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ABSTRAK 

Awallia, Diah Lailatul, 2018. Pengaruh Testimoni dan Selebgram Endorsment 

Terhadap Minat Pembelian Pada Online Shop Melalui Media Sosial 

Instagram Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 

 

Kata kunci: Testimoni, Selebgram Endorsment, Minat Pembelian, Instagram. 

 

Lemahnya minat beli mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Muamalah dalam online shop dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya 

adalah kurangnya kepercayaan terhadap produk (barang/jasa) yang ditawarkan 

karena sering merasa kecewa dengan produk (barang/jasa) yang dibeli yang tidak 

sesuai dengan gambar yang diberikan, sehingga perlu adanya  faktor-faktor lain 

yang dapat menumbuhkan minat beli seperti penggunaaniklan testimoni dan 

selebgram endorsment.Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling 

dikenal untuk mendapatkan sejumlah informasi dan juga menjadi instrumen 

promosi yang sangat penting yang dapat menarik perhatian konsumendan 

mempengaruhi banyak pembelian. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Adakah 

pengaruhtestimoniterhadap minat pembelianmahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah Fakultas Syariah? (2) Adakah pengaruhselebgram endorsement terhadap 

minat pembelian mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah? 

(3) Adakah pengaruhtestimoni dan selebgram endorsement terhadap minat 

pembelian mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah? 

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah angkatan 2015-2018 IAIN Ponorogo pengguna aktif instagram dengan 

jumlah 331 mahasiswa. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 76 

mahasiswa dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive simple 

random sampling. Dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari 

hasil angket yang telah diisi olehmahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dan data sekunder 

yang berkaitan dengan  gambaran umum lokasi penelitian. Metode analisis 

datanya adalah uji regresi liniersederhanadan uji regresi linier berganda. 

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa (1) testimoni berpengaruh 

signifikan terhadapminat pembelian mahasiswa, yang ditunjukan dengan nilai 

thitung> ttabel (3,543 > 1,993) dan nilai signifikansi 0,001.(2) selebgram endorsment 

berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian mahasiswa, yang ditunjukan 

dengan nilai thitung> ttabel (6,314 > 1,993) dan nilai signifikansi 0,000 dan (3) secara 

bersama-sama menunjukan bahwa testimoni dan selebgram endorsment 

berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap minat pembelian mahasiswa, 

yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung> Ftabel (21,230 >3,12) dan nilai signifikansi 

0,000. 



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehadiran media massa dalam tatanan masyarakat modern sudah pasti 

tidak dapat dipungkiri. Internet merupakan media komunikasi yang penting 

dilihat dari karakteristik internet itu sendiri yang berbeda dibandingkan 

media komunikasi lainnya seperti surat-menyurat, surat kabar, radio, dan 

televisi.
1
 Oleh sebab itu, gaya hidup masyarakat saat ini ikut berubah karena 

pengaruh dari perkembangan teknologi tersebut, salah satu yang paling 

mencolok dari perkembangan teknologi tersebut adalah gadget dan 

kecenderungan beraktivitas di dunia maya seperti berbelanja secara online 

atau lebih sering disebut dengan online shopping. Di era globalisasi ini 

penggunaan teknologi dan informasi semakin meningkat dalam dunia 

perdagangan. Mobilitas manusia yang tinggi menuntut dunia perdagangan 

mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan instan sesuai dengan 

permintaan pengguna. Teknologi informasi dan komunikasi banyak 

membantu masalah-masalah sosial dan ekonomi.
2
 

Jika dilihat dari bentuk-bentuk media massa, kesemuanya dapat 

dikatakan tidak dapat melepaskan dirinya dari pesan bernuansa 

                                                           
1
 Rulli Nasrullah, Teori dan RisetMedia Siber (Cyber Media) ( Jakarta: Kencana Prenada 

Media group , 2014), 75. 
2
 Budi Rahardjo,  Memahami Teknologi Informasi  (Jakarta : Elex Media Komputindo, 

2002), 41. 



 
 

 

konsumerisme. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan konsep periklanan. 

Hampir tidak ada satu media massa pun yang tidak menyediakan iklan 

dalam berbagai macam bentuk dan konsepnya. Institut Praktisi Periklanan 

Inggris sebagimana dikutip oleh Heri Budianto mendefinisikan periklanan 

sebagai pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada 

calon pembeli.
3
 Pandangan Frank Jefkins dalam bukunya Heri Budianto 

disebutkan kehidupan dunia modern saat ini sangat tergantung kepada iklan. 

Tanpa iklan para produsen dan distributor tidak akan dapat menjual 

barangnya dan pembeli tidak akan memiliki informasi yang memadai 

tentang produk maupun jasa yang dibutuhkannya. Ketiadaan iklan akan 

berdampak kepada kelumpuhan perekonomian modern. Periklanan 

merupakan bentuk khusus komunikasi yang bertujuan untuk memenuhi 

fungsi pemasaran. Untuk menjalankan fungsi pemasaran tersebut, iklan 

tidak hanya bertugas untuk menyampaikan informasi tentang produk kepada 

khalayak. Iklan harus mampu membujuk khalayak ramai agar berperilaku 

sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran perusahaan untuk 

mencetak penjualan dan keuntungan.
4
 

Dalam konstruksi budaya konsumsi, iklan tidak berperan sendirian. 

Berbagai bentuk rubrik di media massa bekerja pada sistem yang serupa. 

Rubrik gaya hidup, fashion, berita tentang gadget terbaru, pada hakikatnya 

memiliki peran yang sama sebagaimana konsumsi melalui iklan. 

Pemberitaan tentang selebritas dan infotainment lainnya menjadi rujukan 

                                                           
3
 Heri Budianto,  Ilmu Komunikasi:  Sekarang dan Tantangan Masa Depan  (Jakarta: 

Kencana, 2011), 470. 
4
 Ibid., 470-471. 



 

 

 

bagi penontonnya tentang bagaimana bergaya mengikuti idola mereka. 

Bagaimana caranya berpakaian mengikuti artis dan model tertentu serta 

produk dan merek apa saja yang mereka gunakan selanjutnya ditiru oleh 

penonton. Logika ini kemudian dimanfaatkan oleh produsen barang dan 

produk tertentu dengan menjadikan selebritas sebagai ikon dari merek 

mereka.
5
 

Saat ini, periklanan digital atau periklanan yang dilakukan melalui 

media sosial seperti instagram mulai menjadi trend di era globalisasi ini. 

Penggunaan instagram sebagai sarana berjualan dan periklanan digital 

dikenal cepat dan mudah untuk meraih calon konsumen potensial karena 

saat ini pengguna aktif instagram tembus 1 miliar per Juni 2018. 

Pertumbuhannya paling signifikan dibandingkan dengan facebook.
6
 

instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil dan mengunggah foto dan video, menerapkan filter 

digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk 

milik instagram sendiri melalui perangkat mobile seperti iOS dan Android.
7
 

Peningkatan penggunaan instagram di Indonesia yang sangat pesat 

menjadikan instagram sebagai media komunikasi pemasaran dan salah satu 

lahan potensial untuk berbisnis online. Pemasar melalui media sosial 

biasanya berpusat pada upaya perusahaan untuk membangun konten yang 

menarik perhatian dan mendorong konsumen untuk terkoneksi dan berbagi 

                                                           
5
 Ibid., 473. 

6
https://tekno.kompas.com/read/2018/06/21/10280037/juni-2018-pengguna-aktif-

instagram-tembus-1-miliar, diakses pada tanggal 22 Agustus 2018. 
7
 Mahda Suri, “Pengaruh Celebrity Endorser Online Shop di Intagram Terhadap Citra 

Perusahaan Ladyfameshop”, Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2017), 6. 

https://tekno.kompas.com/read/2018/06/21/10280037/juni-2018-pengguna-aktif-instagram-tembus-1-miliar
https://tekno.kompas.com/read/2018/06/21/10280037/juni-2018-pengguna-aktif-instagram-tembus-1-miliar


 

 

 

informasi dengan perusahaan melalui jaringan sosial media yang tersedia. 

Media sosial menjadi platform yang mudah diakses oleh siapapun. Salah 

satu aspek yang paling penting dari media sosial berdasarkan perspektif 

seorang pemasar adalah membangun dan memelihara umpan balik. Melalui 

umpan balik dan pengukuran, maka pemasar dapat belajar dimana dan 

bagaimana untuk mempengaruhi percakapan sosial yang penting.
8
 

Adanya e-commerce ini mempermudah bagi para bisnis kecil untuk 

mengembangkan bisnisnya, sehingga muncul istilah “online shop”. 

Maraknya online shop di instagram  sehingga menimbulkan persaingan 

yang tinggi di antara penjual. Dalam bisnis online terdapat risiko, 

ketidakpastian, dan saling ketergantungan sehingga sebuah rasa kepercayaan 

sangat dibutuhkan, sehingga biasanya konsumen satu akan lebih percaya 

atas apa yang telah dikatakan oleh konsumen lain/konsumen terdahulu 

mengenai informasi produk yang ditawarkan. Namun, sebagian orang tidak 

percaya dengan sistem jual beli online karena maraknya penipuan atau 

dikenal dengan istilah cyber crime. Konsumen sering merasa kecewa 

dengan produk yang dibeli karena tidak sesuai dengan gambar yang 

diberikan. Penjual toko online harus memberikan informasi produk yang 

cukup jelas dan lengkap, dengan begitu akan menimbulkan kepercayaan 

konsumen untuk membeli. 

Minat beli merupakan pemusatan perhatian terhadap sesuatu yang 

disertai dengan perasaan senang terhadap barang tersebut, kemudian minat 

                                                           
8
 Lili, Doni, Managemen Komunikasi dan Pemasaran (Bandung: Alfabeta, 2017), 201. 



 

 

 

individu tersebut menimbulkan keinginan sehingga timbul perasaan yang 

meyakinkan bahwa barang tersebut mempunyai manfaat sehingga individu 

ingin memiliki barang tersebut dengan cara membayar atau menukar dengan 

uang. Minat beli konsumen merpakan masalah yang sangat kompleks, 

namun harus tetap menjadi perhatian pemasar. Minat konsumen untuk 

membeli dapat muncul sebagai akibat adanya rangsangan (stimulus) yang 

ditawarkan oleh perushaan. Masing-masing stimulus tersebut dirancang 

untuk menghasilkan tindakan pembelian konsumen. 

Berdasarkan pengamatan awal, dewasa ini tidak sedikit orang yang 

menggunakan situs instagram sebagai media untuk membagikan sebuah 

foto maupun video, dan menjadikan sebagai salah satu lahan potensial untuk 

bertransaksi atau berniaga secara online, tak terkecuali adalah mahasiswa 

IAIN Ponorogo, yang memiliki akun instagram sendiri. Akun instagram 

IAIN Ponorogo diikuti oleh sebagian besar mahasiswa IAIN Ponorogo salah 

satunya adalah mahasiswa Fakultas Syariah yang setiap kelas dari 

mahasiswa Fakultas Syariah memiliki akun instagram sendiri. Bisa 

dipastikan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo memiliki akun instagram yang memiliki banyak following, salah 

satunya adalah following online shop. Pebisnis online sekarang, dalam 

meningkatkan penjualan menggunakan berbagai macam iklan  untuk 

menarik perhatian para calon konsumen di kalangan masyarakat, khususnya 

di kalangan mahasiswa yaitu dengan menggunakan testimoni dari konsumen 

sebelumnya yang menyatakan bahwa bertransaksi dengan online shop 



 

 

 

tersebut merupakan sesuatu yang aman dan menunjukkan kepuasan dengan 

produk (barang/jasa) yang telah dibeli. Dengan begitu, calon konsumen 

yang melihat testimoni mulai tertarik dan menimbulkan hasrat untuk 

membeli.  

Faktor-faktor yang dapat menumbuhkan minat beli adalah 

berhubungan dengan emosi, seseorang merasa senang dan puas dalam 

membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat minat membeli. 

Selain itu, juga dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi, keinginan, tuntutan 

masyarakat, pengaruh iklan testimoi dan selebgram endorsment. Pengenalan 

masalah terjadi ketika konsumen melihat adanya perbedaan signifikan 

antara apa yang dia miliki dengan apa yang dia butuhkan. Berdasarkan 

pengenalannya akan masalah selanjutnya konsumen mencari atau 

mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang produk yang dia 

inginkan. Terdapat dua sumber informasi yang digunakan ketika menilai 

suatu kebutuhan fisik, yaitu persepsi individual dari tampilan fisik dan 

sumber informasi luar seperti persepsi konsumen lain.
9
 Iklan berbagai 

macam produk yang ditayangkan adalah stimulus yang dirancang khusus 

oleh produsen agar menarik perhatian konsumen.
10 

Testimonial atau testimoni adalah catatan ungkapan pelanggan atau 

konsumen mengenai produk/jasa serta pelayanan yang dilakukan oleh toko 

                                                           
9
 Donni, Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 

2017), 168. 
6
 
Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2008), 95. 



 

 

 

online yang disediakan di halaman web atau media sosial.
11

 Testimoni 

dianggap cukup penting untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan 

terhadap produk yang ditawarkan. Selain itu, testimoni juga bisa menjadi 

daya tarik bagi konsumen baru karena melihat sudah banyaknya pengakuan 

puas terhadap produk dari bisnis yang dijalankan. Implikasi dalam 

pemasaran adalah peluang calon konsumen berminat untuk membeli produk 

atau merek yang ditawarkan pemasaran atau tidak, dilandasi oleh stimuli 

yang diberikan dengan menggunakan dukungan selebriti (celebrity 

endorser).
12

 

Testimonial atau testimoni merupakan salah satu cara agar orang 

percaya, dan juga bisa dijadikan iklan berjalan yang dapat membantu orang 

lain mengetahui bahwa bertransaksi dengan toko online merupakan sesuatu 

yang aman. Selain itu, agar produk yang ditawarkan pemasar melalui media 

iklan memiliki daya tarik bagi calon konsumen untuk membeli, maka 

diperlukan dukungan tokoh terkenal sebagai penyampaian pesan dalam 

iklan yang pada akhirya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen 

yang menunjuk pada produk yang didukungnya.
13

 

Selain testimoni, pebisnis online shop menggunakan selebgram 

endorsment untuk memromosikan barang yang dijual. Penggunaan 

selebgram endorsment ini bukan hanya berlatar belakang artis terkenal, 

namun hanyalah orang biasa yang memiliki gaya dan penampilan yang 

                                                           
11

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1991), 601. 
12

 Dadan Abdul aziz Mubarok, “Pengaruh Celebrity Endorsment Terhadap Minat Beli 

Konsumen”,  Jurnal Indonesia Membangun, Vol. 15, No.3, (2016), 63. 
13

 Nurani, Haryanto, Journal of Bussines Strategy and Execution, 2, 105 



 

 

 

menarik, mungkin juga dari pihak owner (penjual) sendiri. Karena sekarang 

ini banyak produsen atau pelaku bisnis online shop memiliki kecenderungan 

bahwa konsumen tertarik terhadap sosok tertentu sebagai endorsnya, 

sehingga dapat ditirukan oleh konsumennya.  

Selebgram adalah istilah untuk para pengguna akun instagram yang 

terkenal di situs jejaring sosial instagram. Istilah itu merujuk pada kata 

selebritis dan instagram di mana perpaduan kata itu berarti orang yang 

terkenal layaknya selebritis di instagram. Selebgram seringkali 

mendapatkan keuntungan dari kepopularitasnya. Selain bisa menjadi public 

figure dan mendapat banyak koneksi, dengan menjadi selebgram bisa 

memperoleh banyak endorsement dari berbagai brand dan toko online.
14

 

Selebgram endorsment adalah salah satu metode yang paling diminati di 

dunia, dengan menggunakan selebriti yang menarik, mempunyai popularitas 

yang tinggi serta dapat dipercaya oleh publik yang dituju dapat membuat 

produk yang dipromosikan menjadi dikenal, diketahui dan diminati.  

