhadap Iklan 

0,327 0,103 0,297 3,172 0,002 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui koefisien regresi yang akan digunakan 

untuk persamaan regresi. Koefisien ini selanjutnya digunakan untuk menentukan 

apakah pengaruh hubungan langsung kredibilitas SMI terhadap minat beli lebih besar 

dibandingkan pengaruh tidak langsung hubungan kredibilitas SMI terhadap minat beli 

melalui sikap konsumen terhadap iklan.  

 

4.2.2.3.1.Pengaruh Mediasi Customer Perceived Value dan Sikap Konsumen 

Terhadap Iklan 

Pada penelitian ini digunakan metode uji sobel (Ghozali, 2013) dan causal step 

(Baron dan Kenny, 1986) untuk menguji hipotesis 6 dan hipotesis 7, yaitu customer 

perceived value memediasi variabel kredibilitas SMI terhadap minat beli pakaian 

casual oleh mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang dan sikap konsumen 

terhadap iklan memediasi variabel kredibilitas SMI terhadap minat beli produk 

pakaian casual oleh mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang.  
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Pada tabel 12 dan tabel 13 dapat dilihat hasil uji regresi yang dilakukan, yang 

mana dapat diketahui nilai koefisien regresi untuk persamaan regresi. Berikut adalah 

persamaan regresi pada model penelitian, yang berasal dari tabel 12 dan tabel 13: 

 

(1) CPV = 7,129 + 0,446 KS  

(2) SK = 8,829 + 0,454 KS  

(3) MB = -1,961 + 0,548 CPV + 0,296 KS 

(4) MB = -0,943 + 0,327 SK + 0,392 KS 

Keterangan: 

KS = Kredibilitas SMI 

CPV = Customer Perceived Value 

SK = Sikap Konsumen Terhadap Iklan 

MB = Minat Beli 

 

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat dikatakan bahwa pengaruh 

kredibilitas SMI terhadap customer perceived value memiliki arah pengaruh yang 

positif. Begitu pula dengan pengaruh kredibilitas SMI terhadap sikap konsumen 

terhadap iklan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kredibilitas Gisella maka 

semakin tinggi customer perceived value dan sikap konsumen terhadap iklan pakaian 

casual yang di-endorse Gisella. Selain itu pengaruh customer perceived value terhadap 

minat beli, sikap konsumen terhadap iklan terhadap minat beli, dan kredibilitas SMI 

terhadap minat beli menunjukkan arah pengaruh yang positif. Maka dapat dikatakan 

bahwa semakin tinggi customer perceived value pakaian casual yang di-endorse 

Gisella, semakin tinggi kredibilitas Gisella, dan semakin tinggi sikap konsumen 

terhadap iklan pakaian casual yang di-endorse Gisella, maka minat beli pakaian casual 

tersebut akan semakin tinggi. 
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Melalui uji sobel diketahui bahwa nilai t sebesar 4,212 (>1,96) yang 

menunjukkan bahwa customer perceived value secara signifikan berperan sebagai 

pemediasi pada hubungan kredibilitas SMI terhadap minat beli. Merujuk pada 

prosedur Baron dan Kenny (1986) diketahui bahwa variabel customer perceived value 

berperan memediasi secara parsial hubungan antara variabel kredibilitas SMI dan 

minat beli. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan yang signifikan antara 

kredibilitas SMI terhadap customer perceived value, dan customer perceived value 

terhadap minat beli, serta di saat yang sama, kredibilitas SMI terhadap minat beli. 

Temuan ini memberikan dukungan dengan temuan Arsinta dan Purnami 

(2015), Bhakar dan Dubey (2015), Hansudoh (2012), dan Wiryantari dan Sukawati 

(2016) yang menyatakan bahwa customer perceived value memediasi secara parsial 

hubungan antara kredibilitas endorser terhadap minat beli. Menurut Tunzong dkk. 

