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ABSTRACT

This study aims to identify and clarify the picture of the attractiveness,
self-satisfaction, peer influence, intention to imitate, and purchase intention. This
study explores the mediating role of customer intention to imitate. Identify and
analyze the effect of attractiveness, self-satisfaction, peer influence significantly
on intention to imitate in order to affect purchase intention.

Attractiveness, self-satsfaction, and peer influence were measured at the
time of intention to imitate which in turn will lead to a increase in purchase
intention. This study is classified as a survey with descriptive analysis method by
taking samples and questionnaire as the main data. The sample in this study is a
customer that followed Adidas Indonesia on instagram.

The sampling and analysis results using Structural Equation Modeling
(SEM) and the results will be summarized as follows: 1). Attractiveness has a
positive and significant effect on intention to imitate celebrity endorser Adidas
Indonesia on instagram. 2). Self-Satisfaction has a positive and significant effect
on intention to imitate celebrity endorser Adidas Indonesia on instagram. 3). Peer
influence has a positive and significant effect on intention to imitate celebrity
endorser Adidas Indonesia on instagram. 4). Intention to imitate celebrity
endorser on instagram has a positive and significant effect on purchase intention.

Keywords : Attractiveness, Self-Satisfaction, Peer Influence, Intention To
Imitate, Purchase Intention, Celebrity Endorser
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemasaran merupakan hal wajib yang biasanya dilakukan pada setiap

perusahaan, baik perusahaan yang baru hingga wellknown company. Pemasar

diharuskan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan disukai oleh

kosnumen hingga harus mengatahui kebiasaan apa yang lagi trend pada

masyarakat sekarang agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya.

Pemasar memiliki banyak strategi dan cara untuk memasarkan produknya,

untuk bisa terus menyaingi perusahaan lain pemasar harus memiliki banyak

ide serta strategi yang harus dilakukan. Tidak hanya ide yang cemerlang saja

yang dilakukan oleh pemasar tetapi pemasar harus aware dengan lingkungan

sekitar seperti apa yang dibutuhkan konsumen pada zaman sekarang atau

adanya perkembangan teknologi yang melesat dengan cepat. Strategi

pemasaran harus berkembang seiring berkembangnya teknologi dan zaman.

Pemasaran adalah suatu ilmu metodologis yang berkembang dengan baik

dan berubahnya aturan sesuai dengan kebutuhan perkembangan yang terjadi

di sekitarnya (Saravanakumar dan Lakhsmi 2012). Jadi seiring

berkembangnya teknologi yang ada di sekitar kita berkembang pula

kebutuhan yang harus ditanggapi oleh pelaku bisnis dalam segi pemasaran.

Salah satu kegiatan pemasaran yaitu membuat iklan. Iklan merupakan salah

satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan dalam



Indonesia Banking School
2

memasarkan produknya. Iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk

yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media (Kasali 2007).

Adapun macam-macam media periklanan yaitu ada iklan di televisi, radio,

majalah, koran, dan sebagainya, ada pula iklan yang bersifat online yaitu

iklan di internet contohnya adalah iklan di youtube, pop-up, serta yang lagi

trend sekarang yaitu iklan di social media.

Pada era globalisasi ini perkembangan informasi dan komunikasi

bergerak sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan

adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, manusia lebih

mudah melakukan kegiatan berkomunikasi. Manusia kini sudah mulai beralih

dari melakukan percakapan secara lisan ke percakapan tulisan. Selain telepon

genggam yang dapat mengirim pesan secara lisan maupun tulisan, kini

internet juga berperan sebagai sumber informasi yang jaringannya terbesar

hingga mendunia. Internet memudahkan manusia berinteraksi dan

berkomunikasi tanpa batas, dengan kemudahan tersebut jutaan manusia dari

seluruh belahan dunia berinteraksi menggunakan internet. Pengguna internet

aktif di seluruh dunia pada akhir tahun 2015 mencapai 3,2 miliar

(tkj.smapluspgri.sch.id). Menurut lembaga riset pasar eMarketer, populasi

pengguna internet di Indonesia mencapai 83,7 juta pada 2014 dan ini

merupakan peringkat ke-6 dunia pengguna internet terbanyak (kominfo.go.id).

Seiring bertumbuh pesatnya pengguna internet di Indonesia ini juga

berpengaruh terhadap terbentuknya situs jejaring sosial.

Jejaring sosial atau akrab disebut dengan media sosial adalah bentuk
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komunikasi elektronik dimana pengguna menciptakan komunitas online

untuk berbagi informasi, ide, pesan, dan konten lainnya (Merriam-Webster,

2012). Media sosial merupakan bagian dari dunia internet yang telah

berkembang secara signifikan dari masa yang lalu (Gosh, Varshney, dan

Venugopal 2014). Dalam beberapa tahun terakhir, banyak munculnya situs

media sosial baru seperti MySpace pada tahun 2003, Facebook pada tahun

2004, YouTube pada tahun 2005, twitter pada tahun 2006 (Kaplan and

Haenlin 2010) dan Instagram pada tahun 2010. Sekarang, ada ratusan situs

sosial media berbeda yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai

contoh situs jejaring sosial, blog, forum online, dan sebagainya. Situs media

sosial membantu orang untuk membuat, mempublikasikan, dan berbagi

konten serta informasi bagi sesama pengguna.

Situs media sosial yang lagi digemari banyak orang saat ini adalah

instagram. Pada awalnya instagram berkembang dari aplikasi iPhone utnuk

berbagi foto hingga menjadi sebuah perusahaan sosial internet yang

berkembang. Instagram yang dibuat oleh perusahaan Burbn, Inc ini

diluncurkan pada tahun 2010 lalu diakuisisi oleh facebook pada 2012.

Banyaknya selebriti di dunia yang menggunakan instagram, menjadikan

sosial media ini semakin terkenal di kalangan masyarakat. Sekarang situs

media sosial ini telah memiliki 400 juta lebih user atau pengguna di seluruh

dunia dan Indonesia masuk di dalam salah satu pengguna instagram

terbanyak (id.techinasia.com).

Munculnya situs jejaring sosial instagram mengubah gaya hidup
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masyarakat yang masih menggunakan komunikasi pemasaran tradisional

word of mouth secara offline (Kelly 2007). Pada awalnya situs media ialah

sebagai wadah untuk membantu orang membuat, mempublikasikan dan

berbagi konten informasi dengan sesama pengguna (Golder, Wilkinson, dan

Huberman 2007). Tetapi sekarang Instagram dijadikan tempat usaha oleh dari

perusahaan kecil, besar, hingga startup company. Melihat banyaknya

pengguna instagram di Indonesia bahkan di dunia membuat para produsen

dan pengusaha menjadikan instagram sebagai media pemasaran produknya.

Belleghem, Eunhuinzen, dan Veris (2011) mengatakan bahwa pada tahun

2011, lebih dari 50% dari pengguna media sosial mengikuti brand di media

sosial dan pelaku bisnis pun semakin banyak berinvestasi (Vries, Gensler, dan

Leeflang 2012). Fungsi dari instagram itu sendiri adalah sebagai media

sosialisasi dan interaksi, serta menarik orang lain untuk melihat dan

mengunjungi tautan yang berisi informasi mengenai produk dan lain-lain.

Jadi wajar dengan keberadaan instagram dijadikan sebagai media pemasaran

yang paling mudah dan murah saat ini oleh para pelaku usaha tersebut.

Dengan adanya instagram akan mempermudah kita bersosialisasi dengan

rekan, khususnya dengan rekan sebaya. Dengan mudahnya kita bersosialisasi

anatar rekan sebaya akan berdampak pada tingginya pengaruh dari teman

sebaya tentang kepribadian, gaya hidup, dan salah satunya adalah perilaku

dimana pengaruh teman sebaya akan mempengaruhi kita untuk mebeli barang

yang digemari rekan-rekan saat ini. Dalam penelitian ini peneliti akan

membahas pengaruh teman sebaya pada niat untuk meniru perilaku selebriti
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yang nantinya akan berdampak pada niatan untuk membeli produk.

Pada penelitian ini akan melihat pengaruh iklan dari pemasar yang ada di

instagram. Peneliti akan melihat bagaimana minat beli pelanggan akan

terpengaruh dengan keputusan pemasar untuk mengiklankan produknya di

media sosial instagram. Minat beli pelanggan ini akan diuji didasarkan pada

beberapa variabel yang terkait dengan salah satu strategi yang digunakan oleh

adidas Indonesia yaitu dengan meng-endorse selebriti di media sosial.

Banyaknya pelaku bisnis yang masuk di situs media sosial instagram

meningkatkan popularitas dari belanja online. Popularitas belanja online

dalam situs jejaring sosial sudah semakin ramai, meskipun banyak juga

pengguna internet yang menghindari belanja online dikarenakan oleh

masalah keamanan dan privasi (Lian dan Lin 2008). Meskipun begitu,

penjualan online terus tumbuh sebagai bisnis berbasis internet menjadi

semakin canggih. Hamburger (2002) mengatakan bahwa kepribadian

pengguna internet memainkan peran penting dalam perilaku online mereka.