Adanya teknologi yang semakin canggih dan gaya hidup yang 

semakin berkembang dengan mengikuti trend yang ada, berdampak pada 

masyarakat terutama dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo. Produk (barang/jasa) yang ditawarkan oleh para pebisnis online 

shop khususnya Ponorogo melalui media instagram saat ini yang sedang 

trend adalah fashion mulai dari hijab, pakaian muslimah, mukena, sepatu, 

aksesoris, dompet, dan tas. Makanan dan minuman juga lagi viral, seperti 

                                                           
14

 Frans M Royan, Marketing Selebrities (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 36. 



 

 

 

ceker protol, salad buah, dan yang  lainnya. Selain itu, online shop yang 

menawarkan jasa pembuatan kado, photografi serta tata rias. Berdasarkan 

pengamatan dari foto yang diunggah melalui  akun instagram dari beberapa 

mahasiswa, sebagian besar mereka memiliki gaya hidup sesuai dengan apa 

yang sedang berkembang sekarang, mulai dari apa yang mereka kenakan, 

dan apa yang mereka konsumsi.
15

 

Sebagian besar mahasiswa Syariah menggunakan jasa online shop 

dalam bertransaksi melalui media sosial seperti whatsapp, facebook, shopee, 

bukalapak, tokopedia, dan instagram. Sebagai observasi awal, peneliti telah 

melakukan wawancara secara acak terhadap mahasiswa pengguna aktif akun 

instagram untuk mengetahui perilaku mahasiswa terhadap minat pembelian 

terhadap online shop yang yang salah satu dalam mempromosikan 

produknya menggunakan testimoni dan selebgram endorsment. Ada yang 

berpendapat bahwa, lebih tertarik pada online shop yang menggunakan 

testimoni, jika  selebgram endorsment kalau tidak benar-benar minat pada 

barangnya atau artisnya kurang berminat.
16

 Yang kedua, tidak memiliki 

daya tarik terhadap selebgram endorsment, akan tetapi lebih melihat 

testimoni yang diberikan sebelum melakukan pembelian.
17

 Pendapat ketiga, 

memiliki kecenderungan terhadap apa yang dikenakan atau yang telah 

digunakan oleh para endorse, karena ingin terlihat seperti apa yang 

                                                           
15

 Hasil pengamatan pada tanggal 21 Agustus 2018 di Akun Instagram Mahasiswa Fakultas 

Syariah IAIN Ponorogo. 
16

 Alifa, Hasil Wawancara, 19 Agustus 2018. 
17

 Ma’rifatu Diniyah, Hasil Wawancara, 19 Agustus 2018. 



 

 

 

dilakukan oleh sang endorse.
18

 Pendapat keempat, mereka lebih senang 

belanja di online shop karena harga lebih murah, bagus-bagus, serta banyak 

produk baru sesuai dengan apa yang lagi trend sekarang, sehingga tidak 

ketinggalan jaman. Misalnya, adanya makanan dan minuman yang lagi 

booming di media sosial, mereka memiliki keinginan untuk mencoba 

mengkonsumsinya.
19

 Pendapat kelima, mengatakan bahwa kurangnya 

kepercayaan terhadap online shop, sehingga jarang membeli prodak pada 

online shop. Akan tetapi, lebih memiliki keinginan membeli pada online 

shop  yang terpercaya dan sudah tau seluk beluknya, atau online shop yang 

memiliki follower banyak. Mengenai testimoni yang disampaikan dalam 

instagram, tidak terlalu percaya. Sedangkan pesan yang disampaikan oleh 

endorser, lebih melihat prodak apa yang di endors. Lebih memilih online 

shop yang membuka toko offline seperti Ladys, sehingga bisa datang 

langsung ke toko dan mengetahui secara langsung bagaimana produk itu 

sesungguhnya dan dapat membedakan antara produk yang di endors dengan 

produk aslinya.
20

 

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung 

memperhatikan online shop yang memiliki testimoni dari pelanggan 

sebelumnya serta selebgram endorsment,, karena bagi kalangan mahasiswa, 

sesuatu yang diiklankan melalui media sosial instagram  meupakan hal yang 

menjadi trend masa kini. Untuk mengetahui informasi lebih banyak, para 

mahasiswa lebih memilih mendatangi tempat pebisnis langsung untuk 

                                                           
18

 Dwi astutik, Hasil Wawancara, 21 agustus 2018. 
19

 Fitri Dyah, Hasil Wawancara, 21 Agustus 2018. 
20

 Antiswatin Mahmudah, Hasil Wawancara 20 Agustus 2018. 



 

 

 

mengetahui secara langsung mengenai produk (barang/jasa) yang 

ditawarkan. 

Dari latar belakang diatas, maka perlu melakukan penelitian untuk 

mengetahui adakah pengaruh testimoni dan selebgram endorsment terhadap 

minat pembelian di lingkungan mahasiswa IAIN Ponorogo pengguna aktif 

akun instagram. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Pengaruh Testimoni dan Selebgram Endorsment terhadap Minat Pembelian 

pada Online Shop Melalui Media Sosial Instagram Mahasiswa Fakultas 

Syariah IAIN Ponorogo”.  

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh testimoni pada online shop terhadap minat pembelian 

mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah? 

2. Adakah pengaruh selebgram endorsement pada online shop terhadap 

minat pembelian mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah? 

3. Adakah pengaruh testimoni dan selebgram endorsement pada online 

shop terhadap minat pembelian mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah Fakultas Syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan adakah pengaruh testimoni pada online shop 

terhadap minat pembelian Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah Fakultas Syariah. 



 

 

 

2. Untuk menjelaskan adakah pengaruh selebgram endorsement pada 

online shop terhadap minat pembelian Mahasiswa Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. 

3. Untuk menjelaskan adakah pengaruh testimoni dan selebgram 

endorsement pada online shop terhadap minat pembelian 

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan tentang 

testimoni, selebgram endorsment, dan minat beli  pengguna media 

sosial instagram. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan peneliti dalam hal penelitian. 

b. Bagi pelaku bisnis 

Dapat membantu pelaku bisnis online shop untuk mengembangkan 

usahanya di media sosial khususnya instagram maupun media 

sosial lainnya, seperti watsapp, facebook, twitter, dan lainnya. 

c. Bagi akademik 

Penelitian ini nantinya dapat menambah perbendaharaan 

perpustakaan tentang pengaruh testimoni dan selebgram 

endorsment terhadap minat pembelian Mahasiswa Jurusan Hukum 



 

 

 

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pengguna media sosial 

instagram, serta dapat menjadi pembanding bagi mahasiswa lain 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

d. Bagi peneliti yang akan datang 

Dapat menambah wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

E. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini bisa disajikan secara sistematis, maka peneliti 

menyusunnya ke dalam lima bab yang berkelanjutan dan berhubungan satu 

sama lain.  

Bab I, merupakan pendahuluan, berisi latar belakang masalah untuk 

mendeskripsikan problem akademik yang mendorong peneliti melakukan 

penelitian. Selanjutnya, dijelaskan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II, Telaah Pustaka yang menguraikan dasar pustaka penelitian ini 

baik teoritis berupa penjelasan masing-masing variabel, minat pembelian 

dan yang mempengaruhinya, yaitu testimoni dan selebgram endorsment,  

maupun empiris berupa kajian penelitian-penelitian terdahulu. Dalam bab 

ini juga dijelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian sebagai 

pondasi awal suatu penelitian dibangun.  

Bab III, Metode Penelitian yang menguraikan metode-metode yang 

digunakan dalam penelitian ini, meliputi rancangan penelitian yang 

menjelaskan gambaran umum metode yang digunakan dalam penelitian ini, 

lokasi, populasi dan sampel yang dijadikan responden, definisi operasional 



 

 

 

masing-masing variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

instrumen pengumpulan data yang menguraikan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, dan yang terakhir adalah teknik analisis data yang 

digunakan untuk menganalisis dan membaca hasil penelitian.  

Bab IV, berjudul Paparan Data dan Analisis menguraikan data-data 

yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang mana data tersebut 

dikelompokkan ke dalam beberapa sub bab, berupa gambaran umum lokasi 

penelitian, gambaran umum responden, dan hasil temuan atas variabel 

penelitian. Selanjutnya dalam bab ini, data yang diperoleh tersebut dianalisis 

dengan metode analisis yang telah dijabarkan pada bab tiga untuk kemudian 

diteliti lebih lanjut dan diambil kesimpulannya pada sub bab pembahasan 

dan interpretasi data.  

Bab V, Penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian 

ini, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga 

penelitian ini belum mampu dianggap sempurna, dan rekomendasi yang 

peneliti utarakan sebagai wujud tindak lanjut dari adanya penelitian ini. 

 

  

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI, KAJIAN PUSTAKA, 

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

A. Landasan Teori 

1. Minat  Pembelian 

a. Pengertian Minat Pembelian 

Minat adalah intensi, didefinisikan secara umum sebagai suatu 

keinginan mendalam untuk melakukan sesuatu yang disukai. 

Seorang individu yang mengetahui informasi tentang situs online 

dapat membuatnya tertarik untuk melakukan sesuatu yang 

berhubungan dengan online tersebut yang menimbulkan rasa 

ketertarikannya, itulah yang disebut sebagai niat pembelian secara 

online. Konsumen yang mempunyai niat pembelian secara online 

dalam lingkungan situs berbelanja akan menentukan kekuatan niat 

seorang konsumen untuk melakukan pembelian yang ditentukan 

perilaku melalui internet. 

Minat minat pembelian atau minat beli merupakan rasa 

ketertarikan yang dialami oleh konsumen terhadap suatu produk 

(barang/jasa) yang dipengaruhi oleh sikap luar konsumen dan 

didalamnya konsumen itu sendiri. Adapun menurut Hidayat, Elita, 

dan Setiaman sebagaimana dikutip oleh Endi Rekarti dan Lilis 

Hertina minat beli adalah sesuatu yang timbul setelah menerima 



 

 

 

rangsangan dari produk yang dilihatnya, dari sana timbul 

ketertarikan untuk mencoba produk tersebut sampai akhirnya timbul 

keinginan untuk membeli agar dapat untuk memilikinya. Minat 

digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan, 

yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi tindakan tersebut. 

Minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap 

obyek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan 

pembelian
.21

 

Minat pembelian menurut Howard dan Sheth sebagaimana 

dikutip oleh Donni Juni Priansa merupakan sesuatu yang 

berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk 

tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada 

periode tertentu. Dapat dikatakan bahwa minat pembelian 

merupakan pernyataan mental dari konsumen yang merefleksikan 

rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Hal ini 

sangat diperlukan oleh pemesan untuk mengetahui minat pembelian 

konsumen terhadap suatu produk, baik para pemasar maupun ahli 

ekonomi menggunakan variabel minat untuk memprediksi perilaku 

konsumen di masa yang akan datang. 

Minat pembelian konsumen merupakan masalah yang 

kompleks, namun harus tetap menjadi perhatian pemasar. Minat 

konsumen untuk membeli dapat muncul sebagai akibat adanya 
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rangsangan (stimulus) yang ditawarkan oleh perusahan. Masing-

masing stimulus tersebut dirancang untuk menghasilkan tindakan 

pembelian konsumen. 

Minat pembelian merupakan pemusatan perhatian terhadap 

sesuatu yang disertai dengan perasaan senang terhadap barang 

tersebut, kemudian minat individu tersebut menimbulkan keinginan 

sehingga timbul perasaan yang meyakinkan bahwa barang tersebut 

mempunyai manfaat.
22 

Begitu juga kemungkinan konsumen akan 

melakukan pembelian dengan mencari informasi dari berbagai 

sumber
.23 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa minat 

pembelian merupakan perilaku konsumen yang memiliki rasa 

ketertarikan terhadap suatu produk (barang/jasa) sebelum melakukan 

tindakan pembelian yang timbul setelah menerima stimulus 

(rangsangan) yang diberikan oleh pemasar sebagai cara untuk 

meyakinkan calon konsumen. Seseorang ketika memiliki minat 

untuk membeli produk (barang/jasa) akan melakukan pencarian 

informasi yang mendalam mengenai produk yang diminatinya. 
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b. Tahapan Minat Pembelian Konsumen 

Tahapan minat pembelian konsumen dapat dipahami melalui 

model AIDA sebagai berikut: 

1) Perhatian (Attention) 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk 

atau jasa sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan, selain itu 

calon pelanggan juga mempelajari produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

2) Tertarik (Interert) 

Dalam tahap ini, calon pelanggan mulai tertarik untuk membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan, setelah mendapatkan 

informasi yang lebih terperinci mengenai produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

3) Hasrat (Desire) 

Calon pelanggan mulai memikirkan serta berdiskusi mengenai 

produk atau jasa yang ditawarkan, karena hasrat dan keinginan 

untuk membeli mulai timbul. Dalam tahapan ini, calon 

pelanggan sudah mulai berminat terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan. Tahap ini ditandai dengan munculnya minat yang 

kuat dari calon pelanggan untuk membeli dan mencoba produk 

atau jasa yang ditawarkan. 

 

 



 

 

 

4) Tindakan (Action) 

Pada tahap ini, calon pelanggan telah mempunyai kemantapan 

yang tinggi untuk membeli atau menggunakan produk 

(barang/jasa) yang ditawarkan.
24

 

Berman dan Evans sebagaimana dikutip oleh Donni Junni 

Priansa menyatakan tiga tahapan dalam menumbuhkan minat beli 

konsumen, yaitu: 

1) Rangsangan 

Rangsangan terjadi saat suatu keinginan mencapai daerah syaraf 

penerimaan inden seseorang. 

2) Kesadaran 

Untuk dapat menjadi perhatian atas kesadaran seseorang maka 

rangsangan tersebut harus dapat menggetarkan syaraf indera dan 

menimbulkan respon langsung atau sensasi-sensasi pada otak. 

3) Pencarian informasi 

Pencarian informasi dibagi menjadi: 

a) informasi intern, bersumber dari ingatan konsumen untuk 

memilih barang atau jasa yang memuaskan, 

b) informasi ekstern, informasi yang berasal dari iklan, melalui 

kawan, ataupun dari media massa, 

c) memastikan sifat yang khas dari setiap pilihan yang ada, 

pada tahap ini konsumen mengumpulkan informasi yang 

                                                           
24

 Donni, Perilaku Konsumen, 165. 



 

 

 

berhubungan dengan ciri dari setiap pilihan, setelah itu baru 

konsumen memutuskan barang/jasa yang akan dibelinya. 

4) Pemilihan Alternatif 

Setelah informasi yang berkaitan dengan produk yang 

diinginkan telah diperoleh, konsumen melakukan penelitian 

akan berbagai alternatif yang ada, yaitu: 

a) sifat produk (warna, ukuran, kemasan), 

b) bobot tingkat kepentingan dari produk, hal ini bergantung 

pada ciri-ciri produk yang berkesan dan masuk ke dalam 

benak konsumen, 

c) fungsi kemanfaatan produk, merupakan gambaran 

konsumen yang mengharapkan kepuasan atas produk yang 

diinginkan, 

d) proses penilaian produk. 

5) Tempat Pembelian 

Tempat pembelian merupakan salah satu pertimbangan di toko 

mana konsumen akan membeli produk atau jasa. Sebuah toko 

yang memiliki citra yang baik akan merangsang konsumen 

untuk selalu berbelanja di tempat yang sama. 

 

 

 

 



 

 

 

6) Pembelian 

Pembelian merupakan tahap terakhir di mana konsumen telah  

menentukan pilihan dan siap untuk menukarkan uang dengan 

barang/jasa.
25

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Pembelian Konsumen 

Faktor-faktor yang dapat menumbuhkan minat beli adalah 

berhubungan dengan emosi, seseorang merasa senang dan puas 

dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat 

minat membeli. Pengenalan masalah terjadi ketika konsumen 

melihat adanya perbedaan signifikan antara apa yang dia miliki 

dengan apa yang dia butuhkan. Berdasarkan pengenalannya akan 

masalah selanjutnya konsumen mencari atau mengumpulkan 

informasi sebanyak mungkin tentang produk yang dia inginkan. 