(1994) dalam Shafiq dkk. (2011) perceived value sebagai konstruk yang memediasi 

minat beli. Semakin tinggi kredibilitas SMI, maka semakin tinggi perceived value 

produk maka akan semakin tinggi pula minat beli suatu produk. Konsumen 

mempertimbangkan nilai produk melalui sumber-sumber yang berbeda, salah satunya 

adalah celebrity endorsement.  

Kredibilitas Gisella merupakan karakteristik positif yang dapat mempengaruhi 

penerima pesan. Ketika Gisella membintangi iklan dan memiliki keahlian 

memadupadankan pakaian casual, maka akan terjadi peningkatan kemampuan Gisella 

untuk membentuk opini yang valid terhadap produk serta membentuk citra yang baik 

terhadp pakaian casual. Dampak pada peningkatan customer perceived value dan citra 

produk akan semakin besar karena Gisella dikenal dan menjadi idola banyak orang. 
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Ketika konsumen merasa bahwa produk tersebut baik dan bernilai tinggi, maka akan 

timbul minat beli (Hansudoh, 2012). Arsinta dan Purnami (2015) melanjutkan bahwa 

salah satu peran celebrity endorsement adalah untuk meningkatkan customer 

perceived value sehingga dapat membuat konsumen tertarik untuk membeli produk. 

Konsumen mendapatkan nilai produk yang dipersepsikan melalui rekomendasi 

celebrity endorsement atau SMI. Hal ini menunjukkan bahwa Gisella 

merekomendasikan manfaat dan informasi pakaian casual kepada konsumen, sehingga 

akan timbul customer perceived value yang baik di benak konsumen (karena ada 

peningkatan informasi produk), sehingga konsumen melihat pakaian casual sebagai 

produk yang bernilai dan layak dibeli. Chi dkk. (2011) menambahkan bahwa melalui 

endorser yang membintangi produk, perasaan konsumen terhadap produk akan 

terbentuk, dan akhirnya membentuk perceived value. Apabila di benak konsumen 

terdapat perceived value yang positif maka akan terbentuk minat beli. Dengan kata 

lain, konsumen dapat memperoleh perceived value yang dapat dipercaya melalui 

rekomendasi yang disampaikan Gisella, dimana Gisella dianggap dapat 

menghubungkan nilai produk dengan cara memperdalam impresi konsumen dan 

membawa perasaan mereka kepada suatu produk. 

Kemudian melalui uji sobel juga diketahui bahwa nilai t hubungan kredibilitas 

SMI terhadap minat beli melalui sikap konsumen terhadap iklan adalah sebesar 2,790 

(>1,96) yang menunjukkan bahwa sikap konsumen terhadap iklan secara signifikan 

berperan sebagai pemediasi pada hubungan kredibilitas SMI terhadap minat beli. 

Merujuk pada prosedur Baron dan Kenny (1986) diketahui bahwa variabel sikap 

konsumen terhadap iklan berperan memediasi secara parsial hubungan antara variabel 
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kredibilitas SMI dan minat beli. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan yang 

signifikan antara kredibilitas SMI terhadap sikap konsumen terhadap iklan, dan sikap 

konsumen terhadap iklan terhadap minat beli, serta di saat yang sama, kredibilitas SMI 

terhadap minat beli 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sikap konsumen terhadap iklan 

memediasi secara parsial hubungan antara variabel kredibilitas SMI dengan minat beli. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Setyawati dan Rosiana (2018), Stephanie (2013), 

dan Goldsmith (2000) yang menemukan pula bahwa sikap konsumen memediasi 

hubungan kredibilitas SMI dengan minat beli konsumen. Hal ini disebabkan karena 

Gisella memiliki karakter yang menarik (atraktif), sehingga ketika Gisella 

mengiklankan produk, akan mendukung pada sikap terhadap iklan yang positif, 

sehingga berdampak pada minat beli yang tinggi. 