Namun, Hills dan Argyle (2003) mengemukakan bahwa individu internet

berkorelasi dengan perbedaan kepribadian individual. Kotler (2003)

menegaskan bahwa faktor personal adalah pengaruh utama pada perilaku

seseorang untuk belanja online (Lian dan Lin 2008). Memahami perbedaan

karakteristik pelanggan online yang potensial dapat membantu pelaku bisnis

untuk menargetkan pasarnya dengan akurat.

Masuknya situs media sosial sebagai media untuk berbisnis, membuat

peluang yang baru untuk kebutuhan pemasaran. Kegiatan pemasaran yang
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bisa dilakukan oleh pelaku bisnis adalah salah satunya dengan cara

meng-endorse produk kepada selebriti yang memiliki akun situs media sosial

instagram. Vries, Gensler, dan Leeflang (2012) menunjukkan bahwa

mengenai keberhasilan kegiatan pemasaran di media sosial, sedikit yang

mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi kepopuleran suatu merek

dalam media sosial. Memanfaatkan selebriti sebagai endorser dirasa memang

lebih mudah mempengaruhi psikologis konsumsi konsumen. Penggunaan

selebriti dalam suatu iklan melibatkan daya tarik, kredibilitas, yang

merupakan keunikan tersendiri (Sebayang dan Siahaan 2008).

Selebriti yang dipilih oleh perusahaan untuk di endorse harus memiliki

penampilan atau attractiveness yang baik agar dapat menarik pelanggan

untuk sadar dengan produk kita. Salah satu yang harus di miliki oleh selebriti

tersebut yaitu daya tarik. Dengan adanya daya tarik yang bagus dari diri

selebriti itu akan menarik konsumen untuk yang pertama sadar akan produk

yang ditawarkan perusahaan. Setelah konsumen sadar akan produk tersebut

maka mereka akan secara tidak langsung mengikuti perilaku yang dilakukan

oleh selebriti tersebut. Dengan adanya niat untuk berperilaku meniru ini

nantinya akan menunjukkan adanya niat untuk membeli produk karena

pelanggan ingin berperilaku seperti selebriti di iklan tersebut.

Semakin banyak penggunaan selebriti sebagai endorser dalam media

sosial, diharapkan dapat mempengaruhi niat konsumen untuk membeli

produk yang di tawarkan. Salah satu dari banyaknya pelaku bisnis yang

memilih kegiatan pemasaran melewati selebriti adalah merek Adidas. Adidas
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merupakan perusahaan pakaian olahraga terbesar di Eropa kedua setelah

Nike. Adidas adalah salah satu merek ternama yang memiliki akun instagram

dan melakukan strategi marketing dengan meng-endorse selebriti dengan

akun instagramnya @adidasindonesia. Sejak berpindahnya perancang dari

merek rival nike ke adidas, merek ini pun semakin gencar dengan

pemasarannya dan gencar mengeluarkan model-model terbaru dengan

berkolaborasi dengan artis hollywood yaitu Kanye West, Stella Mcartney,

dan lain-lain. Tidak hanya di luar negeri, adidas di Indonesia pun sangat

gencar untuk meng-endorse selebriti tanah air untuk mempromosikan produk

adidas yang di tampilkan di situs media sosialnya.

Dengan adanya celebrity endorser konsumen menjadi semakin tertarik

dan menjadi sadar terhadap produk. Adidas Indonesia menggunakan selebriti

di sosial media untuk membantu meningkatkan brand awareness dan juga

mempertahankan reputasi Adidas sebagai sports brand terdepan di Indonesia.

Dalam penelitian ini peneliti akan melihat daya tarik selebriti yang diiklankan

di adidas Indonesia apakah memiliki pengaruh yang positif terhadap niat

untuk meniru yang nantinya akan mempengaruhi pembelian konsumen.

Peneliti juga melihat seberapa besar pengaruh yang dihasilkan dari pengaruh

teman sebaya dan juga kepuasan konsumen yang akan mempengaruhi niat

untuk mengimitasi selebriti dari adias Indonesia. Niat untuk meniru yang

diberikan oleh konsumen tersebut diharapkan akan memberi pengaruh yang

positif bagi purchase intention pada adidas Indonesia.
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa variabel dari model

penelitin sebelumnya. Model yang di ambil merupakan hasil penelitian dari

Awasthi dan Choraria (2015). Model dalam penelitian ini membahas 8

variabel yaitu purchase intention, attitude towards celebrity advertisement,

intention to imitate, credibility, attractiveness, self-satisfaction, expression of

power, dan peer influence. Tetapi hanya 5 variabel saja yang peneliti akan

bahas lebih lanjut yaitu attractiveness, self-satisfaction, peer influence,

intention to imitate, dan purchase intention.

Seperti yang sudah dikaji pada penelitian tedahulu, pada celebrity

characteristic yang memiliki pengaruh pada celebrity endorsement terdapat

banyak variabel, diantaranya adalah credibility, attractiveness, product image

match, gender, popularity, likability, expertise, dan trustworthiness (Awasthi

dan Chroraria 2015). Dalam penelitian terdahulu telah diuji dari beberapa ahli

karakteristik mana yang paling mempengaruhi pada celebrity endorsement.

Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil variabel

attractiveness dari celebrity characteristic yang di paparkan pada penelitian

terdahulu. Peneliti hanya mengambil attractiveness dikarenakan keselarasan

dengan objek yang akan di uji. Sementara variabel lain yang diambil adalah

self-satisfaction dalam personal characteristics dengan tidak mengikut

sertakan variabel expression of power. Variabel selanjutnya yang diteliti

adalah peer influence dari social characteristics. Lalu peneliti melihat

bagaimana pengaruhnya terhadap purchase intention melalui intention to
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imitate.

Pada era sekarang banyak sekali situs media sosial yang berkembang di

dunia. Peneliti memilih salah satu dari banyaknya situs media sosial yang

sekarang paling banyak digemari masyarakat yaitu instagram. Banyaknya

produsen yang menggunakan instagram sebagai salah satu alat untuk menjual

dan memasarkan produk mereka, maka peneliti akan memilih satu diantara

banyak produsen yaitu adidas. Dikarenakan peneliti akan menguji penelitian

di Indonesia, maka di pilihlah objek produsen adidas di indonesia dengan

akun @adidasindonesia.

Adidas Indonesia terlihat menarik bagi peneliti karena adidas merupakan

merek yang well known di Indonesia. Selain itu, dengan munculnya instagram

adidas memilih strategi marketingnya dengan menggunakan jasa selebriti

utnuk memasarkan produknya. Tidak hanya selebriti yang dipilih oleh adidas

Indonesia untuk memasarkan produknya,tetapi banyak influencer, komunitas

olahraga, serta fashion blogger di instagram yang menjadi pilihan adidas

Indonesia. Banyaknya selebriti hingga fashion blogger yang dipilih Adidas

Indonesia membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut pengaruhnya

terhadap purchase intention serta bagaimana sikapnya terhadap celebrity

advertisement itu sendiri.

1.3 Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah attractiveness berpengaruh positif terhadap intention to imitate

celebrity endorser adidas?
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2. Apakah self-satisfaction berpengaruh positif terhadap intention to imitate

celebrity endorser adidas?

3. Apakah peer influence berpengaruh positif terhadap intention to imitate

celebrity endorser adidas?

4. Apakah intention to imitate celebrity endorser adidas berpengaruh positif

terhadap purchase intention adidas?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh positif attractiveness terhadap intention to

imitate celebrity endorser adidas.

2. Untuk menguji pengaruh positif self-satisfaction terhadap intention to

imitate celebrity endorser adidas.

3. Untuk menguji pengaruh positif peer influence terhadap intention to

imitate celebrity endorser adidas.

4. Untuk menguji pengaruh positif intention to imitate celebrity endorser

adidas terhadap purchase intention adidas.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk akademik dan

praktisi sebagai berikut ini:

1. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atas

sumbangan dalam kajian ilmu pemasaran khususnya yang berkaitan dengan
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pemasaran iklan melalui media sosial media atau instagram.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta

masukan bagi produsen dalam melakukan pemasaran dengan menggunakan

media sosial media atau instagram.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang terkait

dengan attractiveness, self-satisfaction, peer influence, intention to imitate yang

nantinya akan di berpengaruh kepada purchase intention. Ruang lingkup, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian juga

akan di bahas pada bab ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang memuat

landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan pemasaran, integrated

mareting comunication (IMC), promotional mix, serta variabel-variabel yang

digunakan dalam model penelitian yang akan digunakan bagi pengembangan

hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian,

metode pengumpulan data primer dan sekunder, metode pengambilan sampel,

teknik pengujian kuesioner, teknik pengujian data, dan teknik hipotesis.
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian,

perhitungan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis data, hingga implikasi

manajerial.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah penutup yang berisikan suatu kesimpulan penelitian yang

berasal dari hasil analisis data yang didapat dan kesimpulan tersebut menjawab

rumusan permasalahan dan juga memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi

akademik dan penelitian yang terkait bagi perusahaan untuk kedepannya.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Marketing

Pemasaran merupakan sebuah faktor penting dalam siklus yang

berhubungan dengan kebutuhan konsumen. Shimp (2003) mengatakan bahwa

pemasaran adalah sekumpulan kegiatan dimana perusahaan dan organisasi

lainnya yang mentransfer nilai-nilai antara pemasar dengan konsumen. Di

dalam perusahaan, pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok

yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Kegiatan pemasaran juga harus dapat memberikan kepuasan pada konsumen

jika menginginkan usahanya tetap berjalan. Tujuan dari pemasaran adalah

membuat penjualan sesuai target bahkan melebihinya (Peter Drucker

2011).