Terdapat dua sumber informasi yang digunakan ketika menilai suatu 

kebutuhan fisik, yaitu persepsi individual dari tampilan fisik dan 

sumber informasi luar seperti persepsi konsumen lain. Selanjutnya 

informasi-informasi yang telah diperoleh digabungkan dengan 

informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Semua input berupa 

informasi tersebut membawa konsumen pada tahap dimana dia 

mengevaluasi setiap pilihan dan mendapatkan keputusan terbaik 

yang memuaskan dari perspektif dia sendiri. Tahapan terakhir ada 
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tahap dimana konsumen memutuskan untuk membeli atau tidak 

membeli produk.
26

 

Faktor lain yang dapat menumbuhkan minat beli adalah 

kebutuhan pribadi, keinginan, tuntutan masyarakat, pengaruh iklan, 

seperti penggunaan testimoni dari pelanggan dan selebgram 

endorsment.
27 

Periklanan mempengaruhi kehidupan sehari-hari 

setiap orang dan mempengaruhi banyak pembelian. Konsumen 

beralih kepada iklan untuk mendapatkan sejumlah informasi dan 

juga nilai hiburannya.
28

 Iklan merupakan salah satu bentuk promosi 

yang paling dikenal dan paling banyak dibahas orang, hal ini 

kemungkinan karena daya jangkauannya yang luas. Iklan juga 

menjadi instrumen promosi yang sangat penting, khususnya bagi 

perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang ditujukan 

kepada masyarakat luas. Iklan memiliki kemampuan untuk menarik 

perhatian konsumen terutama produk yang iklannya populer atau 

sangat dikenal masyarakat
.29 

Tujuan penggunaan iklan adalah untuk mendekati khalayak 

sasaran serta menagajak para khalayak untuk membeli/menggunakan 

produk atau jasa yang merka tawarkan. Seiring dengan 

perkembangannya, iklan juga berfungsi sebagai transformasial di 

mana iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh 
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konsumen terhadap merek, gaya hidup, dan sebagainya. Iklan 

mengarahkan seseorang,  untuk dapat merasa bahwa seseorang telah 

menginterprestasikan realitas, bahwa iklan benar-benar merujuk 

realitas, di mana hal itu merupakan penghayalan bahwa iklan 

menciptakan sesuatu untuk mempengaruhi.
30

 

d. Indikator Minat Pembelian Konsumen 

Minat pembelian konsumen dapat diukur dengan berbagai 

dimensi. Secara umum, dimensi tersebut adalah berkenaan dengan 

empat dimensi pokok, yaitu: 

1) Minat transaksional 

Minat transaksional merupakan kecenderungan konsumen untuk 

selalu membeli produk (barang dan jasa) yang dihasilkan 

perusahaan, ini didasarkan atas kepercayaan yang tinggi 

terhadap perusahaan tersebut. 

2) Minat Referensial 

Minat referensial merupakan kecenderungan konsumen untuk 

mereferensikan produknya kepada orang lain. Minat tersebut 

muncul setelah konsumen memiliki pengalaman dan informasi 

tentang produk tersebut. 
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3) Minat Preferensial 

Minat preferensial merupakan minat yang menggambarkan 

perilaku konsumen yang memiliki preferensi utama terhadap 

produk-produk tersebut. 

4) Minat Eksploratif 

Minat eksploratif merupakan minat yang menggambarkan 

perilaku konsumen yang selalu mencari informasi mengenai 

produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk 

mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.
31

 

Schiffman & Kanuk sebagaimana yang dikutip oleh Algamar 

Putra juga menjelaskan indikator minat beli sebagai berikut: 

1) Tertarik mencari informasi tentang produk 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak. Kotler dan Keller 

membaginya dalam dua level rangsangan. Pertama, pencarian 

informasi yang lebih ringan (penguatan atau perhatian). Kedua, 

level aktif mencari informasi: mencari  bahan bacaan, bertanya 

pada teman, atau mengunjungi toko untuk mempelajari produk 

tertentu. 

2) Mempertimbangkan untuk membeli 

Melalui pengumpulan informasi, konsumen mempelajari merek-

merek yang bersaing serta fitur merek tersebut. 
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3) Tertarik untuk mencoba 

Setelah konsumen berusaha memenuhi kebutuhan, mempelajari 

merek-merek yang bersaing serta fitur mereka tersebut, 

konsumen akan mencari manfaat tertentu dari solusi produk dan 

melakukan evaluasi terhadap produk-produk tersebut. Evaluasi 

ini dianggap sebagai proses yang berorientasi kognitif. 

Maksudnya, konsumen dianggap menilai suatu produk secara 

sangat sadar dan rasional sehingga ketertarikan untuk mencoba. 

4) Ingin mengetahui produk 

Setelah ketertarikan untuk mencoba suatu produk, konsumen 

akan memiliki keinginan untuk mengetahui produk. Konsumen 

akan memandang atribut sebagai sekumpulan atribut dengan 

kemampuan yang berbeda-beda dengan memberikan manfaat 

yang digunakan untuk merumuskan kebutuhan. 

5) Ingin memiliki produk 

Para konsumen akan memberikan perhatian besar pada atribut 

yang memberikan manfaat yang dicarinya. Akhirnya konsumen 

akan mengambil sikap (keputusan, preferensi) terhadap produk 

melalui evaluasi atribut dan membentuk niat untuk membeli 

atau memiliki produk yang disukai.
32

 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

menjadi indikator dari minat beli adalah attention (perhatian), 
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tertarik mencari informasi, minat referensial, dan keinginan segera 

membeli atau memiliki.  

2. Testimoni 

a. Pengertian Testimoni 

Testimonial atau testimoni adalah catatan ungkapan pelanggan 

atau konsumen mengenai produk/jasa serta pelayanan yang 

dilakukan oleh toko online yang disediakan di halaman web atau 

media sosial.
33

 Jika dilihat dari makna kata, maka testimoni memiliki 

beberapa makna yaitu, bentuk pengakuan atas sebuah fakta 

(kesaksian), bentuk karena adanya kekaguman (tribute), dan bentuk 

rekomendasi dari seseorang ke orang lain. Masih dalam konteks 

advertising, testimoni adalah konteks/cara mengatakan/kemasan 

penyampaian. Kemasan penyampaian ini sah-sah saja digunakan 

oleh produk yang sudah mapan maupun prodak yang baru muncul, 

selama isi/konten/apapun perkataan yang disampaikan relevan 

dengan keadaan produk. Banyak orang yang memanfaatkan 

testimoni dalam memasarkan produknya.
34

 

Testimonial yang ditayangkan di media adalah pernyataan 

yang diungkapkan oleh seseorang baik yang terkenal maupun tidak 

terkenal, yang menyatakan pengalaman/pendapat mengenai produk 

atau jasa yang ditawarkan. Iklan testimonial digemari karena 
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memberikan bukti dari sumber terpercaya dan karena ia menarik 

perhatian apabila menggunakan pendukung terkenal. Iklan 

testimonial yang berisi kesaksian sebaiknya menggunakan seorang 

pribadi yang dipandang konsumen pantas memberikan penilaian 

tentang produk yang mereka iklankan.
35

 

Testimonial merupakan iklan persuasif yang bertujuan untuk 

menyebarkan informasi untuk membujuk orang agar berfikir dan 

bertindak. Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang 

mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang 

membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau 

ide-ide melalui saluuran tertentu dalam bentuk informasi yang 

persuasif.
36

 

Banyak pengiklan yang lebih menyukai gaya ini, jika orang 

menghargai produk berdasarkan pengalaman personalnya telah 

menggunakan merek atau manfaat selama menggunakannya. Bukti 

kesaksian sangat efektif ketika seseorang memberikan kesaksian 

kepada orang yang merupakan target pasarannya dan kesaksian 

tersebut menarik untuk diceritakan. Bukti kesaksian harus 

berdasarkan penggunaan nyata suatu produk untuk menghindari 

masalah yang berkaitan dengan hukum. Gaya ini lebih efektif jika 

datang dari sumber yang dikenal atau sumber yang populer, yaitu 

sumber yang sangat terpercaya, disukai, atau ahli yang mendukung 
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produk tersebut mungkin adalah orang terkenal atau orang biasa 

yang menyatakan betapa mereka menyukai produk tersebut.
37

 

b. Keunggulan Testimoni 

Saat testimonial atau testimoni dibaca oleh calon pelanggan, maka: 

1) keragu-raguan untuk membeli akan berkurang atau malah sirna, 

2) ketakutannya akan resiko kerugian yang akan dihadapinya jika 

salah membeli akan berkurang atau malah hilang, 

3) testimonial telah membantu pembisnis meyakinkan calon 

pelanggan yang baru agar tida ragu-ragu lagi membeli produk 

atau jasa yang ditawarkan. 

Bukan hanya itu, lewat testimonial, pelanggan telah melakukan 

fungsi marketing dan penjualan karena telah membantu pembisnis 

untuk : 

1) memberikan informasi, 

2) mengedukasi, 

3) membujuk, 

4) meyakinkan ncalon pelanggan yang baru untuk membeli produk 

dan jasa.
38

 

Fungsi testimonial atau testimoni salah satunya adalah untuk 

menggoda pembeli agar percaya pada produk atau jasa yang 

ditawarkan dengan menggunakan pengaruh orang lain yang 
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sebelumnya telah membeli, menikmati dan memanfaatkan produk 

atau jasa yang ditawarkan. Testimonial yang menggoda memiliki ciri 

sebagai berikut: 

1) Tactful/Bijaksana. Testimonial tersebut terasa pas, matang dan 

penuh pertimbangan. Pembisnis merasa bangga saat 

memamerkan dan menunjukkan ke pelanggan lain ataupun ke 

calon pelanggan yang baru. 

2) Emphasize/Menekankan. Testimonial tersebut dengan tajam 

memberi penekanan pada pengalaman pelanggan yang 

menyenangkan setelah menggunakan produk atau jasa. 

3) Autbentic/Otentik. Testimonial tersebut harus otentik. Artinya 

orang yang membaca testimoni tersebut bisa menghubungi si 

penulis untuk memverifikasi apakah si penulis benar-benar 

orang yang memberikan testimoni atau bukan. 

4) Short/Pendek. Testimonial yang baik dan ideal ditulis secara 

singkat dan manis, langsung terkait ke aspek yang paling 

penting dari produk atau jasa yang dimaksudkan. 

5) Engaging/Melibatkan. Tidak hanya harus menarik, testimonial 

tersebut juga harus memberikan contoh nyata bagaimana prodak 

dan jasa yang sudah membantu pelanggan yang menulis 

testimonial tersebut.
39
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c. Tolak Ukur Testimoni 

Tolak ukur iklan testimoni antara lain: 

1) Daya tarik 

Daya tarik yang dimaksud adalah memberikan kebanggaan 

apabila menggunakan produk yang bersangkutan.
40

 

(a) Nilai Psikologis Cerita 

Kisah atau cerita memiliki nilai psikologis. Cerita membuat 

orang bekerja dengan otak kanan, mudah diingat, dan 

membuat mereka mudah dipengaruhi. Karena cerita bisa 

langsung diasosiasikan dengan kehidupan nyata mereka. 

Kisah ini menjadi tidak asing baginya. Sifat manusia 

cenderung untuk mencari kesamaan, mencari pendukung 

yang sejalan, sehati dan sepikiran untuk mengambil 

keputusan.
41

 

(b) Kesukaan 

Kesukaan adalah kesukaan audience terhadap narasumber 

karena penampilan fisik yang menarik, perilaku yang baik, 

dan karakter personil lainnya. Bahkan ketika sumber-

sumber ini bukan atlet atau bintang film, konsumen sering 

mengagumi bakat atau kepribadiannya. 
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2) Kredibilitas 

Kredibilitas merupakan perluasan dimana penerima memandang 

sumber yang berpengetahuan, mempunyai ketrampilan atau 

pengalaman dan kepercayaan sumber yang tidak berat sebelah.  

(a) Keahlian 

Mengacu pada pengetahuan, pengalaman, atau ketrampilan 

yang dimiliki seorang sumber berhubungan dengan topik 

iklannya. Misalnya, seorang atlet sepak bola yang 

memberikan kesaksiannya menggunakan sepatu yang dibeli 

dengan pesan kenyamanan saat mengenakannya. 

(b) Kelayakan dipercayai 

Aspek ini mengacu pada nilai kejujuran, integritas dan 

kepercayaan dari seorang sumber. Nilai obyektivitas yang 

dianut sumber menjadi parameter bagi audience untuk 

mempersiapkan apakah seorang sumber informasi layak 

dipercaya atau tidak. 

3) Spontanitas 

Pembuatan iklan testimony yang benar, seharusnya tidak 

menggunakan skrip melainkan menggunakan kalimat yang 

muncul secara spontan dari konsumen karena ketika testimoni 



 

 

 

tersebut berupa skip yang dihafal, maka unsur spontanitas 

naturalnya menjadi hilang.
42

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator 

testimoni adalah pengakuan, kredibilitas, spontanitas, dan 

rekomendasi. 

3. Selebgram Endorsment 

a. Pengertian Selebgram Endorsment 

Selebriti adalah orang yang mempunyai profil menonjol serta 

mempunyai daya tarik publik dan pengaruh sehari-hari dalam media. 

Selebriti dapat digunakan sebagai alat yang cepat untuk mewakili 

segmen pasar yang dibidik.
43

 

Ada beberapa statement yang mengatakan bahwa selebriti yang 

tepat akan mengikat erat  produk menjadi  brand seperti yang 

diwakili oleh selebriti. Ohanian sebagaimana dikutip oleh Frans M 

Rayan, membagi tiga faktor yang ada pada selebriti yang dapat 

mempengaruhi konsumen untuk membeli, antara lain daya tarik fisik 

(kecantikan, ganteng, lucu dan sebagainya), dapat dipercaya dan 

expertise (adanya keahlian). Sementara itu menurut Philip Kotler, 

seorang selebriti yang sangat berpengaruh disebabkan memiliki 

kredibilitas yang didukung faktor keahlian, sifat dapat dipercaya dan 

adanya kesukaan. 
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Ditinjau dari sisi branding, selebriti memang dapat menjadi 

pencerminan personality dari sebuah merek. Selebriti adalah wujud 

nyata dari berbagai image atau asosiasi yang dipikirkan oleh 

konsumen pada suatu merek. Andaikata suatu merek diasosiakan 

sebagai merek yang energik, muda dan penuh stamina, maka 

selebriti pun harus mewakili semua asosiasi tersebut. Bagi seorang 

pemasar, brands personality ini sangat penting karena seperti halnya 

manusia, personality membuat merek suatu produk akan nampak 

berbeda dibandingkan dengan merek lain. Fitur dan harga akan 

mudah sekali ditiru oleh kompetitor, tetapi personality umumnya 

lebih sulit ditiru oleh kompetitor.
44

 

Selebgram adalah istilah untuk para pengguna akun instagram 

yang terkenal di situs jejaring sosial instagram. Istilah itu merujuk 

pada kata selebritis dan instagram dimana perpaduan kata itu berarti 

orang yang terkenal layaknya selebritis di instagram. Selebgram 

seringkali mendapatkan keuntungan dari kepopularitasnya. Selain 

bisa menjadi public figure dan mendapat banyak koneksi, dengan 

menjadi selebgram bisa memperoleh banyak endorsement dari 

berbagai brand dan toko online.
45

 

Endors berasal dari kata endorsment yang artinya adalah 

sebuah tindakan mendukung atau setuju terhadap sesuatu. Di dunia 

online shop jaman sekarang, pengertian tentang endors bergeser.  
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Endors bukan lagi suatu kata yang berarti persetujuan dan dukungan, 

namun menjadi kata yang digunakan oleh  pemilik barang atau jasa 

untuk memberikan intensif kepada artis yang memromosikan produk 

tersebut. Biasanya endors ini terjadi di instagram. Fenomena endors 

ini adalah salah satu bentuk promosi yang dilakukan online shop 

untuk menggaet konsumen baru. Jika foto dan caption dari seorang 

selebriti sudah di posting, biasanya pihak online shop akan 

membesar-besarkan dengan memberi caption “Artis saja suka, masa 

kamu enggak!”.
46

 Adapaun endorser yaitu orang atau karakter yang 

muncul dalam iklan untuk mengkomunikasikan produk perusahaan 

baik itu selebritis, tokoh masyarakat, publik figure atau bahkan orang 

biasa yang dapat mempengaruhi pikiran konsumen sebagai 

preferensi dalam melakukan keputusan pembelian.
47

  