Menurut Ahmed et al. (2012) dalam Bhakar dan Dubey (2015) konsumen 

mengikuti selebriti favorit mereka untuk menentukan keputusan pembelian suatu 

produk, dimana ketika produk diiklankan menggunakan selebriti, akan lebih efektif 

dibandingkan iklan produk yang tidak menggunakan selebriti. Kamins dkk. (1989) 

dalam Low dan Lim (2012) melanjutkan bahwa penggunaan SMI di dalam iklan 

dianggap menguntungkan karena kemampuanya dalam menangkap perhatian 

konsumen di antara banyak pesan, dimana iklan yang dibintangi oleh SMI tidak hanya 

menjangkau target konsumen namun juga audience baru. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan Gisella di dalam iklan pakaian casual dianggap menguntungkan produsen 

karena mampu menangkap perhatian dan meningkatkan daya ingat konsumen akan 

iklan tersebut.  
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Menurut Joseph (1982) dalam Goldsmith (2000) SMI memiliki pengaruh yang 

besar dalam mempengaruhi cara pandang konsumen terhadap iklan dan berdampak 

pada minat beli. SMI yang kredibel akan mempengaruhi secara positif sikap konsumen 

terhadap iklan yang adalah optimis terhadap iklan (Aziz dkk., 2013) yang kemudian 

mempengaruhi minat beli konsumen (Sertoglu dkk., 2014 dalam Rahmah, 2015).  

Gisella juga memiliki daya tarik tersendiri ketika menyampaikan pesan iklan 

pakaian casual. Timbulnya minat beli juga didukung dari kecocokan dan keahlian 

Gisella dalam memadupadankan pakaian casual, sehingga iklan pakaian casual 

tampak lebih menarik dan berdampak pada keinginan konsumen untuk membeli.  

Penyertaan gambar yang menarik dari Gisella telah terbukti berdampak sikap 

konsumen yang menguntungkan dan minat beli yang tinggi terhadap produk. Dalam 

penelitiannya, Isosuo (2016) menemukan bahwa responden menganggap bahwa iklan 

yang dibawakan oleh influencer berbeda dengan iklan lainnya. Dalam kaitannya 

dengan penelitian ini, responden menganggap bahwa Gisella merupakan SMI yang 

cocok ketika menggunakan produk pakaian casual di dalam sebuah iklan. Melalui 

karakteristik kredibilitas Gisella sebagai SMI ini, responden menjumpai bahwa Gisella 

memang menggunakan pakaian tersebut sehari-hari. Inilah yang disebut responden 

sebagai iklan yang baik. Hal ini disebabkan karena responden benar-benar melihat 

bahwa Gisella menggunakan pakaian casual yang diiklankannya, sehingga berdampak 

pada minat beli.  
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4.2.2.3.2. Pengaruh Kredibilitas SMI Terhadap Customer Perceived Value 

 Pada bagian ini, akan dikaji H2, yaitu kredibilitas SMI mempengaruhi 

customer perceived value produk pakaian casual oleh mahasiswi UNIKA 

Soegijapranata Semarang.  

Tabel 15. Hasil Uji Pengaruh Kredibilitas SMI terhadap Customer Perceived Value 

Variabel 

Unstandardzised 

coefficients 

Standardized 

coefficients t Signifikansi 

B Std. Error Beta 

Constant 7,129 1,433    

Kredibilitas SMI   0,446 0,077 0,507 5,816 0,000 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

 Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi uji pengaruh 

kredibilitas SMI terhadap customer perceived value adalah 0,00 atau di bawah 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas Gisella sebagai SMI berpengaruh signifikan 

terhadap customer perceived value pada produk pakaian casual yang di-endorse 

Gisella. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lainnya oleh Hansudoh (2012), 

Harly dan Octavia (2014), Arsinta dan Purnami (2015).  

Gisella sebagai SMI dianggap memiliki keahlian dalam memadupadankan 

pakaian casual yang di-endorse sehingga mampu membentuk opini yang baik di benak 

konsumen. Terlebih lagi Gisella dianggap memiliki daya tarik dan diketahui banyak 

orang serta dianggap cocok untuk melakukan endorse pakaian casual, yang 

berdampak pada peningkatan nilai dan citra baik pada pakaian casual. Gisella sebagai 

SMI mampu memberikan rekomendasi yang dapat dipercaya oleh konsumen, 

ditambah lagi informasi yang diberikan terkait pakaian casual yang di-endorse Gisella 

dianggap lengkap, sehingga timbul persepsi positif di benak konsumen. Menurut 

Arsinta dan Purnami (2015) melalui peningkatan pengetahuan atau informasi produk, 
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akan membantu konsumen melihat produk tersebut sebagai produk yang bernilai dan 

memiliki daya beli. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan Gisella pada 

caption Instagram dapat meningkatkan nilai pakaian casual yang di-endorse Gisella. 