Pemasaran adalah proses sosial dimana individu dan kelompok

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan,

menawarkan dan secara bebas bertukar produk dan jasa nilai dengan orang

lain (Kotler 2011). Pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari

kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan

harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun calon pembeli

(Swasta dan Handoko 2000). Pemasaran juga bisa mengetahui dan
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memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau layanan cocok

dengan pelanggan tersebut. Kotler (2011) juga mengatakan kita melihat

manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih sasaran pasar dan

mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, dan

mengkomunikasikan customer value.

2.1.2 Integrated Marketing Communication

Dalam setiap kegiatan pemasaran, elemen yang sangat penting untuk

diperhatikan adalah komunikasi. Dengan berkomunikasi, kegiatan pemasaran

akan berlangsung dengan sedemikian rupa dan dapat mencapai segala sesuatu

yang diinginkan salah satunya adalah terjadinya proses pembelian.

Komunikasi pemasaran terpadu merupakan konsep perencanaan

komunikasi pemasaran yang menyadari nilai tambah dari suatu rencana

komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai disiplin

komunikasi misalnya, komunikasi umum, tanggapan langsung, promosi

penjualan dan hubungan masyarakat serta menggabungkan berbagai disiplin

ini untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan pengaruh komunikasi yang

maksimum melalui integrasi menyeluruh dari pesan-pesan yang berlainan

(Belch dan Belch 2012). Komunikasi pemasaran terpadu merupakan

koordinasi dan integrasi dari semua alat komunikasi pemasaran, pendekatan,

dan sumber dalam suatu perusahaan untuk keberhasilan dari desain program

untuk memaksimalkan dampak pada pelanggan dan stakeholders (Clow dan

Baack 2014). Tujuan utama dari integrated marketing communication (IMC)

adalah untuk menghasilkan pemasukan finansial dan juga membangun brand
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equity.

2.1.3 Promotional Mix

Dalam komunikasi pemasaran terpadu menjelaskan tentang adanya

promotional mix atau bauran promosi yang terdiri dari advertising, direct

marketing, interacvtive marketing, sales promotion, public relations, dan

personal selling (Belch dan Belch 2012).

1. Advertising

Bentuk presentasi dan promosi non pribadi tentang ide, barang maupun

jasa yang dibayar oleh sponsor untuk memberikan informasi kepada

masyarakat.

2. Direct Marketing

Sistem dari pemasaran dimana perusahaan berkomunikasi langsung

dengan target pelanggan untuk menghasilkan transaksi.

3. Interactive / Internet Marketing

Internet merupakan media untuk beriklan. Perusahaan bekerja untuk

mempromosikan produk dan jasa nya dengan menggunakan media internet.

4. Sales Promotion

Promosi langsung yang menawarkan nilai tambahan atau insentif bagi

produk untuk tenaga penjualan, distributor, atau konsumen dengan tujuan

untuk menciptakan penjualan langsung.

5. Publicity / Public Relations

Mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur

organisasi dengan kepentingan publik, dan mengeksekusi program tindakan
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untuk memperoleh pemahaman dan penerimaan dari publik

6. Personal Selling

Presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli, untuk

mempengaruhi sikap konsumen agar terjadi kegiatan penjualan.

2.1.4 Online Advertising

Menurut Tjiptono (2008) periklanan adalah bentuk komunikasi tidak

langsung, yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan

suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa

menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan

pembelian. Sedangkan menurut Kotler (2011) menjelaskan bahwa periklanan

sebagai bentuk penyajian dan promosi tentang ide, barang atau jasa secara

non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran.

Adanya kegiatan periklanan sering mengakibatkan terjadinya penjualan

dengan cepat walaupun banyak juga penjualan yang baru terjadi pada waktu

mendatang. Media untuk iklan tidak hanya di televisi, radio, ataupun majalah

saja tetapi juga banyak yang menggunakan iklan di internet yang lebih

dikenal sebagai online advertising. Online Advertising menghasilkan metode

yang sangat efektif untuk mencapai konsumen saat ini, khususnya pasar yang

lebih muda dan penggemar internet. Dana yang dikhususkan untuk iklan

online dari pemasaran merupakan hal penting bagi pengeluaran keseluruhan

pemasar (Clow dan Baack 2014).

Internet merupakan media iklan yang paling kuat di dunia (Tavor 2011).

Iklan di internet membantu produk dan jasa melalui katalog yang interaktif
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dan memberikan informasi terkini bagi masyarakat. Hal ini juga

memungkinkan adanya pembelian tidak hanya lokal tetapi juga hingga

internasional. Dibandingkan dengan media lain, iklan melalui internet dapat

memberikan informasi produk lebih jelas dan lengkap serta dapat langsung

fokus kepada konsumen yang dituju. Dengan informasi ini, target konsumen

dapat membuat keputusan lebih efisien (Luk, Chan, dan Li 2002)

2.1.5 Attractiveness

Sebagai spokeperson, daya tarik merupakan hal yang penting,

penampilan fisik yang menarik dari selebriti menjadi salah satu bagian dari

daya tarik. Konsumen akan cenderung membentuk kesan positif dan lebih

percaya pada yang disampaikan oleh selebriti dengan penampilan fisik yang

menarik. Daya pikat fisik akan cenderung memberikan dampak persuasi bagi

orang yang melihatnya (Stafford dan Mitchell 2000). Ketertarikan fisik dari

selebriti dapat mempengaruhi komentar dan opini masyarakat dalam

mengevaluasi produk (Goldsmith et al 2000). Daya tarik selebriti adalah

sejumlah elemen yang terdapat dalam diri selebriti yang meliputi sejumlah

karakteristik yang ada dalam dirinya seperti daya tarik fisik, kecerdasan, sifat

kepribadian dan gaya hidup (Sebayang dan Siahaan 2008). Selebriti dapat

menjadi menarik karena mereka mendirikan misalnya pertunjukan olahraga

yang besar dan orang-orang sangat menghormati prestasi mereka dan karena

itu tertarik kepada mereka.

Daya tarik bukan hanya daya tarik fisik, meskipun daya tarik bisa

menjadi atribut yang sangat penting tetapi meliputi sejumlah karakteristik



Indonesia Banking School
18

yang dapat dilihat khalayak dalam diri pendukung, kecerdasan, sifat-sifat

kepribadian, gaya hidup, dan keatletisan postur tubuh (Shimp 2003). Daya

tarik merupakan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dapat menumbulkan

rasa ketertarikan yang ada dalam dirinya. Sejauh bahwa daya tarik adalah

penting penentu dukungan efektifitas, maka penting untuk dilihat seberapa

besar kecocokan daya tarik selebriti dengan produk yang diiklankan (Silvera

dan Austad 2003). Misalnya, daya tarik fisik mungkin berguna saat menjual

kosmetik tetapi tidak ketika menjual komputer.

2.1.6 Self-satisfaction

Perilaku konsumen bukan hanya tentang membuat keputusan atau

tindakan pembelian, tetapi juga mencakup berbagai pengalaman yang terkait

dengan penggunaan atau mengkonsumsi produk dan jasa tersebut. Itu juga

termasuk rasa kesenangan dan kepuasan (satisfaction) yang berasal dari

kepemilikan atau mengumulkan barang. Output dari pemakaian diantaranya

adalah perubahan dalam perasaan, suasana hati, menambah gaya hidup, dan

juga rasa yang ditingkatkan dari kepuasan diri (self-satisfaction) yang terkait

dengan kebutuhan konsumen (Schiffman dan Kanuk 2014).

Zeithaml dan Bitner (2013) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai

respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara

harapan dan kinerja aktual jasa. Sementara menurut Melinda (2008) terdapat

tiga dimensi dalam mengukur kepuasan pelanggan secara universal yaitu 1).

Attributes related to product yaitu dimensi kepuasan yang berkaitan dengan

atribut dari produk seperti penetapan nilai yang didapatkan dengan harga,
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kemampuan produk menentukan kepuasan, benefit dari produk tersebut. 2).

Attributes related to service yaitu dimensi kepuasan yang berkaitan dengan

atribut dari pelayanan misalnya dengan garansi yang dijanjikan, proses

pemenuhan pelayanan atau pengiriman, dan proses penyelesaian masalah

yang diberikan. 3). Attributes related to purchase yaitu dimensi kepuasan

yang berkaitan dengan atribut dari keputusan untuk membeli atau tidaknya

dari produsen seperti kemudahan mendapat informasi, kesopanan karyawan

dan juga pengaruh reputasi perusahaan.