Dalam beriklan tentu saja sang selebriti diharapkan menjadi 

endorser. Mereka digunakan sebagai juru bicara merek agar cepat 

melekat di benak konsumen (awareness) sehingga konsumen mau 

membeli merek tersebut. Selain itu selebriti dapat juga digunakan 

sebagai alat yang cepat untuk mewakili segmen pasar yang dibidik.
48

 

Oleh sebab itu, tidak heran ketika produk yang diiklankan 

menggunakan banyak selebriti, masing-masing akan mewakili 

segmen pasar yang dibidik. Selebriti dapat digunakan oleh pemasar 
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untuk melakukan boosting terhadap satu atau lebih komunikasi yang 

akan dilakukan. Itu artinya selebriti diharapkan nantinya dapat 

membantu brand awareness, brand recognition, brand recall dan 

meningkat pada brand purchase. Kenyataan yang ada jika 

dihubungkan dengan statement di atas, memang penggunaan 

selebriti yang sedang “naik daun” dapat meningkatkan penjualan 

ketika produk diiklankan. Hal ini juga ditegaskan oleh Agrawal dan 

kamakura dalam Jurnal marketing tahun 1995 bertajuk “The 

economic worth of celebrity endorser: an event study analysis”, 

bahwa konsumen lebih memilih barang atau jasa yang di-endors oleh 

selebriti dibanding tidak. Akan  tetapi, dalam jangka panjang, 

produsen harus ingat bahwa personality si selebriti harus disesuaikan 

dengan image produk. Sebaliknya, jika personality tersebut tidak 

sesuai dengan image produk, justru selebriti akan menjadi 

penghancur bagi merek suatu produk.
49

 

Sutisna, menjelaskan bahwa penggunaan opinion leader 

biasanya cukup efektif dalam pemasaran bagi konsumen. Manusia 

cenderung meniru apa yang dilakukan oleh seorang yang dianggap 

lebih dari dirinya. Penggunaan endorser yang tepat sebagai 

pendukung sebuah iklan mampu mempengaruhi dan mendapatkan 

perhatian konsumen atas pesan yang disampaikan dalam iklan
.50 
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Selebriti pendukung (celebrity endorser) adalah individu yang 

dikenal oleh publik atas prestasinya selain daripada produk yang 

didukungnya. Selebriti yang digunakan untuk memromosikan suatu 

produk, bisa berfungsi untuk: memberi kesaksian (testimonial), 

memberikan dorongan dan pengatan (endorser), bertindak sebagai 

aktor dalam iklan, bertindak sebagai juru bicara perusahaan.
51

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian selebgram endorsment adalah seseorang yang populer di 

instagram, baik dari kalangan artis, penyanyi, atlet, tokoh 

masyarakat, maupun orang biasa yang mendukung dan 

memromosikan suatu produk (barang/jasa) disertai dengan foto 

mengenakan prodak dan pemberian caption guna menarik perhatian 

calon konsumen. 

b. Jenis-Jenis Endorser 

1) Para Ahli 

Penggunaan tokoh yang memiliki keahlian pada bidang tertentu 

yang relevan dengan produk yang diiklankan dimaksudkan agar 

konsumen tertarik dan yakin akan produk yang diiklankan. 

2) Selebriti 

Penggunaan artis, penyanyi, bintang film yang disukai 

masyarakat luas untuk mengiklankan produk tertentu, agar 
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konsumen juga menyukai produk tersebut seperti mereka 

menyukai artis atau bintang yang mengiklankan. 

3) Orang Biasa 

Penggunaan tokoh dari kalangan orang biasa dianggap netral 

(tidak memihak) untuk menyampaikan suatu produk, agar 

konsumen dapat diyakinkan akan kejujuran atas keunggulan 

produk tersebut. 

4) Tokoh Pemimpin 

Penggunaan tokoh masyarakat yang merupakan pemimpin pada 

bidang tertentu yang relevan dengan produk yang diiklankan, 

agar konsumen yakin akan keunggulan produk tersebut.
52

 

Produk atau merek dapat menonjol dalam periklanan, salah 

satunya menggunakan daya tarik para figur masyarakat atau figur 

masyarakat tersebut dapat seorang tokoh, bintang TV, aktor, aktris, 

atlit, ilmuwan, dan sebagainya.
53

  

c. Indikator Selebgram Endorsment 

Model yang dapat digunakan untuk meluruskan karakteristik 

endorser adalah: 

1) Visibility (kemungkinan dilihat) 

Karakteristik visibility dari seorang endorser mengarah 

pada seberapa terkenal atau dikenal dari terpaan masyarakat 

umum. Proses respon yang diharapan adalah untuk diperhatikan. 
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2) Credibility (kredibilitas) 

Credibility menggambarkan presepsi konsumen terhadap 

keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang relevan yang 

dimiliki oleh seorang endorser mengenai produk yang 

diiklankan serta kepercayaan konsumen terhadap endorser 

untuk memberikan informasi yang tidak biasa dan obyektif. 

Konsep kredibilitas dari endorser telah lama dikenal sebagai 

elemen penting dalam menentukan efektivitas seorang endorser. 

Istilah kredibilitas dari endorser menunjuk pada luasnya 

endorser dipandang memiliki keahlian (expertise) dan 

kepercayaan (trustworthiness). Dengan demikian semakin besar 

keahlian dan kepercayaan yang dimiliki, pengamat akan 

memandang narasumber yang berkredibilitas. Satu hal yang 

penting dari efek positif dengan menggunakan endorser yang 

berkredibilitas ialah penerima pesan cenderung mengurangi 

keraguannya ketika endorser yang memiliki tingkat keahlian 

dan kepercayaan yang tinggi digunakan, maka orang cenderung 

mengurangi pertahanan mereka dan tidak berespon kognitive. 

Singkatnya kredibilitas narasumber dapat merubah apa yang 

dipercaya, sikap dan perilaku dengan adanya pengarahan yang 

sesuai.
54
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Dua sifat penting dari kredibilitas adalah: 

(a) Keahlian (expertice) mengacu pada: 

- pengetahuan, 

- pengalaman, 

- keterampilan yang dimiliki seorang pendukung yang 

berhubungan dengan topik iklannya. 

(b) Kepercayaan (trustworthiness) yang mengacu pada: 

- kejujuran, 

- integritas, 

- dapat dipercayai.
55

 

3) Atractiveness (daya tarik) 

Daya tarik endorser terdiri dari 2 karakteristik, 

kepesonaan (likability) dan kesamaan (similiarity). 

(a) Kepesonaan (Likability) adalah daya tarik penampilan fisik 

dan kepribadian. Kesukaan merupakan yang paling relevan 

untuk perubahan sikap pada merek. Hal ini karena kesukaan 

kepada endorser membantu sebagai pemacu positif yang 

menyongkong pada motivasi gambar yang positif. 

(b) Kesamaan (Similiarity)  lain dari daya tarik adalah 

kesamaan. Target penonton haruslah menyamakan dengan 

gambaran emosional dalam iklan dan hal ini ditambah 
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dengan memperlihatkan seseorang di iklan yang memiliki 

gaya serupa dengan anggota target penonton.  

4) Power (kekuatan), adalah kharisma yang dipancarkan oleh 

narasumber sehingga dapat mempengaruhi, pemikiran, sikap 

atau tingkah laku konsumen karena pernyataan atau pesan 

endorser tersebut.
56

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator 

selebgram endorsment adalah visibility (kemungkinan dilihat), 

credibility (kredibilitas) yang mencakup keahlian dan kepercayaan, 

atractiveness (daya tarik) yang mencakup kesopanan dan kesamaan, 

dan yang terakhir adalah power (kekuatan).  

4. Hubungan Antara Testimoni, Selebgram Endorsment dan Minat 

Pembelian 

a. Hubungan antara Testimoni dengan Minat Pembelian 

Testimonial atau testimoni adalah pernyataan berisi ungkapan 

pengalaman, ungkapan hati dan ungkapan kepuasan pelanggan atas 

pengalamanannya membeli produk atau jasa. Ketika testimonial ini 

dibaca oleh calon pelanggan, maka keraguan untuk membeli akan 

berkurang, dan yakin untuk membeli suatu produk. Bukan hanya itu, 

lewat testimonial, pelanggan telah melakukan fungsi marketing 

karena telah membantu pebisnis online untuk memberikan informasi, 
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mengedukasi, membujuk, dan meyakinkan calon pelanggan yang 

baru untuk membeli produk dan layanan.
57

 

Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Setiawati menyatakan 

bahwa produk yang dijelaskan dalam testimonial menarik perhatian 

dibandingkan dengan produk yang tidak ada testimonialnya. Dengan 

adanya testimonial produk yang dijelaskan tersebut sudah terbukti 

kualitasnya, sehingga dapat dijadikan informasi tambahan untuk 

produk yang dijelaskan dalam testimonial. Menyediakan testimonial 

merupakan tindakan spesifik yang dilakukan oleh penjual untuk 

calon pembeli. Dengan demikian, informasi yang disajikan dengan 

baik dalam testimonial akan mempengaruhi opini seseorang yang 

akan merubah perilakunya untuk melakukan pembelian.
58

 

b. Hubungan antara Selebgram Endorsment dengan Minat 

Pembelian 

Banyaknya pengguna sosial media dan banyaknya pelaku 

bisnis online di Indonesia, mengakibatkan persaingan ketat antar 

pelaku bisnis. Setiap pelaku bisnis harus berfikir untuk menarik 

perhatian konsumen pada akhirnya konsumen memiliki niat untuk 

melakukan pembelian. Salah satu cara yang dapat dilakukan para 
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pelaku bisnis online ialah dengan menggunakan celebrity 

endorsment.
59

 

Pemasar lebih memilih typical-person endorser untuk 

mendukung iklan. Mereka biasanya digunakan sebagai bentuk 

promosi untuk meraih kepercyaan konsumen. typical-person 

endorser dapat lebih diakrabi oleh konsumen karena mereka merasa 

memiliki kesamaan konsep diri yang actual, nilai-nilai yang dianut, 

kepribadian, gaya hidup, karakter demografis, dan sebagainya. 

Penggunaan endorser dimaksud untuk memberikan dorongan kepada 

pesan iklan agar mudah diterima konsumen dan mempermudah 

tumbuhnya keyakinan konsumen atas produk yang diiklankan.
60

 

Daya tarik selebriti sangat efektif digunakan oleh para 

pemasang iklan untuk berkomunikasi dengan pasar-pasar mereka. 

Para selebriti dapat menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam 

menimbulkan minat atau tindakan yang berhubungan dengan 

pembelian atau penggunaan  barang-barang dan jasa yang dipilih. 

Identifikasi ini mungkin didasarkan pada kekaguman (terhadap 

seorang atlet), pada inspirasi (seorang bintang film atau terhadap 

suatu gaya hidup), pada empati (terhadap seseorang atau situasi) atau 

pada pengakuan (terhadap seseorang-sejati atau meniru-niru atau 

terhadap suatu situasi). Dalam beberapa kasus calon konsumen 
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mungkin berfikir “jika dia memakainya pastilah bagus, jika saya 

memakainya, saya akan seperti dia”.
61

 

c. Hubungan antara Testimoni, Selebgram Endorsment dengan 

Minat Beli 

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling 

dikenal dan paling banyak dibahas orang, hal ini kemungkinan 

karena daya jangkauannya yang luas.
62

 Titik tolak memahami 

pembeli adalah model rangsangan-tanggapan apa yang didengar oleh 

telinga dan apa yang dilihat oleh mata serta apa yang dicium oleh 

hidung, itulah yang disebut stimulus.
63

 Iklan berbagai macam produk 

yang ditayangkan adalah stimulus yang diancang khusus oleh 

produsen agar menraik perhatian konsumen. Produsen berharap 

konsumen menyukai iklan produknya, kemudian menyukai 

produknya dan membelinya.
64

  

Iklan testimonial atau testimoni digemari karena memberikan 

bukti dari sumber terpercaya dan karena ia menarik perhatian apabila 

menggunakan pendukung terkenal. Iklan testimonial yang berisi 

kesaksian sebaiknya menggunakan seorang pribadi yang dipandang 

konsumen pantas memberikan penilaian tantang produk yang mereka 

iklankan. Teknik penyampaian pesan secara testimonial dianggap 

                                                           
61

 Alwin, Usman, Psikologi Konsumen (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 89. 
62

 Morrisan, Periklanan, 18. 
63

 Tahmrin Abdullah dan Francis Tantri, Managemen Pemasaran (Jakarta: Rajawali Press, 

2013), 112. 
64

 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran  

(Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2008), 95. 



 

 

 

dapat mengatasi persepsi negatif terhadap nilai kepercayaan pesan 

dalam iklan, yang dalam teori, kepercayaan merupakan bagian dari 

opini”.
65

  Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Setiawati 

yang menyatakan bahwa produk yang dijelaskan dalam testimonial 

akan menarik perhatian dibandingkan dengan produk yang tidak ada 

dalam testimonial.
66

 

Dalam kaitannya dengan pemasaran, seorang konsumen harus 

mempunyai keinginan terhadap suatu kategori produk terlebih 

dahulu sebelum memutuskan untuk membeli produk. Hal ini yang 

dimaksudkan para pemasar dengan membangkitkan minat akan suatu 

kategori. Penggunaan celebrity endorser yang memiliki karakteristik 

akan dapat mempengaruhi sikap atau tanggapan konsumen yang 

psoitif terhadap produk tersebut, sehingga konsumen akan 

mempertimbangkannya dalam proses pembelian dan diharapkan 

secara langsung mempengaruhi perilaku melalui alam tak sadar 

mereka.
67

 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan 

antara testimoni, selebgram endorsment, dan minat beli adalah 

ketika para pebisnis online shop menggunakan testimoni dengan 

kesan yang disampaikan oleh konsumen sebelumnya, calon 
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konsumen yang melihat iklan tersebut memiliki kepercayaan dan 

mulai tertarik kemudian menimbulkan hasrat untuk membeli. 

Adapun adanya selebgram endorsment dalam mengiklankan produk 

(barang/jasa) didukung oleh keindahan foto atau video selebriti yang 

menyertakan produk (barang/jasa) yang didukung, dapat 

meningkatan penjualan atau bahkan meningkatkan pangsa pasar 

pelaku bisnis, serta menjadi daya tarik para calon konsumen dan 

memiliki hasrat untuk membeli dengan harapan para calon 

konsumen mendapatkan keindahan, kesesuain serta pengalaman 

yang sama dengan sang celebrity endorser jika menggunakan produk 

(barang/jasa) yang sama. 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam tinjauan pustaka, peneliti menelaah penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dengan demikian, 

peneliti mendapatkan rujukan pendukung dan memberikan gambaran awal 

mengenai kajian terkait permasalahan dalam penelitian ini. Berikut ini 

peneliti temukan beberapa hasil penelitian terdahulu. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Gita Prasyanti dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan Celebgram (Celebrity Endorser Instagram) Terhadap 

Niat Beli Konsumen Secara Online Pada Media Sosial Instagram” 2017 di  

Universitas Lampung. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penelitian ini 

terdiri dari, analisis regresi linier berganda, pengujian analisis determinasi, 

dan pengujian signifikan parsial (uji t). Hasil penelitian secara parsial (uji t) 



 

 

 

menunjukan bahwa sub variabel yang paling berpengaruh dominan terhadap 

niat beli adalah Keahlian (Expertise), dan sub variabel yang paling rendah 

pengaruhnya adalah Daya Tarik (Attractive).. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dita Olivia Nurhayati Rachmat, 

Maya Ariyanti, Dinda Amanda Zuliestiana, dengan judul “Pengaruh Celebrity 

Endorser di Media Sosial Instagram dalam Promosi Produk Hijab terhadap 

Minat Beli Konsumen (Studi Kasus pada Akun Instagram @zahratuljannah 

dan @joyagh)”, 2016 di Universitas Telkom. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan penyebaran kuisioner dan menggunakan regresi 

linier berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa minat beli konsumen di 

media sosial instagram pada akun @zahratuljannah dan @joyagh dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh celebrity endorser pada akun instagram 

@zahratuljannah dan @joyagh sebagai celebrity endorser melalui media 

sosial instagram berpengaruh terhadap Minat Beli Konsumen pada produk 

hijab. Pengaruh celebrity endorser pada akun @zahratuljannah dan @joyagh 

sebesar 80% yang dapat dijelaskan oleh variabel yang terdiri dari Visibility, 

Credibility, Attractiveness, Power, dan Product Match Up. Pengaruh 

celebrity endorser akun @zahratuljannah dan @joyagh cukup tinggi karena 

melebihi 50%. Adapun sisanya 20% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini.  