Hasil penelitian Arsinta dan Purnami (2015) menyatakan bahwa semakin kredibel SMI 

maka semakin tingi pemahaman konsumen mengenai persepsi nilai produk.   

 

4.2.2.3.3.Pengaruh Kredibilitas SMI Terhadap Sikap Konsumen Terhadap 

Iklan 

Pada bagian ini akan diuraikan H4, yaitu adalah kredibilitas SMI 

mempengaruhi sikap konsumen terhadap iklan produk pakaian casual oleh mahasiswi 

UNIKA Soegijapranata Semarang.   

Tabel 16. Hasil Uji Pengaruh Kredibilitas SMI terhadap Sikap Konsumen 

terhadap Iklan 

Variabel 

Unstandardzised 

coefficients 

Standardized 

coefficients t Signifikansi 

B Std. Error Beta 

Constant 8,829 1,380    

Kredibilitas SMI   0,454 0,074 0,528 6,148 0,000 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

Pada tabel 15 dapat diketahui nilai signifikansi uji pengaruh variabel 

kredibilitas SMI terhadap sikap konsumen terhadap iklan adalah 0,000 atau di bawah 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas SMI berpengaruh signifikan terhadap 

sikap konsumen terhadap iklan. Kredibilitas Gisella sebagai SMI berpengaruh 

terhadap sikap konsumen terhadap iklan pakaian casual yang di-endorse Gisella. 

Temuan ini sejalan dengan temuan lain oleh Sallam (2011), Aziz dkk. (2013), Rahmah 

(2015), Apejoye (2013), dan Isosuo (2016).  
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 Kredibilitas Gisella sebagai SMI merupakan stimuli yang penting dalam 

membangun dan memperkuat sikap konsumen terhadap iklan pakaian casual yang di-

endorse Gisella. Gisella memiliki daya tarik (cantik dan fisik mendukung untuk 

endorse pakaian casual) ketika melakukan endorse pakaian casual, yang berdampak 

pada sikap konsumen yang positif terhadap iklan pakaian casual tersebut. Terlebih lagi 

di akun Instagramnya, Gisella menonjolkan sisi aesthetic foto produk pakaian casual, 

menjadikan post tersebut semakin menarik.  

 Gisella juga memiliki keahlian dan kemampuan untuk membangun rasa 

percaya konsumen melalui iklan pakaian casual yang di-endorse Gisella. Terlebih lagi 

Gisella merupakan sosok yang popular dan dikenal banyak orang, sehingga banyak 

orang yang akan melihat iklan pakaian casual yang di-endorse Gisella. Semakin 

dikenal banyak orang, Gisella dianggap semakin mudah untuk mempengaruhi sikap 

konsumen dan mendorong agar pesan iklan pakaian casual mudah diterima oleh 

konsumen. Selain itu, keuntungan yang didapatkan dari adanya popularitas Gisella ini 

adalah iklan produk pakaian casual ini akan semakin mudah untuk diingat dan 

mendapatkan perhatian yang semakin tinggi. Berdasarkan penelitian Isosuo (2016) 

responden menyatakan bahwa iklan yang dibintangi SMI berbeda dengan iklan 

lainnya. Gisella sebagai SMI dianggap cocok untuk melakukan endorse pakaian 

casual dan ketika iklan tersebut menunjukkan bahwa Gisella menggunakan pakaian 

casual dalam kehidupan sehari-hari, konsumen akan mengganggap bahwa iklan 

tersebut baik. Melalui iklan tersebut, konsumen memahami bahwa Gisella benar-benar 

menggunakan produk yang ia endorse, bukan hanya sekedar memasarkan dan untuk 

mendapatkan bayaran semata.  
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4.2.2.3.4. Pengaruh Kredibilitas SMI, Customer Perceived Value, dan Sikap 