2.1.7 Peer Influence

Dua perspektif bersaing memberikan penjelasan bagaimana pengaruh

teman sebaya mempengaruhi perilaku remaja. Di satu sisi, banyak penelitian

telah difokuskan pada peran tekanan teman sebaya dalam berbagai perilaku

remaja merugikan dan negatif, seperti merokok dan penggunaan narkoba dan

alkohol. Dalam pemasaran, penelitian telah menunjukkan bahwa komunikasi

konsumsi dengan rekan-rekan positif mempengaruhi motivasi sosial remaja

untuk konsumsi, nilai-nilai materialistik, dan kecenderungan untuk

menggunakan preferensi rekan dalam mengevaluasi produk Dalam konteks

konsumen, teman dapat membantu remaja mengevaluasi produk, merek, dan

toko dengan cara yang meningkatkan rasa remaja memiliki, sehingga

membantu remaja untuk membangun identitas terpisah dari orang tua.

Misalnya, berbelanja dengan teman-teman dapat membantu menjamin bahwa

remaja membuat "tepat" pembelian, yaitu produk dan merek yang membuat

gambar yang baik di antara teman-teman mereka (Mangleburg, Doney, dan
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Bristol 2004)

Saat usia remaja, anak seakan lebih mendengarkan perkataan teman

sebaya dari pada perkataan orang tua, menuruti nasihat teman sebaya

daripada nasihat gurunya. Kerentanan terhadap pengaruh teman sebaya

mencerminkan kemauan untuk mematuhi keinginan orang lain dan kesediaan

untuk menerima dan informasi dari orang lain (Chan dan Prendergast 2008).

Sebuah dukungan selebriti dalam lingkungan sosial yang tepat akan

mempengaruhi konsumen untuk meniru perilaku selebriti. Peer influence

adalah fenomena di mana seseorang cenderung untuk mendapatkan pengaruh

gaya hidup dan cara pemikiran dari rekan-rekannya (Oak 2010). Ini hasil

dalam situasi di mana sekelompok orang memiliki kesesuaian sikap.

Kerentanan terhadap pengaruh teman sebaya menunjukkan kesiapan untuk

menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain dan kesiapan untuk menerima

dan informasi dari orang lain.

2.1.8 Intention To Imitate

Imitasi dapat dideteksi pada kesamaan estetika penampilan, konten,

desain, tata letak dan format, tapi penelitian di sini adalah untuk hanya

membahas imitasi pada selebriti. Menurut Matthey (2006) ada dua alasan

untuk imitasi. Pertama, imitasi diperlukan untuk pengembangan keterampilan.

Hal ini berlaku untuk tugas-tugas yang membutuhkan latihan, seperti makan

dengan sumpit atau berjalan dengan satu tangan. Kedua, imitasi dapat

berguna untuk mencapai hasil tinggi, tetapi tidak ada informasi atau

keterampilan yang diperoleh. Misalnya, membeli barang yang sama dengan
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teman kita, itu tidak akan mempelajari mengapa ia membeli barang tersebut

tetapi untuk keuntungan dari pengetahuan tanpa memperoleh dirinya. Imitasi

didefinisikan sebagai pemain yang mengikuti pilihan pemain lain, meskipun

mereka belum tahu apa pilihan tersebut (Matthey 2006). Imitasi merupakan

cara efisien untuk mempelajari hal-hal baru dan merupakan salah satu proses

mendapatkkan kematangan secara universal, yaitu pengetahuan dan

kecakapan yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap lingkungan sosial

(Mussen et al 2005).

Pada penelitian Apesteguia et al (2010) menunjukkan bagaimana perilaku

meniru bisa sukses mendorong pelaku bisnis terhadap hasil yang sangat

kompetitif. Erikson (1968) menyatakan bahwa kebanyakan orang sering

memiliki lampiran sekunder untuk tokoh-tokoh media selain hubungan

dengan keluarga dan teman sebaya, lampiran ini memfasilitasi masa transisi

remaja sampai dewasa dan pembentukan identitas orang dewasa yang matang

(Chan dan Prendergast 2008). Imitasi atau meniru adalah suatu proses kognisi

untuk melakukan tindakan maupun aksi seperti yang dilakukan oleh model

dengan melibatkan indera sebagai penerima rangsang dan pemasangan

kemampuan persepsi untuk mengolah informasi dari rangsang dengan

kemampuan aksi untuk melakukan gerakan motorik (Hurley dan Chater

2005). Orang-orang yang suka berbagi tentang kecintaannya dengan idolanya

lebih besar kemungkinannya untuk memilah idolanya yang akan membentuk

perasaan dan identitas diri mereka.



Indonesia Banking School
22

2.1.9 Purchase Intention

Minat beli tidak dapat dipisahkan dari teori keputusan pembelian

konsumen, karena minat merupakan salah satu proses akhir keputusan

pembelian dari konsumen. Meramalkan perilaku pembelian konsumen di

masa yang akan datang merupakan hal yang sangat penting dalam

perencanaan pemasaran. Perilaku pembelian konsumen yang akan datang

dapat diukur dari niat berperilaku yaitu suatu keinginan yang kuat untuk

terlibat dalam perilaku tertentu. Purchase Intention adalah suatu kombinasi

dari minat konsumen untuk melakukan pembelian produk (Kim dan Ko 2012).

Niat merupakan suatu faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen,

minat adalah suatu bentuk pikiran yang nyata dari refleksi rencana konsumen

untuk membeli suatu produk (Schiffman dan Kanuk 2000). Biehal et al. (1992)

menerangkan bahwa niat berperilaku adalah metode yang paling baik untuk

memprediksi perilaku individu. Dalam penelitian Biehal mengasumsikan

bahwa perilaku konsumen ditentukan oleh niat perilaku konsumen (Bosnjak,

Obermeir, dan Tuten 2006).

Indikator-indikator dari minat beli dijelaskan oleh komponen dari

Schiffman dan Kanuk sebagai berikut:

1. Tertarik untuk mencari informasi mengenai produk.

Dengan adanya minat yang timbul dari dalam diri calon konsumen

biasanya akan menyebabkan calon konsumen untuk akhirnnya mencari

tahu lebih dalam informasi mengenai produk yang akan mereka

konsumsi.
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2. Mempertimbangkan untuk membeli.

Dalam proses pembelian seorang konsumen akan menghadapi

dengan berbagai jenis produk yang ada di pasaran yang nantinya akan

mengerucut menjadi satu produk yang diputuskan untuk dibeli oleh

konsumen

3. Tertarik untuk mencoba.

Tahapan diamana konsumen rela untuk mencoba suatu produk baru

yang ada di pasaran dengan memperhitungkan keunggulan dan resiko

yang ada di produk tersebut.

4. Ingin mengetahui produk.

Dengan adanya suatu produk baru yang bermunculan dapat

mempengaruhi konsumen untuk mengetahui lebih jauh mengenai suatu

produk secara lebih rinci.

5. Ingin membeli produk.

Terdapat suatu produk baru, apakah calon konsumen bersedia untuk

akhirnya memperoleh produk tersebut dengan membelinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai sebuah jurnal yang dijadikan

sebagai acuan untuk penelitian ini, yaitu Effectiveness of Celebrity

Endorsement Advertisements: The Role of Customer Imitation Behviour oleh

Ashwini K. Awasthi dan Choraria Sapna (2015).

Penelitian tersebut menunjukkan suatu hasil dimana adanya pengaruh

positif dari karakteristik selebriti, karakteristik personal, dan karakteristik
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sosial yang akan mempengaruhi perilaku meniru selebiti yang nantinya akan

berpengaruh pada niatan konsumen untuk membeli produk dan sikap

terhadap iklan.

2.3 Rerangka Konseptual

2.3.1 Attractiveness Terhadap Intention To Imitate Celebrity Endorser Adidas

Berdasarkan analisis literatur yang ada Amos, Holmes, dan Strutton

(2008) telah membahas semua karakteristik selebriti utama yang berpengaruh

terhadap endorsed celebrity. Berdasarkan dari literatur yang digunakan,

attractiveness telah diambil dalam penelitian ini sebagai pengaruh untuk

dukungan celebrity endorser. Selebriti yang disukai (likability) dan keakraban

(familiarity) dianggap masuk dalam yang diukur dalam attractiveness. Tidak

semua iklan menggunakan model selebriti. Namun, orang-orang muda yang

sering melihat iklan lebih aware dengan iklan yang menggunakan selebriti

dan menjadi terpengaruh oleh iklan tersebut (Chan dan Prandergast 2008).

Iklan yang memperlihatkan sosok selebriti akan lebih dilihat oleh konsumen

yang akan membeli. Besarnya daya tarik yang diberikan oleh selebriti di

suatau iklan akan memiliki peluang yang lebih banyak untuk konsumen

melirik iklan tersebut yang nantinya akan berniat untuk meniru selebriti.