Perbedaan kedua penelitian di atas adalah terletak pada variabelnya, 

yaitu menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen,  

sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan dua variabel 



 

 

 

independen dan satu variabel dependen. Penelitian yang kedua dilakukan 

terhadap dua akun online shop di instagram saja, sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan tidak terbatas pada akun online shop. Persamaan penelitian 

yang akan dilakukan terletak pada variabel independen dari kedua penelitian 

tersebut yaitu Celebgram dan testimonial, dan minat beli sebagai variabel 

dependen.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Setiawati, dengan judul 

“Pengaruh Testimonial Produk Pakaian Terhadap Tindakan Membeli Secara 

Online”, 2015 di Universitan Sultan Ageng Tirtayasa, Serang. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. 

Teori yang digunakan adalah teori AIDCA. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah kuisioner dan dari hasil penelitian berdasarkan uji korelasi 

angka probabilitas antara variabel < (lebih kecil dari) 0,05 sehingga dari 

analisis tersebut dapat diambil kesimpulannya bahwa adanya hubungan antara 

testimonial produk pakaian terhadap tindakan membeli secara online.  

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Tika Rahayuning Tyas dengan 

judul “Analisis Iklan Testimoni Produk Obat Herbal Terhadap Kepercayaan 

Pendengar (Studi Kasus Pengaruh Iklan Testimoni Obat Herbal Alternative 

Pada Pendengar Radio Duta Nusantara Di Ds. Bedi Wetan Kec. Bungkal Po), 

2017 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, dari analisis tersebut dapat diambil kesimpulannya 

bahwa adanya pesan dari iklan testimonial produk obat herbal tradisional 

mampu di terima masyarakat dengan sangat baik.  



 

 

 

Perbedaan kedua penelitian di atas terletak pada metode penelitian yang 

digunakan, penelitian yang kedua menggunakan metode kualitatif, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan metode kuantitatif. 

Variabel dependen pada penelitian terdahulu pada tahap tindakan membeli 

dan kepercayaan konsumen, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

adalah pada minat pembelian. Pesan yang digunakan dalam penelitian yang 

kedua adalah  pada media radio, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

adalah dalam media instagram. Persamaan kedua penelitian tersebut dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada variabel independen, 

yaitu testimonial pelanggan. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mahda Suri dengan judul 

“Pengaruh Celebrity Endorser Online Shop di Instagram Terhadap Citra 

Perusahaan Ladyfameshop”, 2017 di Universitas lampung, Bandar Lampung. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis 

regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pengguna Celebrity Endorser berpengaruh signifikan 

terhadap citra perusahaan ladyfameshop Bandar Lampung sebesar 53,4%. 

Pengujian Hipotesis Visibility, Credibility, Attractivness, dan Power secara 

simultan menunjukan F hitung lebih besar dibandingkan F table dengan taraf 

signifikan 5% yaitu 27,205 > 2,31 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Perbedaan terletak pada variabelnya, jika penelitian sebelumnya 

menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen,  

sedangkan penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu 



 

 

 

variabel independen yang berbeda. Persamaannya adalah pada variabel 

independen yaitu celebrity endorsment. 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan di atas, 

maka dihasilkan kerangka berfikir yang berupa kerangka asosiatif: 

Variabel X1   :  Testimoni 

Variabel X2    :  Selebgram endorsment 

Variabel Y1   : Minat pembelian mahasiswa Fakultas Syariah 

IAIN   Ponorogo  

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, dapat diajukan 

kerangka berpikir penelitian sebagai berikut: 

1) Jika testimoni berkualitas, maka  minat pembelian mahasiswa Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo akan tumbuh. 

Begitupun sebaliknya, jika testimoni kurang berkualitas, maka  minat 

pembelian mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

IAIN Ponorogo akan lemah. 

2) Jika selebgram endorsment berkualitas, maka  minat pembelian 

mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo akan tumbuh. Begitupun sebaliknya, jika selebgram 

endorsment kurang berkualitas, maka  minat pembelian mahasiswa 



 

 

 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo akan 

lemah. 

3) Jika testimoni dan selebgram endorsment berkualitas, maka minat 

pembelian mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

IAIN Ponorogo akan tumbuh. Begitupun sebaliknya, jika testimoni dan 

selebgram endorsment kurang berkualitas, maka minat pembelian 

mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo akan lemah. 

D. Hipotesis Penelitia 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 
68

 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

Ha1 :Ada pengaruh testimoni terhadap minat pembelian pada online shop 

mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo. 

Ha2 :Ada pengaruh selebgram endorsment terhadap minat pembelian pada 

online shop mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah IAIN Ponorogo. 

Ha3 :Ada pengaruh testimoni dan selebgram endorsment terhadap minat 

pembelian pada online shop mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, di mana proses 

penggalian informasi diwujudkan dalam bentuk angka-angka sebagai alat 

untuk menemukan keterangan mengenai apa yang diketahui.69 Tujuan 

penelitian kuantitatif untuk mengembangkan dan menggunakan model 

matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang 

diselidiki oleh peneliti
70

 

Rancangan penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian non 

eksperimen, yaitu suatu penelitian yang pengamatannya dilakukan terhadap 

sejumlah variabel menurut apa adanya. Penelitian ini mempersoalkan suatu 

fenomena atau kejadian yang telah ada atau terjadi tanpa bisa dimanipulasi 

atau dikatrol. Sifat penelitian ini sangat alamiah, sehingga bisa dikatakan 

penelitian ex-pots facto, yaitu mengamati pengaruh dan mencari 

penyebabnya.
71

 

Dalam rancangan penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel 

yaitu satu variabel dependen (variabel terikat) dengan dua variabel 

independen (variabel bebas). Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 
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sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.
72

  

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang 

mempengaruhi  atau yang menjadi sebab perubahannya  atau timbulnya 

variabel dependen (terikat).
73

 Dalam penelitian ini, variabel independen 

ada dua yaitu testimoni (x1) dan selebgram endorsment (x2). Testimoni 

adalah bukti kesaksian atau ungkapan seorang pelanggan yang 

menyatakan pengalamannya terhadap produk (barang/jasa) yang 

ditawarkan. Testimoni yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

ungkapan seorang pelanggan yang menyatakan kepuasan terhadap 

produk (barang/jasa) yang dijadikan sebagai sebuah iklan oleh beberapa 

online shop di media sosial instagram untuk menarik perhatian calon 

pelanggan. Adapun selebgram endorsment yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah seseorang yang populer di instagram, baik dari 

kalangan artis, penyanyi, atlet, tokoh masyarakat, maupun orang biasa 

yang mendukung dan memromosikan suatu produk (barang/jasa) disertai 

dengan foto mengenakan produk (barang/jasa) dan pemberian caption 

guna menarik perhatian calon konsumen.  
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2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
74

 Dalam 

penelitian ini, variabel dependennya adalah minat beli (y). Minat beli 

merupakan perilaku konsumen yang memiliki rasa ketertarikan terhadap 

suatu produk (barang/jasa) sebelum melakukan tindakan pembelian yang 

timbul setelah menerima stimulus (rangsangan) yang diberikan oleh 

pemasar sebagai cara untuk meyakinkan calon konsumen. Minat beli 

dalam penelitian ini, berkaitan dengan bagaimana respon seorang 

mahasiswa terhadap iklan yang diberikan oleh pemilik online shop.  

Hubungan antar keduanya dapat digambarkan dengan skema gambar 3.1. 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Hubungan AntarVariabel  

Lebih lanjut, definisi operasional masing-masing variabel ini dapat 

dijelaskan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Definisi Operasional 
Skala 

Testimoni 

(X1) 

Testimoni adalah bukti kesaksian atau ungkapan 

seorang pelanggan yang menyatakan pengalamannya 

Interval 
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terhadap produk (barang/jasa) yang ditawarkan, yang 

meliputi beberapa indikator, yaitu pengakuan, 

kredibilitas, spontanitas, dan rekomendasi. 

Selebgram 

Endorsmen

t (X2) 

Selebgram endorsment adalah para pengguna akun 

instagram yang terkenal di situs jejaring sosial 

instagram yang mendukung suatu produk 

(barang/jasa) yang bertujuan untuk membujuk calon 

konsumen, yang meliputi beberapa indikator, yaitu 

visibility (kemungkinan dilihat), credibility 

(kredibilitas) yang mencangkup keahlian dan 

kepercayaan, atractiveness (daya tarik) yang 

mencangkup kesopanan dan kesamaan, dan yang 

terakhir adalah power (kekuatan).  

Interval 

Minat Beli 

(Y) 

Minat beli mahasiswa adalah perilaku konsumen 

yang memiliki rasa ketertarikan terhadap suatu 

produk (barang/jasa) sebelum melakukan tindakan 

pembelian yang timbul setelah menerima stimulus, 

yang meliputi beberapa indikator, yaitu attention 

(perhatian), tertarik mencari informasi, minat 

referensial, dan keinginan segera membeli atau 

memiliki 

Interval 

 



 

 

 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya,75 baik dari hasil perhitungan maupun pengukuran, baik 

kuantitatif maupun kualitatif.
76

 Jadi populasi adalah semua individu yang 

menjadi sumber pengambilan sampel.
77

 Pembatasan populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Berdasarkan data yang peneliti 

dapatkan yang bersumber dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah IAIN Ponorogo, bahwa jumlah mahasiswa jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah  sebanyak 390 mahasiswa, yang diuraikan pada tabel 

3.3 sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Jumlah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

IAIN Ponorogo Angkatan 2015-2018 

No Angkatan jumlah 

1 2015 126 

2 2016 96 

3 2017 84 

4 2018 84 

Total 390 

 

                                                           
75

 Sugiyono. Statistika untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2001) h.55. 
76

 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2006), 192. 
77

 Mardalis, Metode Penelitian dan Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), 53. 



 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah angkatan 2015-2018 IAIN 

Ponorogo pengguna aktif  instagram. Artinya, jumlah populasi dalam 

penelitian ini hanya mahasiswa pengguna aktif instagram dan dapat 

dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini: 

Tabel 3.4 

Jumlah Populasi Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah Pengguna Aktif Instagram 

No Angkatan Jumlah Pengguna 

Aktif Instagram 

1 2015 77 

2 2016 83 

3 2017 97 

4 2018 74 

Total  331 

 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu.78 Menurut Arikunto bahwa yang 

dimaksud dengan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang 
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diteliti.
79

 Untuk itu, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 76 mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel.
80

 Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive simple 

random sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Kita memilih orang sebagai sampel dengan 

memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi 

dengan topik penelitian kita.
81

 Adapun simple random sampling 

merupakan teknik pengambilan `yang dilakukan secara acak tanpa 

memerhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Cara ini hanya 

dapat dilakukan bila sifat anggota populasi adalah homogen atau 

memiliki karakter yang sama.
82

 Jadi dapat penulis simpulkasn bahwa, 

purposive simple random sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu yang dilakukan secara acak tanpa 

memerhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. 

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut: 

n =  
 

  (      )
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keterangan : 

n = Sampel 

N = Populasi 

e = Perkiraan tingkat kesalahan (10%) 

Merujuk pada rumus di atas, penentuan jumlah sampel dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

  
 

  (      )
 

   

   (          )
 

   

  (          )
 

  
   

      
 

   

    
               

 

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah sampel sebesar 

76 responden dari 331 populasi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo pengguna aktif instagram. 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen merupakan komponen kunci dalam suatu penelitian. Mutu 

instrumen akan menentukan mutu data yang digunakan dalam penelitian, 

sedangkan data merupakan dasar kebenaran empirik dari penemuan atau 

kesimpulan penelitian. Oleh karena itu, instrumen harus dibuat sebaik-

baiknya.
83

 Dalam penelitian ini, uji coba instrumen dilakukan pada 

mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang bukan 

pengguna aktif instagram dengan jumlah 25 responden, Adapun data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Data tentang testimoni terhadap minat pembelian mahasiswa Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada akun instagram IAIN 

Ponorgo 

2. Data tentang selebgram endorsment terhadap minat pembelian 

mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada akun 

instagram IAIN Ponorgo 

3. Data tentang minat pembelian mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah Fakultas Syariah pada akun instagram IAIN Ponorgo 

Adapun data hasil dari uji coba instrumen data yang dilakukan kepada 

responden sebanyak 25 mahasiswa, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Instrumen Pengumpulan Data 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

 

No butir soal 

sebelum diuji 

validitas 

 

No butir soal 

sesudah diuji 

validitas 

  

Testimoni (x1) 

1. Pengakuan  

2. Kredibel 

a. Keahlian 

b. Kelayakan 

dipercaya  

3. Spontanitas 

4. Rekomendasi  

1,2,3 

 

4,5 

6,7 

 

8,9 

10,11 

1,2,3 

 

4,5 

6,7 

 

8,9 

10,11 

 

Selebgram 

Endorsment 

(x2) 

1. Visibility 

(kemungkinan 

dilihat) 

2. Kredibilitas 

a. Keahlian 

b. Kepercayaan  

3. Attraction (Daya 

tarik) 

a. Likability 

1,2 

 

 

 

3,4,5 

6,7 

 

 

8,9 

1 

 

 

 

3,4,5 

6,7 

 

 

8, 



 

 

 

(kesopanan) 

b. Similiarity 

(Kesamaan) 

4.  Power (Kekuatan) 

 

10,11 

 

12,13 

 

10,11 

 

12,13 

Minat 

Pembelian (y) 

1. Attention 

(Perhatian) 

2. Pencarian informasi 

3. Minat referensional 

4. Keinginan segera 

memiliki/membeli 

1,2 

 

 

3,4 

 

5,6 

 

7,8 

1,2 

 

 

3,4 

 

5,6 

 

7,8 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif 

adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Dapat primer yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Dikatakan data 

primer, karena dalam penelitian ini data yang dibutuhkan yakni berupa 

tanggapan responden terhadap minat pembelian produk (barang/jasa) 

dalam instagram, serta berkaitan dengan nama, jenis kelamin, usia, dan  

banyaknya following online shop di instagram yang dimiliki oleh 

mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah sehingga 

peneliti harus melakukan pengumpulan sendiri berdasarkan kebutuhan 



 

 

 

peneliti.
84

 Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari mahasiswa 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini selanjutnya disebut responden.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya, tetapi dikumpulkan oleh lembaga lain, berupa sejarah 

berdiri dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi, dan data-data 

lain yang mendukung penelitian ini.
85

 Data sekunder dapat juga 

dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.
86

 Dalam 

penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder. Dalam 

data sekunder, peneliti memperoleh data-data tertulis, seperti dokumen-

dokumen lembaga, misalnya: data yang berkaitan dengan  gambaran 

umum lokasi penelitian (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah IAIN Ponorogo), visi dan misi, struktur organisasi, serta sarana 

dan prasarana. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut:  

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis 
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kepada responden untuk dijawabnya.
87

 Dalam penelitian ini, angket yang 

berupa pernyataan digunakan untuk memperoleh data mengenai 

testimoni, selebgram endorsment, dan minat pembelian mahasiswa 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di IAIN Ponorogo. 

Adapun pelaksanaannya, angket diberikan kepada mahasiswa pengguna 

aktif instagram agar mereka mengisi sesuai dengan keadaaan yang 

sebenarnya. Mahasiswa diberi arahan atau dijelaskan mengenai cara 

mengisi angket tersebut, mahasiswa diberi tahu angket ini tidak 

berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di IAIN Ponorogo. 

Adapun skala yang digunakan dalam penelitian adalah skala likert. 

Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena 

tertentu.
88

 Skala pengukuran Linkert menggradasikan jawaban dari 

sangat positif sampai sangat negatif. Kuesioner dalam penelitian ini 

disusun dalam bentuk pilihan ganda untuk memudahkan responden 

menentukan jawaban. Sewaktu menanggapi pernyataan dalam skala 

likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu 

pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Adapun 

skor jawaban pada kuesioner adalah sebagai berikut: 

a) SS : Sangat Setuju  = 4 

b) S  : Setuju  = 3 

c) TS : Tidak Setuju  = 2 
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d) STS : Sangat Tidak Setuju = 1 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencatat 

dan dokumen lainnya mengenai data sekunder yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini.
89

Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang identitas Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, visi, 

misi dan tujuan, struktur organisasi, serta sarana dan prasarana. 