Konsumen Terhadap Iklan Terhadap Minat Beli 

 H1, H3, dan H5 pada penelitian ini akan dijelaskan pada bagian ini, yaitu 

kredibilitas SMI mempengaruhi minat beli produk pakaian casual mahasiswi UNIKA 

Soegijapranta Semarang, customer perceived value mempengaruhi minat beli produk 

pakaian casual oleh mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang, dan sikap 

konsumen terhadap iklan mempengaruhi minat beli produk pakaian casual oleh 

mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang.  

 

 

Tabel 17. Hasil Uji Pengaruh Kredibilitas SMI terhadap Minat Beli 

Variabel 

Unstandardzised 

coefficients 

Standardized 

coefficients t Signifikansi 

B Std. Error Beta 

Constant 1,942 1,471    

Kredibilitas SMI   0,540 0,079 0,570 6,864 0,000 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

Data pada tabel 16 menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji pengaruh 

kredibilitas SMI terhadap minat beli adalah 0,000 atau di bawah 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel kredibilitas SMI berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli. Temuan ini menunjukkan bahwa kredibilitas Gisella sebagai SMI mempengaruhi 

secara signifikan minat beli konsumen pada produk pakaian casual yang di-endorse 

Gisella. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Arsinta dan Purnami (2015), 

Bhakar dan Dubey (2015), Rachmat dkk. (2016), Setyawati dan Rosiana (2018), dan 

Harly dan Octavia (2014).  
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Gisella sebagai SMI memiliki keahlian yang tinggi, seperti memadupadankan 

pakaian casual yang ia endorse. Ketika konsumen melihat keahlian Gisella tersebut, 

maka akan terbentuk opini positif di benak konsumen akan produk pakaian casual 

tersebut dan meyakinkan konsumen untuk membeli produk tersebut. Terlebih lagi 

Gisella merupakan sosok yang sudah dikenal masyarakat dan popular, sehingga 

konsumen tidak akan ragu untuk membeli pakaian casual yang ia endorse. Kredibilitas 

yang dimiliki Gisella mampu membuat rekomendasi yang ia berikan akan produk 

pakaian casual dapat dipercaya, sehingga konsumen akan mudah terbujuk untuk 

membeli pakaian casual tersebut. Selain itu hal penting yang dinilai konsumen ketika 

melihat Gisella yang melakukan endorse pakaian casual adalah kecocokan fisiknya 

dengan pakaian casual. Menurut Mir dkk. (2012) dalam Bhakar dan Dubey (2015) 

menyatakan bahwa kecocokan SMI dengan produk adalah hal yang penting dalam 

mempengaruhi minat beli.   

Tabel 18. Hasil Uji Pengaruh Customer Perceived Value terhadap Minat Beli 

Variabel 

Unstandardzised 

coefficients 

Standardized 

coefficients t Signifikansi 

B Std. Error Beta 

Constant 0,894 1,263    

Customer 

Perceived Value 

0,718 0,081 0,666 8,848 0,000 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

Berdasarkan tabel 17 diketahui nilai signifikansi uji pengaruh customer 

perceived value terhadap minat beli adalah 0,000 atau di bawah 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa customer perceived value berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli. Temuan ini menunjukkan bahwa customer perceived value pakaian casual 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk pakaian casual 
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yang di-endorse Gisella. Temuan ini sejalan dengan temuan Arsinta dan Purnami 

(2015), Chi dkk. (2011), Hansudoh (2012), dan Harly dan Octavia (2014).  