Peneliti akan melihat seberapa besar daya tarik selebriti yang akan

mempengaruhi niat untuk meniru pada selebriti di adidas Indonesia, maka

dari itu peneliti memiliki hipotesis yang pertama sebaga berikut:

Ha1: Attractiveness berpengaruh positif terhadap Intention to Imitate
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celebrity endorser Adidas

Ho1: Attractiveness tidak berpengaruh positif terhadap Intention to Imitate

celebrity endorser Adidas

2.3.2 Self-satisfaction Terhadap Intention To Imitate Celebrity Endorser

Adidas

Self-satisfaction merupakan pertimbangan dari salah satu yang

menentukan intention to imitate dari selebriti pada penelitian ini. Menurut

Kotler dan Keller (2007) kepuasan diri konsumen berhubungan dengan

perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan

kinerja produk yang dirasakan terhadap kinerja yang diharapkan. Sedangkan

imitasi dapat terjadi ketika kita sudah melihat individu dan kita merasa

senang ketika melihat sosok tersebut maka kita akan meniru atau mengimitasi

perilaku dari seseorang (Djellal dan Gallouj 2014). Jadi, orang akan berniat

untuk melakukan imitasi atau meniru setelah ia merasa senang atau puas

setelah melihat sosok selebriti yang ada di iklan. Berdasarkan literatur di atas

penulis akan menguji kepuasan diri terhadap produk yang ditawarkan

perusahaan mempengaruhi untuk mengimitasi selebriti yang dipakai oleh

adidas Indonesia, maka hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

Ha2: Self-Satisfaction berpengaruh positif terhadap Intention to Imitate

celebrity endorser Adidas

Ho2: Self-Satisfaction tidak berpengaruh positif terhadap Intention to

Imitate celebrity endorser Adidas
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2.3.3 Peer Influence Terhadap Intention To Imitate Celebrity Endorser Adidas

Menurut Dr. B. J. Casey, remaja sangat cepat dan akurat dalam membuat

penilaian dan keputusan sendiri dan dalam situasi di mana mereka memiliki

waktu untuk berpikir. Namun, ketika mereka harus membuat keputusan

dalam panas saat itu atau dalam situasi sosial, keputusan mereka sering

dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti rekan-rekan. Peer influence

membuat rekannya berperilaku sebagaimana rekan-rekannya kagumi. Ketika

anggota yang sangat berpengaruh dari kelompok terkesan dengan selebriti

selektif dan mengadopsi perbuatannya, ia dapat mempengaruhi anggota lain

langsung atau tidak langsung untuk mengadopsi perilaku selebriti selektif

(Awasthi dan Chroraia 2015). Komunikasi antar rekan sebaya dan pengaruh

teman sebaya memiliki hubungan positif yang kuat untuk berkecimpung

dalam perbandingan sosial (Chan dan Prendergast 2008). Dalam penelitian ini

akan membahas pengaruh teman sebaya yang akan berdampak terhadap niat

untuk meniru, maka dari itu peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha3: Peer Influence berpengaruh positif terhadap Intention to Imitate

celebrity endorser Adidas

Ho3: Peer Influence tidak berpengaruh positif terhadap Intention to Imitate

celebrity endorser Adidas

2.3.4 Intention To Imitate Celebrity Endorser Adidas Terhadap Purchase

Intention Adidas

Penelitian Boon dan Lomore (2001) menunjukkan bahwa idola yang

mereka tiru telah mempengaruhi sikap dan nilai-nilai pribadi, dalam
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keyakinan khusus tentang moralitas. Orang-orang lebih suka utnuk

menggunakan produk yang diiklankan oleh selebriti atau orang yang terkenal

(Goldsmith et al 2000). Konsumen tertarik untuk memakai merek yang

diiklankan oleh idola mereka karena mereka ingin memperoleh identitas diri.

Tidak semua iklan menggunakan model selebriti. Namun, orang-orang muda

yang lebih sering terkena iklan akan lebih mungkin untuk datang di iklan

menggunakan selebriti dan menjadi dipengaruhi oleh iklan tersebut. Chan dan

Prendergast (2008) telah menemukan bahwa tujuan dari gambar iklan

memberikan kontribusi untuk meniru model selebriti. Hirshleifer dan Welch

(1998) menyatakan bahwa seseorang mengimitasi perlakuan dari selebriti

yang tampak memiliki keahlian di bidang tertentu (Awasthi dan Chroraria

2015).

Perilaku imitasi terhadap niat beli juga di uji pada penelitian Apesteguia

et al (2010), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak adanya hasil yang

relevan dari perilaku imitasi. Dikarenakan adanya pro dan kontra dalam

literatur di atas, namun pada penelitian ini akan diuji pengaruh positifnya

intention to imitate selebriti yang dipakai pada iklan terhadap intensi membeli

pada merek adidas Indonesia. Maka dari itu hipotesis ke empat peneliti adalah

sebagai berikut:

Ha4: Intention To Imitate celebrity endorser Adidas berpengaruh positif

terhadap Purchase Intention Adidas

Ho4: Intention To Imitate celebrity endorser Adidas tidak berpengaruh positif

terhadap Purchase IntentionAdidas
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2.4 Model Penelitian

Dari pengembangan hipotesis di atas maka dapat dibentuk suatu model

penelitian yang berasal dari penelitian sebelumnya oleh Awasthi dan

Chroraria (2015).

Gambar 2.1 Model Penelitian

Sumber: Awasthi dan Chroraria (2016)
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2004).

3.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah merek olahraga Adidas yang berada di

Indonesia. Dimana adidas ini memiliki akun media sosial instagram dan

melakukan strategi pemasaran dengan cara meng-endorse selebriti tanah air.

Adidas telah meng-endorse banyak selebriti diantaranya adalah Andien

Aisyah, Vidi Aldiano, Alika Islamadina, Tatjana Saphira, Tara Basro, Ana

Octarina, dan lain-lain. Tidak hanya selebriti saja, melainkan banyak juga

olahragawan yang aktif di media sosial dipilih Adidas untuk di endorse.

Penelitian akan mengumpulkan data pada wilayah Jakarta, Bogor,

Tangerang, dan Bekasi. Meskipun dengan objek yang memungkinkan

cakupan wilayah yang lebih luas, peneliti ingin memfokuskan penelitian

pada daerah Jabodetabek karena bisnis ini berpusat di Jakarta Selatan.

Calon responden dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang

mempunyai instagram dan mengetahui merek Adidas Indonesia.

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif

deskriptif. Metode deskriptif kualitatif menurut Kerlinger (1993)
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adalah ”Penelitian yang dilakukan bersifat secara rasional,

sistematis,terkontrol, empiris, dan kritis terhadap objek sasaran dalam bidang

yang di teliti untuk memperoleh pengetahuan baru” (Iskandar 2009).

Menurut Sugiyono (2010) metode deskriptif yaitu data yang terkumpul

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka,

metode ini juga dilakukan pada kondisi yang alamiah langsung ke sumber

data dan peneliti adalah instrument kunci dan lebih menekankan makna atau

data dibalik yang teramati.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang akan melakukan suatu

analisis menguji suatu hipotesis dengan metode waktu cross-sectional.

Penelitian cross- sectional adalah penelitian yang hanya dilakukan dalam satu

waktu tertentu dengan satu fokus (Martono 2011). Perkiraan waktu yang akan

dijalankan peneliti untuk pengumpulan data pada bulan September 2016.

3.3 Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang dibutuhkan oleh peneliti adalah berdasarkan

sumber data, peneliti membutuhkan dua jenis sumber data yaitu data primer

dan data sekunder. Maka penulis mengklasifikasikan sumber-sumber data ke

dalam jenis data yaitu:

1. Data Primer

Menurut Maholtra (2010), data primer dihasilkan secara langsung

oleh peneliti untuk tujuan tertentu dalam menjawab permasalahan

penelitian. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden

yang didapat dari kuesioner yang disebarkan secara online.
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan

data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau orang lain

(Sugiyono 2010). Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan

oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku-buku, media

internet, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang signifikan

dengan topik penelitian (Maholtra 2010). Pada penelitian ini peneliti

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur yang

berasal dari buku, jurnal, artikel dari internet, serta kepustakaan lain

yang terkait.

3.4 Populasi dan Sample

Menurut Aritkunto (2007) menyatakan bahwa populasi merupakan

keseluruhan dari objek penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh

masyarakat Jabodetabek pengguna instagram yang meng-follow Adidas

Indonesia dan merupakan konsumen dari Adidas. Sampel adalah kumpulan

dari unit sampling dan merupakan subset dari populasi (Nazir 2005).

Sedangkan menurut Sugiyono (2010) mengyatakan bahwa sampel merupakan

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagian masyarakat yang

meng-follow Instagram Adidas.

Peneliti menggunakan teknik convenience sampling, teknik pengambilan

sample secara random, dengan memilih responden yang tersedia dan mudah

diakses (Maholtra 2010). Penelitian ini menggunakan Structural Equation
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Model (SEM) untuk teknik analisis data. Untuk mendapatkan hasil yang valid,

Hair et al. (2010) berpendapat pedoman ukuran sample tergantung pada

jumlah indikator, dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini maka jumlah

sampelnya adalah sebagai berikut:

Jumlah sample= indikator x 7

Jumlah sample= 16 x 7 = 112

3.5 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini, untuk mencari tau bagaimana pengaruh

attractiveness, peer influence, dan self-satisfaction pada intention to imitate

terhadap purchase intention maka dibuat indikator pengukuran dari beberapa

peneliti terdahulu. Indikator-indikator tersebut akan dijadikan sebuah survey

untuk mendapatkan data primer dari responden wilayah Jabodetabek. Till

(1998) menyatakan bahwa asosiasi berulang dari suatu produk dengan

seorang selebriti, akhirnya membuat konsumen berpikir bahwa produk

tersebut memiliki sifat-sifat yang sama dengan si selebriti. Sering pula terjadi,

konsumen menyukai suatu produk hanya lantaran menyukai selebriti yang

menjadi bintang iklannya. Richins (1987) juga menemukan bahwa ada

hubungan antara iklan di televisi dengan nilai-nilai materialisme yang dianut

oleh seseorang dengan catatan bahwa orang tersebut menemukan suatu

gambaran yang realistis di dalam iklan. Berikut tabel operasionalisasi

variabel:
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

No. Variabel Definisi Pengukuran
Skala

Pengukuran

Hasil

Penelitian

Terdahulu

1. Attractiveness

(AT)

Sejumlah elemen

yang terdapat

dalam diri

selebriti yang

meliputi sejumlah

karakteristik yang

ada dalam dirinya

seperti daya tarik

fisik, kecerdasan,

sifat kepribadian

dan gaya hidup.