G. Metode Pengelolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang diajukan.
90

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dua 

langkah teknik analisis data, yakni analisis data prapenelitian dan analisis data 

penelitian.  

1. Uji Coba Intsrumen Penelitian 

a. Uji validitas 

Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang 

akan diukur, dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat ukur 

tes, maka tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau 

semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas 

bertujuan untuk mengukur pertanyaan dalam kuesioner yang sudah 

dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. Adapun 
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cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment. Langkah-langkah menghitungnya adalah sebagai 

berikut:
91

 

1) Menyiapkan tabel analisis item seluruh soal. 

2) Menyiapkan tabel analisis item setiap soal. 

3) Memasukkan ke dalam rumus product moment: 

     
  (     )  (   )(   )

√(       (   )  )(        (  )  )

 

Keterangan: 

rxy   : angka indeks korelasi product moment 

ƩX   : jumlah seluruh nilai X 

ƩY   : jumlah seluruh nilai Y 

ƩXY : jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y 

N   : jumlah data 

4)  Menginterpretasikan nilai rhitung dengan tabel nilai rtabel, apabila 

rxy ≥ rtabel maka item kuesioner tersebut valid. Dan apabila rxy < 

rtabel, maka item kuesioner tersebut tidak valid. 

Dalam melakukan pengujian validitas kuesioner, peneliti 

mengambil sampel sebanyak 25 responden yang digunakan untuk 

uji coba validitas dengan menggunakan pernyataan sebanyak 32 

item. 
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Dalam penghitungan validitas pada penelitian ini, rtabel 

ditentukan dengan mencari terlebih dahulu nilai db, yakni db = n-2, 

dalam penelitian ini db = 25-2 = 23. Kemudian nilai db 

dikonsultasikan pada tabel nilai koefisien korelasi “r” product 

moment dari Pearson
92

. Nilai rtabel pada taraf signifikansi 5% atau 

0.05 diperoleh sebesar 0,396 dengan db=23. Dalam 

penghitungannya, peneliti melihat tabel product moment sebagai 

alat bantu penghitungan validitas data instrumen. 

Jika korelasi pada setiap faktor tersebut positif dan besarnya 

0,396 (rtabel) ke atas, maka faktor tersebut contruct yang kuat. Jika 

korelasi di bawah 0,396 (rtabel) maka dapat disimpulkan jika item 

instrumen tersebut tidak valid sehingga harus diperbaiki atau 

dibuang. Dengan demikian, item instrumen dikatakan valid apabila 

(rhitung) besarnya lebih dari 0,396. Dengan aplikasi IBM SPSS Versi 

16, diperoleh hasil pengujian validitas sebagaimana tabel 3.6. 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Testimoni 

Variabel  Item 

Pernyataan 

“r” 

hitung 

“r” 

tabel 

Keterangan 

Testimoni  Pernyataan 1 0,486 0.396 Valid 

Pernyataan 2 0,519 0,396 Valid 

Pernyataan 3 0,467 0.396 Valid 
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Pernyataan 4 0,500 0.396 Valid 

Pernyataan 5 0,408 0.396 Valid 

Pernyataan 6 0,741 0.396 Valid 

Pernyataan 7 0,754 0.396 Valid 

Pernyataan 8 0,428 0.396 Valid 

Pernyataan 9 0,502 0.396 Valid 

Pernyataan 10 0,713 0.396 Valid 

Pernyataan 11 0,581 0.396 Valid 

 

Tabel 3.7 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen 

Selebgram Endorsment 

 

 

 

 

 

 

 

T

a

b

e

Variabel  Item 

Pernyataan 

“r” 

hitung 

“r” 

tabel 

Keterangan 

Selebgram 

Endorsment 

Pernyataan 1 0,572 0.396 Valid 

Pernyataan 2 0,080 0,369 Tidak Valid  

Pernyataan 3 0,615 0.396 Valid 

Pernyataan 4 0,764 0.396 Valid 

Pernyataan 5 0,712 0,396 Valid  

Pernyataan 6 0,623 0.396 Valid 

Pernyataan 7 0,577 0.396 Valid 

Pernyataan 8 0,422 0.396 Valid 

Pernyataan 9 0,404 0.396 Tidak Valid 

Pernyataan 10 0,674 0.396 Valid 

Pernyataan 11 0,572 0.396 Valid 

Pernyataan 12 0,553 0.396 Valid 

Pernyataan 13 0,549 0,396 Valid 
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Tabel 3.8 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen 

Minat Pembelian Mahasiswa 

Variabel  Item 

Pernyataan 

“r” 

hitung 

“r” 

tabel 

Keterangan 

Minat 

Pembelian 

Pernyataan 1 0,545 0.396 Valid 

Pernyataan 2 0,535 0,369 Valid  

Pernyataan 3 0,734 0.396 Valid 

Pernyataan 4 0,709 0.396 Valid 

Pernyataan 5 0,529 0.396 Valid 

Pernyataan 6 0,591 0.396 Valid 

Pernyataan 7 0,681 0.396 Valid 

Pernyataan 8 0,697 0.396 Valid 

 

Dalam uji validitas, instrumen testimoni terdiri dari 11 item 

pernyataan. Setelah diuji, seluruh item pernyataan testimoni 

memiliki nilai rhitung > nilai rtabel, sehingga dapat dikatakan bahwa 

keseluruhan item pernyataan pada setiap variabel testimoni 

dinyatakan  valid dan mempunyai hubungan positif  (+).  

Dalam uji validitas, instrumen selebgram endorsment terdiri 

dari 13 item pernyataan. Setelah diuji, terdapat 10 item pernyataan 

yang valid, yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 dan 2 item pernyataan 

yang dinyatakan tidak valid, yaitu item pernyataan  2, dan 9. Karena 



 

 

 

tidak valid, maka item pernyataan tersebut dibuang dan tidak 

digunakan dalam penelitian.  

Dalam uji validitas, instrumen minat beli mahasiswa Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah terdiri dari 8 item 

pernyataan. Setelah diuji, semua item pernyataan dinyatakan valid, 

karena memiliki nilai rhitung > nilai rtabel. 

b. Uji Reliabilitas Data 

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama dengan mengguakan alat 

pengukur yang sama pula.
93

 Jadi, uji reliabilitas instrumen dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai 

alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.
94

 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 

dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya 

memang benar sesuai dengan kenyataan, maka berapa kali pun 

diambil, akan tetap sama. Reliabilitas menunjuk pada suatu tingkat 

keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat 

diandalkan. Sudjana sebagaimana dikutip oleh Taniredja & Hidayati  

memberikan definisi bahwa reliabilitas alat penilaian adalah 

ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang 
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dinilainya. Artinya, kapan pun alat penilaian tersebut akan 

digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama.
95

 

Pengujian reliabilitas dilakukan hanya pada indikator-

indikator konstruk yang telah mellaui pengujian validitas, dan 

dinyatakan valid. Program SPSS memberikan fasilitas untuk menguji 

reliabilitas yaitu dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha. 

Apabila nilai Alpha > 0,06 maka reliable.
96

  

Adapun cara pengujian reliabilitas dengan teknik belah dua 

dari Spearman Brown.
97

 

ri=   
   

     

Di mana : 

ri = Reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb = Korelasi product moment antara belahan pertama dan 

kedua. 

Dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics Ver. 16, 

diperoleh rangkuman hasil uji reliabilitas untuk masing-masing 

variabel sebagaimana tabel 3.9. 

 

 

 

Tabel 3.9 
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Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Cronbach’s  

Alpha 

Batas Realibel Keterangan 

Testimoni X1 0,740 0,60 Realibel 

Selebgram 

Endorsment  X2 

 

0,737 

 

0,60 

 

Realibel 

Minat 

Pembelian X3 

 

0,755 

 

0,60 

 

Realibel 

 

Dari Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa masing-masing 

variabel instrumen memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,60, sehingga 

dapat dikatakan bahwa seluruh variabel instrumen penelitian ini 

realibel. Hal ini berarti, item pernyataan yang digunakan pada 

kuesioner akan mampu mendapatkan data yang konsisten, dalam arti 

jika pernyataan tersebut diajukan lagi akan diperoleh jawaban yang 

relative sama. 

Setelah masing-masing instrumen diuji validitas dan 

reliabilitas, item soal pada masing-masing variabel kemudian 

dilakukan perbaikan hingga menjadi item soal instrumen yang valid 

dan reliabel yang kemudian digunakan dalam pengumpulan data 

dalam penelitian. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 



 

 

 

 Sebelum melakukan proses pengolahan dan analisis data, pada 

penelitian  ini perlu dilakukan uji asumsi. Model regresi yang akan 

digunakan untuk prediksi, terlebih dahulu harus memenuhi sejumlah 

asumsi yang biasa disebut dengan asumsi klasik. Adapun asumsi yang 

harus dipenuhi yakni: 

a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan analisis data tentang pengaruh testimoni dan 

selebgram endorsment terhadap minat pembelian mahasiswa Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, peneliti melakukan uji 

normalitas. Pengujian normalitas dilakukan untuk mengatahui 

normal atau tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui 

berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistik yang 

dipergunakan.
98

 Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah 

suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan 

melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi variabel 

penelitian > 0,05 maka distribusi normal, dan sebaliknya jika 

signifikansi variabel penelitian < 0,05 maka tidak berdistribusi 

normal. 

b. Uji Linearitas 

Istilah “linearitas” menunjuk pada pengertian adanya hubungan yang 

linier antara dua sebaran data variabel (dependent dan independent), 

atau dikatakan bahwa sebaran kedua variabel itu mempunyai 
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hubungan yang linier. Linearitas adalah hubungan yang linier antar 

variabel, artinya setiap ada perubahan yang terjadi pada satu variabel 

akan diikuti dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. 

Untuk memastikan adanya hubungan linearitas tersebut, perlu 

dilakukan uji linearitas. Uji linearitas dilakukan dengan uji SPSS 16, 

dapat dilakukan lewat menu Compare Means dengan submenu 

Means. Uji linearitas dengan cara ini menghasilkan angka-angka 

statistik.
99

 Pengujian pada SPSS dengan menggunakan Test for 

Linearity pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (Linearity) 

kurang dari 0,05. Teori lain mengatakan bahwa dua variable 

mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (Deviatio for 

Linearity) lebih dari 0.05.
100

  

c. Uji Autokorelasi 

Tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada 

persamaan regresi linier. Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan 

adanya problem autokorelasi. Problem autokorelasi mungkin terjadi 

pada data rangkaian waktu atau dalam rangkaian silang waktu 

masalah autokorelasi jarang terjadi. Model regresi yang baik adalah 

model regresi yang bebas autokorelasi. Salah satu yang dilakukan 
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dengan uji Durbin Watson (DW test).
101

 Salah satu ukuran dalam  

menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi adalah dengan 

Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) DU < DW < 4-DU berarti, tidak terjadi autokorelasi 

2) DW< DL atau DW > 4-DL berarti, terjadi autokorelasi 

3) DL < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DL berarti, tidak ada 

kepastian atau kesimpulan yang pasti. 

Nilai DL dan DU dapat diperoleh dari tabel statistic Durbin Waston. 

Dengan n = 76, dan k = 2 (variable independen) didapat nilai DL =  

1,574 dan DU= 1,6819.
102

 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

nomor 1 dan 2 adalah menggunakan rumus regresi linier sederhana 

dengan bantuan SPSS Versi 16. Analisis regresi sederhana digunakan 

untuk dua variabel, yaitu variabel independen untuk memprediksi satu 

variabel dependen.
103

 Penyebutan regresi linier  sederhana karena 

dalam model yang diajukan hanya memasukkan satu variabel 
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independen dan persamaannya berpangkat satu. Dengan demikian 

model regresi linier sederhana ialah sebagai berikut:
104

 

Y = a + bX 

Keterangan : 

Y  : Variabel dependen 

X : Variabel independen  

a : Nilai intercept (konstan) atau harga Y bila X = 0 

b : Koefisien regresi 

b. Uji t 

 Uji t, digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau 

pengaruh yang berarti (signifikan) antara variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05. Langkah-langkah uji t sebagai berikut:
105

 

1) Merumuskan hipotesis 

Ha  : Ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

testimoni atau selebgram endorsment terhadap minat 

pembelian mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.  

H0  : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

testimoni atau selebgram endorsment terhadap minat 

pembelian mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.  
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2) Menentukan thitung dan signifikansi 

3) Menentukan ttable 

ttable dapat dilihat pada table statistik pada signifikansi 0,05/2 = 

0,025 dengan derajat kebebasan df= n-2 (n= jumlah responden) 

4) Kriteria pengujian 

Jika - ttabel  >  thitung < ttabel, sehingga H0 diterima 

Jika -thitung  <  – ttabel  atau thitung > ttabel,  H0 ditolak 

5) Berdasar signifikansi 

Jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima 

Jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak 

6) Membandingkan ttabel dengan thitung 

Tujuan membandingkan antara ttabel dengan thitung adalah untuk 

mengetahui H0 ditolak atau diterima berdasarkan kaidah 

pengujian. 

7) Membuat keputusan 

Tujuan dari pembuatan keputusan adalah untuk mengethaui 

hipotesis mana yang terpilih H0 atau Ha.
106

 

c. Uji Regresi Linier  Berganda 

Untuk menjawab rumusan nomor 3, yang digunakan adalah dengan 

uji regresi linier berganda. Dalam analisis regresi linier sederhana, 

jumlah variabel independen yang digunakan adalah sebanyak satu 

variabel, sedangkan untuk analisis regresi berganda, jumlah variabel 
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independen yang digunakan lebih dari satu variabel. Dengan 

demikian, model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai 

berikut:
107

 

 Y = a + b1 X1 + b2 X2 +.....+bi Xi 

Keterangan: 

Y   : Variabel dependen 

X1   : Variabel independen pertama 

X2   : Variabel independen kedua 

Xi   : Variabel independen ke-i 

b1, b2, ...bi  : Koefisien regresi 

a   : Konstanta   

d. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh 

variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen. Uji 

dilaksakan dengan langkah membandingkan nilai dari Fhitung dengan 

Ftabel.
108

 Tujuan dilakukan pengujian hipotesis terhadap penerapan 

metode regresi linier berganda adalah untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh simultan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. 

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Langkah-langkah 

untuk uji signifikansi secara simultan (bersama-sama) adalah sebagai 

berikut: 
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1) Merumuskan hipotesis 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan secara simultan 

(bersama-sama) antara testimoni dan selebgram 

endorsment terhadap minat pembelian mahasiswa 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo.  

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan 

(bersama-sama) antara testimoni dan selebgram 

endorsment terhadap minat pembelian mahasiswa 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo.  

2) Menentuka nilai Fhitung dan nilai signifikansi 

3) Menentukan Ftabel 

Ftabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 

0,05 dengan df 1 (jumlah variable-1) dan df (n-k-1) (n= jumlah 

data dan k= jumlah variable independen) 

4) Kriteria pengujian 

Jika Fhitung < Ftabel, maka  H0 diterima 

Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak. 

5) Membandingkan antara Ftabel dan Fhitung 

Tujuan membandingkan antara Ftabel dan Fhitung  adalah untuk 

mengetahui apakah  H0 ditolak atau dierima berdasarkan kaidah 

pengujian. 



 

 

 

6) Membuat keputusan 

Menerima atau menolak H0.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum  Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 

IAIN Ponorogo 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) berdiri pada tahun 

1999 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan 

Agama Islam No: E/154/1999. Sesuai dengan PMA 36 Tahun 2016, 

Lulusan Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) mendapatkan 

gelar akademik S.H. (Sarjana Hukum).
110

 Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah (Muamalah) telah terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 

14/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2018. Proses belajar mengajar Hukum 

Ekonomi Syariah (Muamalah) terletak di Gedung Kampus 2 yang 

berlamatkan di Jalan Niken Gandini Desa Pintu Kecamatan Jenangan 

Ponorogo. 