 Gisella sebagai SMI mampu menyediakan informasi pakaian casual yang 

dapat dipercaya, sehingga akan terbentuk asosiasi dan nilai positif akan pakaian casual 

di benak konsumen. Terlebih lagi Gisella merupakan sosok yang sudah terkenal dan 

menjadi idola banyak orang, sehingga mampu memberikan citra yang baik kepada 

pakaian casual yang di-endorse Gisella. Berdasarkan analisis pertanyaan terbuka, 

beberapa responden menyatakan bahwa citra produk harus disesuaikan dengan citra 

SMI yang digunakan, dimana pakaian casual dikenal sebagai pakaian yang nyaman 

dan santai. Gisella dikenal pula sebagai SMI yang jujur dan komunikatif dalam 

memberikan informasi pakaian casual (misalnya tempat untuk membeli pakaian 

casual), sehingga mampu meningkatkan customer perceived value. Ketika konsumen 

memiliki persepsi nilai pakaian casual yang positif, maka akan timbul minat beli. 

Minat beli akan timbul ketika konsumen melihat bahwa nilai pakaian casual yang di-

endorse Gisella lebih tinggi dibandingkan nilai pakaian casual lainnya.  

Tabel 19. Hasil Uji Pengaruh Sikap Konsumen Terhadap Iklan terhadap Minat 

Beli 

Variabel 

Unstandardzised 

coefficients 

Standardized 

coefficients t Signifikansi 

B Std. Error Beta 

Constant 2,163 1,659    

Sikap 

Konsumen 

Terhadap Iklan   

0,567 0,095 0,515 5,941 0,000 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

Pada tabel 18 diketahui nilai signifikansi uji pengaruh sikap konsumen 

terhadap iklan terhadap minat beli adalah 0,000 atau di bawah 0,05. Hal ini 
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menunjukkan bahwa variabel sikap konsumen terhadap iklan berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli. Temuan ini menunjukkan bahwa sikap konsumen terhadap iklan 

pakaian casual yang di-endorse Gisella berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada produk pakaian casual yang di-endorse Gisella. Temuan ini sejalan 

dengan hasil penelitian Rahmah (2015), Setyawati dan Rosiana (2018), Sallam (2011), 

dan Rochmania dan Prabowo (2016). 

Iklan yang dibintangi Gisella memiliki informasi dan pesan yang dapat 

mempengaruhi serta mempersuasi konsumen untuk membeli produk pakaian casual 

yang di-endorse. Tujuan penggunaan Gisella sebagai bintang iklan pakaian casual 

sendiri bertujuan agar pesan iklan mudah diingat dan diterima oleh masyarakat, karena 

Gisella dianggap sebagai sosok yang popular dan memiliki daya tarik (cantik dan 

postur tubuh bagus). Pesan iklan yang diterima positif di benak konsumen akan 

berdampak pada minat beli. Selain itu iklan pakaian casual yang dibintangi Gisella 

juga mengandung unsur aesthetic yang mampu menarik perhatian konsumen yang 

melihat iklan tersebut, sehingga semakin tertarik untuk membeli pakaian casual 

tersebut. Iklan pakaian casual yang dibintangi Gisella berhasil menumbuhkan sikap 

positif konsumen, yang membuat konsumen menyukai, tertarik, menganggap bagus, 

mudah dimengerti, dan menganggap bahwa iklan tersebut informatif.  

 

4.3. IMPLIKASI MANAJERIAL 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, ditemukan 

bahwa kredibilitas SMI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli. Begitu 

pula customer perceived value dan sikap konsumen terhadap iklan. Namun dijumpai 

pula bahwa responden sering membuka Instagram dan terpapar konten SMI namun 



94 
 

 
 

frekuensi belanja online masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pebisnis pakaian 

casual perlu membangun program-program yang dapat meningkatkan minat beli 

konsumen, salah satunya adalah memperhatikan faktor customer perceived value 

karena berperan penting dalam menentukan minat beli konsumen akan produk pakaian 

casual. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan customer perceived 

value adalah memilih dan melakukan seleksi SMI yang kredibel. Melalui penggunaan 

SMI yang kredibel, pebisnis pakaian casual mampu meningkatkan nilai produk, 

karena kemampuan SMI dalam membantu penyampaian informasi kepada konsumen. 