(Sebayang dan

Siahaan 2008)

AT1:
Selebriti yang

digunakan Adidas

Indonesia di

instagram adalah

sosok yang atraktif.

AT2:

Selebriti yang

digunakan Adidas

Indonesia di

instagram harus

terlihat berkelas.

AT3:

Saya lebih senang

melihat kepada iklan

Adidas Indonesia di

instagram yang

menampilkan

kecantikan atau

kegantengan dari

selebriti.

Likert Scale

1 – 7

AT 1:

Positif (+)

AT 2:

Positif (+)

AT 3:

Positif (+)
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (lanjutan)

No. Variabel Definisi Pengukuran
Skala

Pengukuran

Hasil

Penelitian

Terdahulu

2. Self-satisfactio

n (SS)

Respon

pelanggan

terhadap evaluasi

ketidaksesuaian

yang dirasakan

antara harapan

dan kinerja aktual

jasa (Zeithaml &

Bitner 2008)

SS1:
Selebriti yang

digunakan Adidas

Indonesia di

instagram,

seharusnya

menginspirasi saya

untuk membuat diri

saya merasa baik.

SS2:
Saya akan merasa

puas ketika saya

mengikuti perilaku

dari selebriti yang

digunakan Adidas

Indonesia di

instagram.

SS3:
Produk yang

digunakan oleh

selebriti yang dipilih

Adidas Indonesia di

instagram layak di

beli.

Likert Scale

1 – 7

SS 1:

Positif (+)

SS 2:

Positif (+)

SS 3:

Positif (+)
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (lanjutan)

No. Variabel Definisi Pengukuran
Skala

Pengukuran

Hasil

Penelitian

Terdahulu

3. Peer Influence

(PF)

Fenomena di

mana seseorang

cenderung untuk

mendapatkan

pengaruh gaya

hidup dan cara

pemikiran dari

rekan-rekannya.

(Oak 2010)

PF1:
Saya akan

menggunakan produk

yang dipakai celebrity

endorser adidas

setelah teman saya

membeli dan

menggunakannya.

PF2:

Penting bagi saya saat

teman saya menyukai

barang dari celebrity

endorser adidas di

instagram yang saya

gunakan.

PF3:
Saya hanya akan

membeli barang dan

merek dari celebrity

endorser adidas yang

akan di senangi dan

diterima oleh teman

saya

Likert Scale

1 – 7

PF 1:

Positif (+)

PF 2:

Positif (+)

PF 3:

Positif (+)
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (lanjutan)

No. Variabel Definisi Pengukuran
Skala

Pengukuran

Hasil

Penelitian

Tedahulu

4. Intention to
Imitate
Celebrity

Endorser

Adidas (II)

Proses peniruan

terhadap model

figur sehingga

semua

perilakunya

menjadi seperti

yang dijadikan

modelnya.

(Fatwa 2012)

II 1:
Saya ingin menjadi

cerdas (smart) seperti

selebriti yang dipilih

Adidas Indonesia di

instagram.

II 2:
Saya ingin menjadi

stylish seperti selebriti

yang dipilih Adidas

Indonesia di

instagram.

II 3:
Saya ingin menjadi

trendy seperti selebriti

yang dipilih Adidas

Indonesia di

instagram.

II 4:
Terkadang saya pernah

merubah personality

saya untuk bisa

menjadi selebriti yang

dipilih Adidas

Indonesia di

instagram.

Likert Scale

1 – 7

II 1:

Positif (+)

II 2:

Positif (+)

II 3:

Positif (+)

II 4:

Positif (+)



Indonesia Banking School
37

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (lanjutan)

No. Variabel Definisi Pengukuran
Skala

Pengukuran

Hasil

Penelitian

Terdahulu

5. Purchase

Intention (PI)

Suatu kombinasi

dari minat

konsumen untuk

melakukan

pembelian produk

(Kim dan Ko,

2012)

PI1:
Saya lebih menyukai

membeli produk

yang di endorse oleh

selebriti di instagram

adidas Indonesia.

PI2:

Sangat mungkin bagi

saya untuk membeli

produk yang di

endorse terlebih

dahulu dibanding

dengan produk yang

tidak di endorse.

PI3:

Celebrity endorser

yang dipilih Adidas

Indonesia di

instagram

menginspirasi saya

untuk membeli

produk yang sama

dengan produk

tersebut.

Likert Scale

1 – 7

PI 1:

Positif (+)

PI 2:

Positif (+)

PI 3:

Positif (+)
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3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan untuk mengolah data penelitian

adalah menggunakan metode SEM. Model persamaan struktural, Structural

Equation Model (SEM) adalah sekumpulan teknik-teknik statistikal yang

memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan relatif “rumit” secara

simultan (Ferdinand 2000). SEM atau Structural Equation Modeling

merupakan komunikasi dalam penyampaian tentang ide yang dapat berjalan

secara efektif, maka dengan diagram lintasan atau path diagram sebagai

sarana komunikasi. Aplikasi yang akan digunakan untuk mengolah data dan

analisis statistik adalah IBM SPSS AMOS. Di dalam model SEM variabel

dibagi menjadi dua macam yaitu, variabel eksogen (independen) dan endogen

(dependent).

Menurut A.Y. Nawangsari (2011), terdapat 7 langkah dalam pemodelan

dan analisis struktural pada SEM dalam pengoperasian di dalam software

AMOS:

1. Pengembangan model teoritis

2. Pengembangan diagram alur

3. Konversi diagram alur ke dalam persamaan struktural dan model

pengukuran

4. Memilih jenis matriks input dan estimasi model yang diusulkan

5. Menilai identifikasi model struktural

6. Menilai kriteria Goodness of Fit

7. Interpretasi dan modifikasi model
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3.6.1 Spesifikasi Model

SEM dimulai dengan memspesifikasikan model yang akan diestimasi.

Spesifikasi model yang memperlihatkan permasalahan yang diteliti adalah hal

yang penting dalam SEM.

Dalam penelitian ini terdapat variabel laten eksogen dan endogen,

yaitu Attractiveness, Peer Influence, Self-satisfaction (variabel eksogen),

Intention to Imitate (variabel eksogen dan endogen), dan Purchase Intention

(variabel endogen).

Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel

yang dapat diamat dan bisa disebut sebagai variabel indikator. Variabel

teramati merupakan indikator atau ukuran dari variabel eksogen dan

endogen. Pada metode survei kuesioner ini terdapat 5 variabel teramati

dimana terdapat 16 indikator pertanyaan.

Dalam penjelasan hubungan antar variabel, dimana variabel Purchase

Intention dipengaruhi oleh variabel Intention to Imitate. Pada variabel

Intention to Imitate dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu Attractiveness, Peer

Influence, dan Self-Satisfaction. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat

digambarkan path diagram penelitian ini adalah sebagai berikut:



Indonesia Banking School
40

Gambar 3.1 Model Struktural

Sumber: Amos 22

Keterangan : SS: Self-satisfaction

AT: Attractiveness

PF: Peer Influence

II: Intention to Imitate

PI: Purchase Intention
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3.6.2 Identifikasi

Secara garis besar terdapat 3 kategori identifikasi dalam persamaan

stimultan, yaitu:

1. Under-Identified Model yaitu model dengan jumlah parameter

yang di estimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data

tersebut merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel

teramati). Pada SEM, model dikatakan under-identified jika degree

of freedom adalah negative. Jika terjadi under-identified maka

estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan.

2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang

diestimasi sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model

yang just-identified mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan

dalam terminology SEM dinamakan saturated. Pada model yang

just-identified, penilaian model tidak perlu dilakukan.

3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter

yang diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam

SEM, model dikatakan over-identified jika degree of freedom

adalah positif. Jadi jika terjadi over-identified maka estimasi

penilaian bisa dilakukan.

3.6.3 Estimasi

Tahap ini adalah tahap yang berkaitan dengan estimasi terhadap model

yang bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai-nilai parameter dengan

menggunakan salah satu metode estimasi. Untuk pemilihan metode estimasi
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yang sering digunakan ditentukan berdasarkan karakteristik variabel-variabel

yang dianalisis.

3.6.4 Uji Kecocokan (Testing Fit)

Pada tahap ini, akan diperiksa tingkat kecocokan antara data

dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan

signifikansi koefisien-koefisien daari model struktural. Evaluasi terhadap

tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa tahap,

yaitu:

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit)

3.6.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit)

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap

konstruk atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten

dengan beberapa variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui:

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran.