Lulusan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 

diproyeksikan sebagai praktisi hukum islam atau calon hakim agama 

yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta 

mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam atau 

calon hakim agama dan tugas khusus sebagai praktisi Hukum Ekonomi 

Syari’ah sesuai dengan kode etik keilmuan dan keahlian. Selain itu, juga 

menjadi contract drafter pada Lembaga Keuangan Syariah (DPS) dan 
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 Syariahiainponogo.id, diakses pada hari Selasa, 18 September 2018, Pukul 21.00. 



 

 

 

pengawas lembaga keuangan syari’ah (DPS) yang berkepribadian baik, 

berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas 

umum sesuai dengan kode etik keilmuan dan keahlian.
111

 

2. Visi dan Misi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN 

Ponorogo 

a. VISI 

Pusat Kajian dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah yang 

unggul di Jawa Timur pada tahun 2022. 

b. MISI 

1) Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang profesional 

dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. 

2) Melaksanakan penelitian yang aktual dalam bidang Hukum 

Ekonomi Syariah. 

3) Melaksanakan pengabdian yang relevan dalam bidang Hukum 

Ekonomi Syariah. 

4) Melaksanakan kerjasama yang unggul dengan perguruan tinggi 

atau lembaga lain. 

3. Struktur Organisasi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 

Tabel 4.1 

Struktur Organisasi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 

No Jabatan Nama 

1 Dekan Fakultas Syariah Dr. H. Moh. Munir, Lc., 

M.Ag 

                                                           
111

Brosur Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Ponorogo. 



 

 

 

2 Wakil Dekan Bidang 

Akademik Dan 

Kelembagaan 

Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

 

3 Wakil Dekan Bidang 

Administrasi 

Umum,Perencanaan, dan 

Keuangan 

 Khusniati Rofiah, M.SI. 

4 Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan dan 

Kerjasama 

Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 

 

5 Ketua Jurusan Ahwal 

Syakhshiyah  

Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

 

6 Ketua Jurusan Muamalah Atik Abidah, M.SI. 

7 Kepala Bagian Tata Usaha 

Fak. Syariah 

Ibnu Tahdam Saifulloh, S.Ag. 

8 Kasubag Akademik, 

Kemahasiswaan dan Alumni 

Fatmawati, M.Pd. 

9 Kasubag Administrasi 

Umum dan Keuangan  

Dewi Kurniasih, .S.E. 

 

10 Pengadministrasian Jurusan 

Ahwal Syahsiyah 

Lia Noviana, M.HI. 

11 Pengadministrasian Jurusan 

Muamalah 

Ika Rusdiana, M.A. 

12 Pengelola Jurnal Justitia M. Ilham Tanzilullah 

13 Pengadministrasian 

Akademik Fakultas 

Soleh Hasan Wahid, M.H. 

14 Pengadministrasian Jurnal 

Justitia 

Yudhi Achmad Bashori, 

M.HI. 



 

 

 

15 Pengadministrasian Fakultas Wahyu Saputra, M.H.Li. 

Ahmad Hartanto, S.HI. 

16 Pengolah Data Fakultas Dyra Yunilaili, S.Pd. 

17 Pramu Kantor Tri Cahyono
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4. Sarana dan Prasarana Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 

a) Kampus Representatif 

b) Perpustakaan 

c) Laboratorium Peradilan 

d) Laboratorium Wirausaha 

e) Laboratorium Falak 

f) Free Hotspot Area 

B. Sekilas mengenai Testimoni dan Selebgram Endorsment 

Testimonial dalam penelitian ini adalah bukti kesaksian atau ungkapan 

seorang pelanggan yang menyatakan pengalamannya terhadap produk 

(barang/jasa) yang ditawarkan. Bukti kesaksian harus berdasarkan 

penggunaan nyata suatu produk yang telah ditawarkan oleh toko online 

tersebut. Bukti kesaksian sangat efektif ketika seseorang memberikan 

kesaksian kepada orang yang merupakan target pasarannya yang menyatakan 

suatu kepuasan dan kenyamanan. Berikut adalah contoh testimoni dari 

beberapa online shop dalam media sosial instagram: 
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Tabel 4.2 

Contoh Testimoni Online Shop dalam Media Sosial Instagram 

No Produk (barang/jasa) Contoh Testimoni 

1 Produk Barang  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

2 Produk Jasa 

 

 

  Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pesan yang disampaikan oleh 

pelanggan yang telah menggunakan produk (barang/jasa) dari online shop 

tersebut sangat memuaskan. Dengan begitu, calon konsumen yang melihat 

testimoni tersebut mulai tertarik dan menimbulkan minat untuk melakukan 

pembelian. 

  Adapun selebgram endorsment adalah seseorang yang populer di 

instagram, baik dari kalangan artis, penyanyi, atlet, tokoh masyarakat, 

maupun orang biasa yang mendukung dan memromosikan suatu produk 

(barang/jasa) disertai dengan foto mengenakan prodak dan pemberian caption 



 

 

 

guna menarik perhatian calon konsumen. Penggunaan selebgram dapat 

meningkatkan penjualan karena dapat memberikan informasi mengenai 

produk-produk yang ditawarkan oleh oleh shop  dan konsumen lebih memilih 

barang atau jasa yang di-endors oleh selebriti dibanding tidak.  Berikut adalah 

contoh penggunaan selebgram endorsment dari beberapa online shop dalam 

media sosial instagram: 

Tabel 4.3 

contoh Selebgram Endorsment Online Shop dalam Media Sosial Instagram 

No Produk 

(barang/jasa) 

Contoh Selebgram Endorsment Jumlah 

Follower 

1 Produk 

(Barang/Jasa)  

 

108.000 

follower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.000 

follower 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

130.000 

follower 

 

  Dari tabel di atas menunjukkan bahwa selebgram endorsment yang 

dipilih oleh online shop telah memiliki banyak follower, sehingga dapat 

menjangkau masyarakat lebih luas yang ditandai dengan banyaknya jumlah 

like yang diberikan oleh para followernya. Selebgram tampak memiliki 

kemampuan dalam memromosikan produk  yang memiliki keindahan dalam 

menyertakan produk melalui foto yang diunggah di akun pribadinya, serta 

memiliki kemampuan dalam pemberian caption atau pesan untuk 

mempengaruhi minat beli calon konsumen. 

 

 

 

 



 

 

 

C. Karakteristik Responden 

Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 

mengenai data responden yang digunakan sebagai sampel yang diambil dari 

mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 17 22,4% 

Perempuan 59 77,6% 

Total 76 100% 

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin 

responden mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

yang diambil sebagai sampel, yaitu laki-laki sebanyak 17 mahasiwa atau 

22,4%, sedangkan responden perempuan sebanyak 59 mahasiswa atau 77,6%. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pengguna aktif instagram adalah 

perempuan. 

Tabel 4.5 

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Persentase 

< 20 Tahun 48 63,2% 

>20 Tahun 28 36,8% 

Total 76 100% 

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 



 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa umur responden 

mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang diambil 

sebagai sampel, yang berumur kurang dari 20 tahun yaitu sebanyak 48 

mahasiwa atau 63,2%, sedangkan responden yang berumur lebih dari 20 

tahun sebanyak 28 mahasiswa atau 36,8%. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

yang dijadikan sampel  adalah mahasiswa berumur kurang dari 20 tahun. 

  Tabel 4.6 

Deskripsi Responden Berdasarkan Banyaknya Following Instagram 

Banyaknya Following 

Instagram 
Jumlah Persentase 

< 3 Online Shop 7 9,2% 

>3 Online Shop 69 90,8% 

Total 76 100% 

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui  responden mahasiswa 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang diambil sebagai 

sampel, yang memiliki following online shop kurang dari 3 yaitu sebanyak 7 

mahasiwa atau 9,2%, sedangkan responden yang memiliki following online 

shop lebih dari 3 yaitu sebanyak 69 mahasiswa atau 90,8%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah Fakultas Syariah memiliki lebih dari 3  following online shop dalam 

instagram. 

 

 



 

 

 

D. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari 

variabel yang diteliti itu normal atau tidak. Uji normalitas penelitian ini 

dilakukan dengan rumus Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan 

bantuan aplikasi SPSS Versi 16. Untuk lebih jelasnya, hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas Rumus Kolmogrof Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  TOTTM TOTSE TOTMB 

N 76 76 76 

Normal Parametersa Mean 33.47 33.39 23.13 

Std. Deviation 4.133 4.705 3.866 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .124 .095 .122 

Positive .087 .064 .079 

Negative -.124 -.095 -.122 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.083 .827 1.061 

Asymp. Sig. (2-tailed) .191 .501 .210 

a. Test distribution is Normal.    

     

  Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi variabel 

penelitian > 0,05 maka distribusi normal, dan sebaliknya jika signifikansi 

variabel penelitian < 0,05 maka tidak berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas diperoleh Asymp. Sig. 

(2tailed) untuk variabel testimoni adalah 0,191 yang artinya >0,05 berarti 



 

 

 

datanya berdistribusi normal; variabel selebgram endorsment adalah 

0,501 yang artinya >0,05 berarti datanya berdistribusi normal; dan 

variabel minat pembelian adalah 0,210 yang artinya >0,05 berarti datanya 

berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas 

Tujuan uji linieritas adalah untuk mencari ada tidaknya hubungan 

yang linear antara dua variabel. Kalau tidak linier  maka analisis regresi 

tidak dapat dilanjutkan. Uji linieritas penelitian ini diuji dengan 

menggunakan SPSS 16, dengan aturan H0 harus diterima atau  

signifikansi pada Linearity kurang dari 0,05 dan signifikansi pada 

Deviation from Linearity lebih dari 0.05. Untuk lebih jelas hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Linearitas Testimoni dengan Minat Pembelian Mahasiswa 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

TOTMB * 

TOTTM 

Between 

Groups 

(Combine

d) 
342.235 17 20.131 1.500 .127 

Linearity 162.517 1 162.517 12.109 .001 

Deviation  

from 

Linearity 

179.718 16 11.232 .837 .640 

Within Groups 778.449 58 13.422   

Total 1120.684 75    

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 



 

 

 

Berdasarkan uji linieritas di atas, diperoleh nilai signifikansi pada 

Linearity <   (0,01 < 0,05), dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

linear secara signifikan antara variabel testimoni dengan minat 

pembelian. Jika dilihat dari nilai signifikansi pada Deviation from 

Linearity > a (0,640 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan linear secara signifikan antara variabel testimoni dengan minat 

pembelian. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Linearitas Selebgram Endorsment  dengan Minat Pembelian 

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

ANOVA Table 

   
Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

TOTMB * 

TOTSE 

Between 

Groups 

(Combined) 595.946 20 29.797 3.123 .000 

Linearity 392.333 1 392.333 41.122 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

203.614 19 10.717 1.123 .355 

Within Groups 524.738 55 9.541   

Total 1120.684 75    

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

Berdasarkan uji linieritas di atas, diperoleh nilai signifikansi pada 

Linearity <   (0,00 < 0,05), dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

linear secara signifikan antara variabel selebgram endorsment  dengan 

minat pembelian. Jika dilihat dari nilai signifikansi pada Deviation from 

Linearity > a (0,355 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 



 

 

 

hubungan linear secara signifikan antara variabel selebgram endorsment  

dengan minat pembelian. 

3. Uji Autokorelasi 

Tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 

pada persamaan regresi linier. Apabila terjadi korelasi maka 

menunjukkan adanya problem autokorelasi. Problem autokorelasi 

mungkin terjadi pada data rangkaian waktu atau dalam rangkaian silang 

waktu masalah autokorelasi jarang terjadi. Model regresi yang baik 

adalah model regresi yang bebas autokorelasi. Salah satu yang dilakukan 

dengan uji Durbin Watson (DW test).  Dari olah data menggunakan 

SPSS, diperoleh hasil uji DW sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .606a .368 .350 3.115 1.994 

a. Predictors: (Constant), SE, TM   

b. Dependent Variable: MB   

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

Dari hasil output SPSS di atas diperoleh angka durbin watson 

1,994. Selanjutnya lihat tabel DW di bawah ini 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 4.11 

Durbin watson 

  

Ada 

autokorela

si 

  

Daerah tak 

ada 

keputusan  

 

 

 

 

Tak ada 

korelasi  

  

Daerah 

tak ada 

keputusan 

 

  

Ada 

autokorelas

i  

0 DL     DU   4-DU         4-DL      

4   1,574    1,689       1,994 2.311          2,426                     

 

Dari hasil analisis di atas diketahui bahwa angka DW 1,994 berada 

di antara DL dan 4-DU, sehingga data yang digunakan tidak terdapat 

autokorelasi.  

E. Uji Hipotesis 

1. Uji Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas 

(independent). Rumus regresi linier sederhana adalah: 

Y = a + bX 

Di mana: 

Y : variabel terikat 

X : variabel bebas 

a. Pengaruh Testimoni Terhadap Minat Pembelian Mahasiswa Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

 

 

 



 

 

 

Tabel 4.12 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .381a .145 .133 3.598 2.138 

a. Predictors: (Constant), TOTTM   

b. Dependent Variable: TOTMB   

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

Berdasarkan hasil analisis regresi (X1) Y dapat diperoleh  hasil 

sebagai berikut: 

1) Nilai R menunjukkan korelasi sederhana antara variabel X 

terhadap Y. Angka R didapat 0,381 artinya, korelasi antara 

variabel testimoni dengan minat pembelian sebesar 0,381 atau 

38,1%. 

2) R Square menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan 

diubah ke bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai 

R square sebesar 0,145 artinya prosentase sumbangan variabel 

testimoni terhadap minat pembelian sebesar 14,5 %, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

Tabel 4. 13 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 



 

 

 

1 (Constant) 11.209 3.391  3.306 .001 

TESTIMONI .356 .101 .381 3.543 .001 

a. Dependent Variable: MINATBELI    

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

Berdasarkan hasil analisis regresi (X1) Y dapat diperoleh  

persamaan sebagai berikut: 

Y = 11,209 + 0,356 X 

Hasil persamaan regresi tersebut di atas memberikan pengertian 

bahwa: 

1) Nilai konstanta sebesar 11,209, penjelasan tersebut dapat 

diartikan bahwa jika testimoni nilainya adalah 0, maka besarnya 

nilai minat beli adalah 11,209. 

2) Tingkat Koefisien regresi variabel testimoni sebesar 0,356, 

menyatakan bahwa setiap peningkatan testimoni sebesar 1 satuan, 

maka akan terjadi kenaikan pada variabel minat pembelian 

sebesar 0,356 satuan. 

b. Pengaruh Selebgram Endorsment Terhadap Minat Pembelian 

mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

 Tabel 4. 14 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana  

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .592a .350 .341 3.137 1.948 

a. Predictors: (Constant), TOTSE   

b. Dependent Variable: TOTMB   

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 



 

 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi (X1) Y dapat diperoleh  hasil 

sebagai berikut: 

1) Nilai R menunjukkan korelasi sederhana antara variabel X terhadap 

Y. Angka R didapat 0,592 artinya, korelasi antara variabel 

testimoni dengan minat pembelian sebesar 0,592 atau 59,2%. 

2) R Square menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan 

diubah ke bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R 

square sebesar 0,350 artinya prosentase sumbangan variabel 

selebgram endorsment terhadap minat pembelian sebesar 35 %, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 

Tabel 4. 15 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.897 2.596 
 

2.657 .010 

SELEBENDORS .486 .077 .592 6.314 .000 

a. Dependent Variable: MINATBELI     

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

Berdasarkan hasil analisis regresi (X2) Y dapat diperoleh  

persamaan sebagai berikut: 

Y = 6,897 + 0,486 X 



 

 

 

Hasil persamaan regresi tersebut di atas memberikan pengertian 

bahwa: 

1) Nilai konstanta sebesar 6,897, penjelasan tersebut dapat diartikan 

bahwa jika selebgram endorsment nilainya adalah 0, maka 

besarnya nilai minat beli adalah 6,897. 

2) Tingkat Koefisien regresi variabel testimoni sebesar 0,486, 

menyatakan bahwa setiap peningkatan selebgram endorsment 

sebesar 1 satuan, maka akan terjadi kenaikan pada variabel minat 

pembelian sebesar 0,486 satuan. 