Terlebih berdasarkan hasil analisis deskriptif ditemukan bahwa responden menyukai 

SMI yang mampu memberikan review produk pakaian casual yang apa adanya, jujur, 

dan tidak berlebihan. Selain itu responden juga menyatakan bahwa postur tubuh SMI 

yang cocok dan tepat dapat mempengaruhi pandangan mereka akan pakaian casual 

yang di-endorse, yang mana ditemukan bahwa menurut responden, SMI dengan fisik 

yang mendukung untuk endorse pakaian casual adalah ciri-ciri SMI yang cocok untuk 

melakukan endorse pakaian casual. Hal ini menunjukkan bahwa melalui penggunaan 

SMI yang tepat, akan ada peningkatan nilai produk pakaian casual di benak konsumen, 

sehingga nantinya berdampak pada minat beli.  

  Selain itu sikap konsumen terhadap iklan juga diketahui berperan secara 

signifikan sebagai pemediasi hubungan kredibilitas SMI terhadap minat beli. Terlebih 

lagi ditemukan bahwa responden cukup terpapar konten SMI (post/iklan) namun 

frekuensi belanja online masih rendah. Melalui penggunaan SMI yang kredibel, akan 

ada perubahan sikap konsumen terhadap iklan yang akan berdampak pada minat beli. 

Ketika SMI yang digunakan adalah SMI yang popular, terkenal, dapat dipercaya, 
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menarik, dan cocok untuk produk pakaian casual, maka konsumen akan mengalami 

perasaan yang dalam terhadap iklan tersebut. Berdasarkan temuan analisis deskriptif 

pula didapati bahwa responden cenderung menyukai iklan pakaian casual yang 

aesthethic, sehingga penting bagi pebisnis pakaian casual untuk menekankan pada 

SMI atau memilih SMI yang mampu menciptakan konten iklan yang aesthetic 

sehingga sikap konsumen terhadap iklan tersebut akan semakin positif. Pesan di dalam 

iklan pakaian casual juga menjadi pertimbangan bagi responden ketika melakukan 

pembelian, yang mana melalui penggunaan SMI yang popular, pesan iklan akan lebih 

mudah diingat oleh konsumen. Selain itu, responden lebih menyukai iklan pakaian 

casual yang didalamnya terdapat informasi lengkap mengenai tempat mendapatkan 

produk tersebut, manfaat produk pakaian casual, bahan pakaian casual, dan 

sebagainya. Berdasarkan temuan ini, pebisnis pakaian casual dapat menghimbau SMI 

untuk mencantumkan informasi detil yang diinginkan konsumen, seperti tempat 

mendapatkan produk, bagaimana cara membeli, bahan pakaian casual, dan 

sebagainya. Namun perlu diperhatikan juga bahwa SMI yang digunakan sebaiknya 

bukan SMI yang sudah berkali-kali mempromosikan produk sejenis (pakaian), karena 

akan membuat konsumen mempertanyakan kredibilitas SMI tersebut. 

Secara keseluruhan, pebisnis pakaian casual dapat membentuk program-

program atau mengutamakan menggunakan dan memilih SMI yang kredibel untuk 

melakukan endorse pakaian casual, karena berdampak pada customer perceived value 

dan sikap konsumen terhadap iklan yang semakin positif, sehingga berdampak pada 

peningkatan minat beli pakaian casual. Pemilihan SMI menjadi faktor penting yang 

perlu diperhatikan oleh pebisnis, karena ketika SMI yang ditentukan tidak kredibel, 
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memiliki skandal, maka konsumen akan ragu untuk membeli produk yang dipasarkan. 

Justru dapat memperburuk citra produk pakaian casual karena image SMI berkaitan 

erat dengan image produk yang dipasarkan, yang mana image pakaian casual erat 

dengan ciri khas nyaman, simpel dan tidak berlebihan. Selain itu beberapa 

pertimbangan lain menurut responden saat ingin membeli pakaian casual adalah 

desain, ukuran, dan kesesuaian style pakaian tersebut dengan style responden. Maka 

dari itu faktor kecocokan karakteristik SMI dengan image produk juga harus 

dipertimbangkan.  