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran.

3.6.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit)

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujunjukkan untuk

mengevaluasi secara umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit (GOF)

antara data dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh

(Overall) tdak dapat dilakukan secara langsung seperti ada teknik
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multivariat yang lain.

1. Ukuran Kecocokan Absolut

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model

keseluruhan terhadap matriks kolerasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran

kecocokan absolute, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk

mengevaluasi SEM adalah sebagai berikut.

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM.

Rumus perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut.

RMSEA =

Nilai RMSEA menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA

0,08 menunjukkan good fit.

b. CMIN/DF

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus

perhitungan CMIN/DF adalah sebagai berikut:

2. Ukuran Kecocokan Inkremental

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang

diusulkan dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut

sebagai null model atau independence model.

a. Comparative Fit Index (CFI)

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut:

CFI=1 –
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Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI 0,90

menunjukan good fit, sedangkan 0,80CFI0.90 sering disebut sebagai

marginal fit.

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap

GOF (Goodness of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai

berikut.

Tabel 3.2

Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF

Ukuran GOF
Tingkat Kecocokan yang bisa

diterima

Root Mean Square Error of

Approximation (RMSEA)

Rata-rata perbedaan per degree of

freedom yang diharapkan terjadi dalam

populasi dan bukan sampel.

RMSEA 0,80 adalah goodfit, sedang

RMSEA < 0,05 adalah close fit.

CMIN/DF Nilai CMIN/DF 5 adalah goodfit.

Sumber: Data olahan Penulis (2016)
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Tabel 3.2 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF (Lanjutan)

Incremental fit Measures

Comparative Fit Index (CFI) Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai

lebih tinggi adalah lebih baik. CFI

0,90 adalah good fit, sedang 0,80 CFI

0,90 adalah marginal fit.

Sumber: Data Olahan Penulis (2016)

3.7 Uji Validitas & Reabilitas

Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini

adalah menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan

dijadikan sebagai alat ukur.

3.7.1 Uji Validitas (Pretest)

Uji validitas adalah ketepatan atau kecenderungan suatu instrumen

dalam mengukur sesuatu yang hendak diukur (Priyatno, 2008). Dalam

penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur variabel

attractiveness, self-satisfaction, peer influencce, intention to imite, dan

purchase intention.

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor

pada hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO) Measure

of Sampling Adequacy. Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices,

dan Factor Loading of Component Matrix. Ketentuan dari tiap-tiap nilai
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tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3 Ukuran Validitas

Sumber: Variance explained dan Factor Loading of Component Matrix (Hair et.

Al., 2010)

Ukuran Validitas Nilai di isyaratkan

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of

Sampling Adequacy. KMO MSA

adalah statistik yang

mengindikasikan prporsi variasi

dalam variabel yang merupakan

variasi umum (common varriance),

yakni variansi dalam penelitian

Nilai KMO diatas 0,5 menunjukan

bahwa faktor analisis dapat digunakan

Barlett’s Test of Sphericity

mengindikasikan bahwa matriks

kolerasi adalah matriks indentitas,

yang mengindikasikan bahwa

variabel-variabel dalam faktor

bersifat related atau unrelated

Nilai signifikansi adalah hasil uji. Nilai

yang kurang dari 0,5 menunjukan

hubungan yang signifikan antar

variabel, merupakan nilai yang

diharapkan

Anti-image Matrices Setiap nilai

pada kolom diagonal matriks

kolerasi anti-image menunjukan

Measure of Sampling Adequacy

dari masing-masing indicator

Nilai diagonal anti-image correlation

matrix diatas 0,5 menunjukkan variabel

cocok atau sesuai dengan struktur

variabel lainnya didalam faktor

tersebut.

Component Matrix Nilai Factor

Loading dari variabel komponen

faktor

Nilai Factor Loading lebih besar atau

sama dengan 0,5
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3.7.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test)

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi

alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap

konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Priyanto, 2008). Ada beberapa

metode pengujian realibilitas diantaranya menggunakan Cronbach’s Alpha

lebih besar dari 0,6 dan setelah di uji validitasnya maka item-item yang

gugur dibuang dan item yang tidak gugur dimasukan ke dalam uji

reliabilitas.
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Adidas merupakan perusahaan asal Jerman yang bergerak dibidang

olahraga yang didirikan pada tahun 1920 oleh Adolf Dassler. Adidas adalah

perusahaan pakaian olahraga yang mendunia terbesar kedua setelah Nike.

Setelah Adidas mengakuisisi rival sejenis Puma, membuat memperketat

persaingannya dengan merek Nike. Mengingat tingginya demand dan target

market akan pengguna instagram, pada 2015 Adidas mulai meluncurkan akun

resminya di instagram dengan username @adidas. Begitu juga di Indonesia,

Adidas resmi meluncurkan akun instagramnya dengan username

@adidasindonesia pada Mei 2015.

Dengan keterlibatan Adidas di instagram, Adidas melakukan strategi

pemasaran salah satunya yaitu Celebrity Endorsement atau Social Media

Influencer. Pengunaan social media influencer, Adidas Indonesia didasari

oleh arahan dari market global agar dapat meng-hire social media influencers

serta celebrity endorsement. Adidas Indonesia memilih selebriti tidak hanya

berdasarkan jumlah followers nya saja, melainkan pula kualitas dari selebriti

dan memiliki kontent instagram yang berkualitas dan juga selebriti dipilih

berdasarkan tingginya ketertarikan akan merek Adidas.
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4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test)

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test)

Pengukuran validitas dilakukan pada 30 responden dengan melakukan

analisis faktor pada hasil pre-test untuk melihat nilai kaiser meyer-olkin

measure of sampling adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image

matrices, total variance explained, dan factor loading of component matrix.

Software yang digunakan utnuk menganalisis adalah SPSS 23.

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test

Variabel Indikato
r

KMO
> 0,5

Sig
< 0,05

MSA
> 0,5

Factor
Loading
≥ 0,50

Kriteria

Attractiveness
AT 1

0.763 0.000
0.751 0.949 Valid

AT 2 0.722 0.956 Valid
AT 3 0.826 0.933 Valid

Self-
satisfaction

SS 1
0.766 0.000

0.771 0.941 Valid
SS 2 0.737 0.949 Valid
SS 3 0.795 0.935 Valid

Peer Influence
PF 1

0.766 0.000
0.791 0.932 Valid

PF 2 0.752 0.941 Valid
PF 3 0.757 0.940 Valid

Intention To
Imitate

II 1

0.861 0.000

0.864 0.944 Valid
II 2 0.853 0.950 Valid
II 3 0.857 0.950 Valid
II 4 0.869 0.943 Valid

Puruchase
Intention

PI 1
0.773 0.000

0.792 0.946 Valid
PI 2 0.774 0.950 Valid
PI 3 0.755 0.954 Valid

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23

Berdasarkan hasil pada tabel 4.1, menunjukkan semua indikator

pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah



Indonesia Banking School
50

disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam

pre-test adalah valid. Oleh karena itu, tidak perlu ada item indikator yang

harus disingkirkan atau dibuang, semua item indikator dalam penelitian ini

dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya.

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test)

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya.

Menurut Malhotra (2010) dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60

maka indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliabel, konsisten,

dan relevan terhadap variabel. Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas

indikator penelitian.

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test

Variabel Cronbach’s
Alpha Kriteria

Attractiveness 0.940 Reliabel

Self-satisfaction 0.935 Reliabel

Peer Influence 0.931 Reliabel

Intention to Imitate 0.961 Reliabel

Purchase Intention 0.946 Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan SPSS 23

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua

variabel penelitian, yaitu Attractiveness, Self-Satisfaction, Peer Influence,

Intention to Imitate,dan Purchase Intention memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60.
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Hasil tersebut menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuesioner

ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung

tetap dan konsisten.

4.3 Profil Responden

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan

karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia,

dan pekerjaan.

4.3.1 Jenis Kelamin Responden

Gambar 4 1. Jenis kelamin responden

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari 120 responden, terdiri dari

responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 50 orang (42%) dan

responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 70 orang (58%). Hal ini

menunjukkan bahwa jumlah responden wanita lebih besar daripada jumlah

42%

58%
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responden pria.

4.3.2 Usia Responden

Gambar 4.2 Usia Responden

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms.Excel

Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 3 kelompok,

yaitu skala usia 16-20 tahun, 21-25 tahun, dan 26-30. Pada gambar 4.2 diatas

dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah

responden yang berusia antara 21-25 tahun yang berjumlah 89 orang atau

sebesar 74% dari total responden, kemudian diikuti oleh responden yang

berusia antara 26-30 tahun dengan jumlah responden 18 orang atau sebesar

15% dan usia 16-20 tahun jumlah responden sebesar 13 orang atau sebesar

11%.



Indonesia Banking School
53

4.3.3 Pekerjaan

Gambar 4 3. Pekerjaan Responden

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms.Excel

Berdasarkan pada gambar 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas

responden dari 120 orang adalah pelajar/mahasiswa dengan jumlah responden

80 orang (67%). Kemudian 16 orang responden adalah seorang pegawai

swasta (13%), lalu wiraswasta sebanyak 12 orang (10%), karyawan sebanyak

7 orang (6%), pegawai negeri sebanyak 2 orang (2%), dan yang terakhir

lain-lain sebanyak 3 orang (2%).