2. Uji t 

Uji t, digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau 

pengaruh yang berarti (signifikan) antara variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan cara 

membandingkan antara thitung dengan ttabel pada taraf sig 0,05 (5%). 

Dengan kriteria:  

jika thitung  <  ttabel  maka H0  diterima,  

jika thitung  >  ttabel    maka H0 ditolak. 

ttabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05/2 = 0,025 

dengan derajat kebebasan df = n-3 atau 76-3 = 73, hasil diperoleh untuk 

ttabel sebesar 1.993. 

a. Pengaruh Testimoni Terhadap Minat Pembelian Mahasiswa Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 



 

 

 

Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara testimoni 

terhadap minat pembelian mahasiswa Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.  

H01 : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

testimoni terhadap minat pembelian mahasiswa Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.  

Dari olah data menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji t 

sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.209 3.391  3.306 .001 

TESTIMONI .356 .101 .381 3.543 .001 

a. Dependent Variable: MINATBELI    

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

Dari hasil output di atas dapat dilihat variabel testimoni 

mempunyai nilai thitung  >  ttabel (3.543 > 1,993) dan nilai signifikansi 

0,001 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan nilai kriteria, Ho1 

ditolak dan Ha1 diterima, artinya testimoni berpengaruh secara 

parsial dan signifikan terhadap minat pembelian. 

b. Pengaruh Selebgram Endorsment Terhadap Minat Pembelian 

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 



 

 

 

Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

selebgram endorsment terhadap minat pembelian 

mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah IAIN Ponorogo.  

H02 : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

selebgram endorsment terhadap minat pembelian 

mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah IAIN Ponorogo.  

Dari olah data menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji t sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 17 

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.897 2.596  2.657 .010 

SELEBGRAM .486 .077 .592 6.314 .000 

a. Dependent Variable: MINATBELI    

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

Dari hasil output di atas dapat dilihat variabel selebgram 

endorsment mempunyai nilai t hitung > t tabel (6,314 > 1,993) dan 

nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan 

nilai kriteria, Ho2 ditolak dan Ha2 diterima, artinya selebgram 

endorsment berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap minat 

pembelian. 



 

 

 

3. Uji Regresi Linier Berganda 

Hasil pengujian pengaruh variabel independen (testimoni dan 

selebgram endorsment) terhadap variabel dependen (minat pembelian) 

dengan menggunakan uji regresi linier berganda didapat sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .606a .368 .350 3.115 

a. Predictors: (Constant), TOTSE, TOTTM  

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dapat diperoleh  hasil 

sebagai berikut: 

a. Angka R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau 

lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Angka R 

dalam analisis tersebut diperoleh 0,606 artinya, korelasi antara 

variabel testimoni dan selebgram endorsment terhadap minat 

pembelian sebesar 0,606, hal ini berarti terjadi hubungan yang erat 

karena nilai mendekati 1. 

b. Nilai R Square sebesar 0,368 artinya, persentase sumbangan 

pengaruh variabel testimoni dan selebgram endorsment terhadap 

minat pembelian sebesar 36,8%, sedangkan sisanya sebesar 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

 



 

 

 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.056 3.257  1.245 .217 

TESTIMONI .139 .097 .148 1.428 .001 

SELEBGRAM .432 .085 .526 5.071 .000 

a. Dependent Variable: TOTMB    

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

Berdasarkan hasil pengujian parameter individual yang disajikan 

dalam  tabel di atas maka dapat dikembangkan sebuah model persamaan 

regresi: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 

Y = 4,056 + 0,139 X1 + 0,432 X2 

Dari persamaan regresi di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Diketahui konstanta besarnya 4,056 yang berarti jika koefisien 

testimoni (X1) dan selebgram endosrment (X2) bernilai nol atau 

tidak ada, maka mint beli nilainya 4,056. 

b. Nilai koefisien regresi testimoni (b1) bernilai positif yaitu 0,139. Ini 

dapat diartikan bahwa setiap peningkatan testimoni sebesar 1 satuan, 

maka akan meningkatkan minat beli sebesar 0,139 satuan dengan 

asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

c. Nilai koefisien regresi selebgram endosrment (b2) bernilai positif 

yaitu 0,432. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan selebgram 



 

 

 

endosrment sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan minat beli 

sebesar 0,432 satuan dengan asumsi variabel independen lain 

nilainya tetap. 

4. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi dari pengaruh 

variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen. Uji F 

dilaksakan dengan langkah membandingkan nilai dari Fhitung dengan Ftabel  

pada taraf sig 0,05 (5%). Dengan kriteria:  

Jika Fhitung  <  Ftabel maka H0  diterima,  

jika Fhitung  >  Ftabel  maka H0 ditolak. 

Ftabel dapat dilihat pada tabel statisik pada tingkat signifikansi 0,05 

dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 2, dan df 2 (n-k-1) atau 76-2-1 = 73, 

diperoleh hasil Ftabel sebesar 3,12. 

Ha3 : Ada pengaruh yang signifikan secara simultan (bersama-sama) 

antara testimoni dan selebgram endorsment terhadap minat 

pembelian mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.  

Ho3 : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan (bersama-

sama) antara testimoni dan selebgram endorsment terhadap 

minat pembelian mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.  

Dari olah data menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji F sebagai berikut: 

 

 



 

 

 

Tabel 4.20 

Hasil uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 412.124 2 206.062 21.230 .000a 

Residual 708.560 73 9.706   

Total 1120.684 75    

a. Predictors: (Constant), TOTSE, TOTTM    

b. Dependent Variable: TOTMB     

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

 Dari hasil output di atas dapat dilihat variabel testimoni dan 

selebgram endorsment mempunyai nilai Fhitung > Ftabel (21,230 > 3,12) 

dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan 

nilai kriteria, Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya, testimoni dan 

selebgram endorsment berpengaruh secara simultan (bersama-sama) dan 

signifikan terhadap minat pembelian. 

5. Uji Koefisien Determinasi 

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase 

sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output 

Model Summary di bawah ini: 

Tabel 4.21 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .606a .368 .350 3.115 

a. Predictors: (Constant), TOTSE, TOTTM  

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 



 

 

 

Berdasarkan tabel  4.15 di atas, dapat diketahui bahwa R Square 

sebesar 0,368 = 36,8% artinya minat pembelian dapat dijelaskan oleh 

testimoni dan selebgram endorsment sebesar 36,8%. Adapun sisanya, 

yaitu sebesar 63,2% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak 

diteliti. 

F. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil analisis maka pembahasan tentang hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Testimoni terhadap Minat Pembelian 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel testimoni (X1) mempunyai pengaruh terhadap variabel minat 

pembelian, artinya jika semakin tinggi kualitas testimoni yang diberikan 

kepada calon konsumen, maka semakin tinggi pula calon konsumen yang 

memiliki minat pembelian secara online di media sosial instagram. Hal 

ini didukung dengan hasil variabel testimoni  yang mempunyai nilai thitung 

> ttabel (3,543 > 1,993) dan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari nilai 

sig 0,05. Berdasarkan nilai kriteria, Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

testimoni berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap minat 

pembelian sebesar 0,145 atau 14,5% dan sisanya sebesar 85,5% 

dijelaskan oleh faktor lain.  Variable testimoni dalam penelitian ini 

menggunakan indikator pengakuan, kredibilitas, spontanitas, dan 

rekomendasi. 



 

 

 

Hasil penelitian ini, menguatkan teori yang diungkapkan oleh 

Zainal Abidin Partao, bahwa ketika seorang pelanggan memberikan 

sebuah testimoni terhadap produk (barang/jasa) yang digunakan, 

pelanggan melakukan fungsi marketing, karena telah membantu pebisnis 

online untuk memberikan informasi, mengedukasi, membujuk, dan 

meyakinkan calon pelanggan yang baru (calon konsumen) untuk 

membeli produk (barang/jasa), sehingga ketika testimoni dibaca oleh 

calon konsumen,  maka keraguan untuk membeli produk (barang/jasa) 

akan berkurang, dan memiliki keyakinan untuk membeli produk 

(barang/jasa).  

Hasil penelitian ini, juga didukung oleh Sabrina Setiawati, dalam 

penelitiannya dengan judul “Pengaruh Testimonial Produk Pakaian 

Terhadap Tindakan Membeli Secara Online”,  yang menyatakan bahwa, 

testimoni memberikan pengaruh yang baik dalam meningkatkan tindakan 

membeli secara online  di lingkungan mahasiswi. Pesan dalam testimoni 

harus mempunyai nilai dari segi apapun, mulai dari isi pesan dan sumber 

pesan.  

2. Pengaruh Selebgram Endorsment terhadap Minat Pembelian 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel selebgram endorsment (X2) mempunyai pengaruh terhadap 

variabel minat pembelian, artinya jika semakin tinggi kualitas selebgram 

endorsment yang diberikan kepada calon konsumen, maka semakin 

tinggi pula calon konsumen yang memiliki minat pembelian secara 



 

 

 

online di media sosial instagram. Hal ini didukung dengan hasil variabel 

selebgram endorsment  yang mempunyai nilai thitung > ttabel (6,314 > 

1,993) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05. 

Berdasarkan nilai kriteria, Ho ditolak dan Ha diterima, artinya selebgram 

endorsment berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap minat 

pembelian sebesar 0,350 atau 35% dan sisanya sebesar 65% dijelaskan 

oleh faktor lain. Variabel selebgram endorsement dalam penelitian ini 

menggunakan indikator visibility (kemungkinan dilihat), credibility 

(kredibilitas) yang mencakup keahlian dan kepercayaan, atractiveness 

(daya tarik) yang mencakup kesopanan dan kesamaan, dan yang terakhir 

adalah power (kekuatan).  

Hasil penelitian ini, menguatkan teori yang diungkapkan oleh 

Rama Kertamukti, yang mengatakan bahwa endorser dapat lebih diakrabi 

oleh konsumen karena mereka merasa memiliki kesamaan konsep diri 

yang aktual, nilai-nilai yang dianut, kepribadian, gaya hidup, karakter 

demografis, dan sebagainya. Penggunaan endorser dimaksud untuk 

memberikan dorongan kepada pesan iklan agar mudah diterima 

konsumen dan mempermudah tumbuhnya keyakinan konsumen atas 

produk yang diiklankan. Teori yang diungkapkan oleh Alwin dan Usman 

yang mengatakan bahwa para selebriti dapat menjadi kekuatan yang 

berpengaruh dalam menimbulkan minat atau tindakan yang berhubungan 

dengan pembelian atau penggunaan  barang-barang dan jasa yang dipilih 

yang didasarkan pada kekaguman, inspirasi, empati atau pada pengakuan. 



 

 

 

Hasil penelitian ini, juga didukung  oleh Dita Olivia Nurhayati 

Rachmat, Maya Ariyanti, Dinda Amanda Zuliestiana, dengan judul 

“Pengaruh Celebrity Endorser di Media Sosial Instagram dalam Promosi 

Produk Hijab terhadap Minat Beli Konsumen, yang menyatakan bahwa 

celebrity endorser pada akun instagram berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen pada produk (barang/jasa) yang dapat dijelaskan pada 

indikator visibilty, credibility, attractiveness, power, dan produk match 

up. Selain itu, didukung juga oleh Gita Prastyanti, yang menyatakan 

bahwa hal terpenting yang diterima konsumen untuk membeli sebuah 

produk ketika celebrity endorser memiliki kejujuran dan nilai 

kepercayaan dalam memromosikan produk, sehingga konsumen 

menganggap bahwa produk yang dipromosikan adalah produk 

(barang/jasa) yang dapat dipercaya dan dapat menimbulkan niat beli 

konsumen.  

3. Pengaruh Testimoni dan Selebgram Endorsment terhadap Minat 

Pembelian 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukan bahwa 

variabel (X1dan X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

Y yang ditandai dengan nilai thitung  sebesar 1,428 dan 5.071. Hal ini 

berarti, jika variabel testimoni dan selebgram endorsment semakin tinggi 

maka akan positif dan signifikan terhadap minat pembelian mahasiswa.  

Berdasarkan hasil uji F secara simultan menunjukan bahwa secara 

bersama-sama testimoni dan selebgram endorsment menunjukan hasil 



 

 

 

yang positif terhadap minat pembelian mahasiswa yaitu dapat ditunjukan 

dari penghitungan uji F yaitu Fhitung > Ftabel (21,230 > 3,12) dan nilai 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan nilai 

kriteria, Ho2 ditolak dan Ha2 diterima, dan nilai koefisien determinasi R
2 

(R Square) sebesar 0,368 sehingga variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependen sebesar 36,8%, dan sisanya, yaitu sebesar 

63,2% dijelaskan oleh faktor lain. 

Hasil penelitian ini, sesuai dengan  teori yang digunakan  oleh Dian 

H Utama dan Feni Rosalina dalam penelitiannya, yang menyatakan 

bahwa iklan testimoni digemari karena memberikan bukti dari sumber 

terpercaya dan menarik perhatian apabila menggunakan pendukung 

terkenal. Teknik penyampaian pesan secara testimonial dianggap dapat 

mengatasi persepsi negatif terhadap nilai kepercayaan pesan dalam iklan. 

Serta, teori yang digunakan oleh Eka Jony yang menyatakan bahwa, 

penggunaan celebrity endorser yang memiliki karakteristik akan dapat 

mempengaruhi sikap atau tanggapan konsumen yang psoitif terhadap 

produk tersebut, sehingga konsumen akan mempertimbangkannya dalam 

proses pembelian dan diharapkan secara langsung mempengaruhi 

perilaku konsumen. 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai variabel 

testimoni dan selebgram endorsment terhadap minat pembelian mahasiswa 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dapat 

dambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara persial, testimoni berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian 

mahasiswa, yang ditunjukan dengan nilai thitung > ttabel (3,543 > 1,993) dan 

nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan hasil 

analisis data ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang 

menyatakan ada pengaruh positif secara parsial dan signifikan terbukti 

kebenarannya. Semakin tinggi skor testimoni maka semakin tinggi minat 

pembelian mahasiswa. 

2. Secara persial, selebgram endorsment berpengaruh signifikan terhadap 

minat pembelian mahasiswa, yang ditunjukan dengan nilai thitung > ttabel 

(6,314 > 1,993) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05. 

Berdasarkan hasil analisis data ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

kedua yang menyatakan ada pengaruh positif secara parsial dan signifikan 

terbukti kebenarannya. Semakin tinggi skor selebgram endorsment maka 

semakin tinggi minat pembelian mahasiswa. 



 

 

 

3. Secara simultan, testimoni dan selebgram endorsment berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap minat pembelian mahasiswa, yang 

ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel (21,230 > 3,12) dan nilai 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Dengan demikian maka 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti ada 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari testimoni dan 

selebgram endorsment terhadap pembelian mahasiswa Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas,  penulis memberikan beberapa saran 

kepada pihak-pihak terkait. 

1. Bagi Pelaku Bisnis  

Bagi pelaku bisnis, agar terus mengembangkan usahanya melalui 

media social, khususnya instagram maupun media sosial lainnya, seperti 

facebook dan twitter dengan menyampaikan infromasi yang jujur terkait 

dengan produk (barang/jasa). Selain itu, didukung dengan penggunaan 

iklan testimoni dan selebgram endorsment sebagai daya tarik calon 

konsumen khususnya di kalangan mahasiswa untuk meningkatkan 

penjualan. 

2. Bagi Mahasiswa 

Bagi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah adalah agar memperhatikan iklan testimoni dan selebgram 

endorsment yang diberikan oleh pelaku bisnis serta mencari informasi 



 

 

 

secara lengkap terkait dengan produk (barang/jasa) sebelum proses 

pembelian dilakukan. 

3. Bagi Peneliti yang akan datang 

Untuk peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat dilakukan 

tidak terbatas pada mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah IAIN Ponorogo, akan tetapi dapat diperluas lagi. Selain itu, juga 

diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian 

dengan menggunakan berbagai macam variabel lain yang dapat 

menumbuhkan minat beli yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti  

faktor emosi, kebutuhan pribadi, keinginan, tuntutan masyarakat, dan 

lainnya, yang mendukung diperolehnya hasil penelitian yang lebih 

komprehensif, serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan atau titik tolak penelitian lanjutan. 
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