4.4 Hasil Analisis Data

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab III,

metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

Structural Equation Modeling dengan software AMOS 22 sebagai upaya
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pengujian hipotesis. AMOS dipilih karena penggunaannya yang cukup mudah

dan cukup sering digunakan untuk analisis data SEM. Analisis data SEM

bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model yang

diajukan. Kemudian, setelah diketahui semua hasil pengolahan data,

selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan berdasarkan

hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2013 dan SPSS 23.

4.4.1 Spesifikasi Model

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini

menerapkan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipoteses.

Spesifikasi model dan path diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan pada

bab III di gambar 3.1, dimana model penelitian terdiri dari 5 variabel, 4

hipotesis, dan 16 indikator untuk menguji adanya hubungan kausalitas antara

variabel-variabel yang dihipotesiskan.

4.4.2 Identifikasi Model

Terdapat 3 kategori identifikasi yaitu under-identified, just-identified, dan

over-identified. Untuk menentukan kategori untuk data yang dimiliki, cara

yang bisa dilakukan adalah melihat degree of freedom dari data yang dimiliki.

Hasil analisa degree of freedom adalah sebagai berikut:



Indonesia Banking School
55

Tabel 4.3 Computation of Degrees of Freedom

Number of distinct sample moments 136

Number of distinct parameters to be estimated 39

Degrees of freedom (136-39) 97

Sumber: Hasil pengolahan data dengan AMOS 22

Tabel 4.3 merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df

sebesar 94. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori

over-identified karena memiliki nilai df positif. Oleh karena itu, analisis data

SEM dapat dilanjtukan ke tahap selanjutnya.

4.4.3 Hasil Uji Pengukuran Model

4.4.3.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel

laten yang diukurnya. Menurut Hair et al (2010), suatu variabel dapat

dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya

(standardized loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70.

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam

mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Mengukur reliabilitas dalam

SEM akan digunakan Average Variance Extracted (AVE) dan Construct

Reliability (CR) dengan batas reliabilitas yang baik adalah ≥ 0.7 untuk CR

dan ≥ 0.5 untuk AVE. Tabel 4.4 di bawah ini merupakan hasil pengolahan

data uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini.
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel Indikator

Uji Validitas Uji Reliabilitas

Factor

Loading
Kesimpulan

AVE

≥ 0,5

CR

≥ 0,7
Kesimpulan

Attractivene
ss

AT1 0.927 Valid

0.860 0.949 ReliabelAT2 0.927 Valid

AT3 0.928 Valid

Self-
Satisfaction

SS1 0.923 Valid

0.831 0.936 ReliabelSS2 0.916 Valid

SS3 0.895 Valid

Peer
Influence

PF1 0.887 Valid

0.819 0.931 ReliabelPF2 0.920 Valid

PF3 0.908 Valid

Intention To
Imitate

II1 0.929 Valid

0.868 0.963 Reliabel
II2 0.938 Valid

II3 0.931 Valid

II4 0.928 Valid

Purchase

Intention

PI1 0.924 Valid

0.853 0.946 ReliabelPI2 0.915 Valid

PI3 0.932 Valid

Sumber: Hasil pengolahan data dengan AMOS 22 dan Ms. Excel

Berdasarkan hasil tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa semua indikator

dari setiap variabel dinyatakan valid dan reliabel karena memenuhi nilai yang

diisyaratkan. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa semua nilai Construct

Reliability (CR) ≥ 0,70, dan semua nilai Average Variance Extracted (AVE) ≥

0,50. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas model
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pengukuran (measurement model) ini adalah baik dan dapat disimpulkan

bahwa indikator-indikator yang digunakan sebagai observed variable mampu

menjelaskan variabel laten yang dibentuknya.

4.4.4 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit)

4.4.4.1 Goodness of Fit

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum

derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model.

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan

secara langsung seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak

mempunyai satu uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan

prediksi model. Sebagai gantinya, para peneliti telah mengembangkan

beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara bersama-sama atau

kombinasi.

Tabel 4.5 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan

model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool

AMOS 22.

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Goodness of Fit

GOF Cut Of Value Hasil
Penelitian

Evaluasi
Model

CMIN/DF ≤ 5.0 (good fit) 1.736 Good Fit

RMSEA < 0.08 (good fit) 0.079 Good Fit

CFI ≥ 0.90 (good fit) 0.978 Good Fit

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Amos 22.
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Berdasarkan tabel 4.5 di atas, pada indikator pertama yaitu CMIN/DF

adalah good fit karena hasil analisis menunjukkan nilai dibawah 5.0. Pada

indikator kedua yaitu RMSEA menunjukkan hasil good fit dikarenakan

hasilnya yang dibawah 0.08. Untuk indikator CFI juga menunjukkan hasil

good fit karena berada di atas 0.90.

4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel

laten eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan

berhubungan terhadap koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang

menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh variabel laten terhadap variabel

laten lainnya, sesuai dengan rerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada

analisis model keseluruhan akan diketahui tingkat signifikansi dengan cara

melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater menunjukkan hasil negatif

dengan tingkat signifikansi p < 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti

didukung data. Namun, jika nilai estimasi parameter menunjukkan hasil yang

positif dengan tingkat signifikansi p > 0,05 maka hipotesis yang diajukan

berarti tidak didukung data. Hasil pengujian hipotesis pada model

keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini.
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Tabel 4.6 Output Regression Weights

Hipotesis Estimasi C.R. P Kesimpulan

AT→ II 0.379 2.669 0.008 H1 Diukung Data

SS → II 0.296 3.075 0.002 H2 Didukung Data

PF → II 0.261 2.315 0.021 H3 Didukung Data

II → PI 0.998 19.493 *** H4 Didukung Data

Sumber: Hasil pengolahan data dengan AMOS 22

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Attractiveness memiliki pengaruh yang positif terhadap Intention To

Imitate karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.379,

Critical Ratio > 1.96 yaitu 2.669, dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut

adalah 0.008. Maka dari hasil tersebut hipotesis Attractiveness terbukti

berpengaruh positif terhadap Intention To Imitate dan didukung oleh data.

2. Self-Satisfaction memiliki pengaruh yang positif terhadap Intention To

Imitate karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.296,

Critical Ratio > 1.96 yaitu 3.075, dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut

adalah 0.002 yang berarti nilai p < 0.05. Maka dari hasil tersebut

hipotesis Self-Satisfaction terbukti berpengaruh positif terhadap Intention

To Imitate dan didukung oleh data.

3. Peer Influence memiliki pengaruh yang positif terhadap Intention To

Imitate karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.261,

Critical Ratio > 1.96 yaitu 2.315, dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut
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adalah 0.021 yang berarti nilai p < 0.05. Maka dari hasil tersebut

hipotesis Peer Influence terbukti berpengaruh positif terhadap Intention

To Imitate dan didukung oleh data.

4. Intention To Imitate memiliki pengaruh yang positif terhadap Purchase

Intention karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.998,

Critical Ratio > 1.96 yaitu 19.493, dan untuk nilai p dari hipotesis

tersebut adalah *** yang berarti nilai p < 0.05. Maka dari hasil tersebut

hipotesis Intention To Imitate terbukti berpengaruh positif terhadap

Purchase Intention dan didukung oleh data.

4.5 Pembahasan

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh

variabel telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta

model pengukuran lainnya yang sesuai dengan metode Structural Equation

Modeling (SEM). Pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan pada model

penelitian ini, seluruh hipotesis memiliki hubungan yang signifikan.

Pembahasan dari hasil pengujian masing-masing hipotesis penelitian dibahas

pada sub-bab di bawah ini.

4.5.1 Pengaruh Attractiveness terhadap Intention To Imitate

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Attractiveness

terbukti memeiliki pengaruh positif terhadap Intention To Imitate Celebrity

Endorser Adidas Indonesia. Hal tersebut menunjukkan daya tarik yang

dimiliki selebriti yang digunakan oleh Adidas Indonesia di Instagram dapat
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mempengaruhi konsumen untuk memiliki keinginan meniru selebriti tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ashwini

dan Chroraria (2015) bahwa daya tarik dapat mempengaruhi niat untuk

mengimitasi. Semakin baik daya tarik selebriti tersebut maka semakin besar

peluang untuk konsumen memiliki niatan untuk meniru selebriti di Adidas

Indonesia di instagram.

Jika Adidas Indonesia di instagram menampilkan iklan dengan selebriti

yang daya tariknya baik, maka hal tersebut akan meningkatkan keinginan

konsumen yang melihat untuk meniru hal yang sama dengan selebriti tersebut.

Selebriti yang ditampilkan di instagram Adidas Indonesia terbukti memiliki

daya tarik yang sangat bagus dikarenakan Adidas selalu memakai selebriti

yang ber kelas, dan juga selalu menapilkan kecantikan atau ke gantengan

selebriti itu. Selebriti yang dipilih Adidas Indonesia di Instagram juga

memiliki kepribadian yang stylish dan menarik.

4.5.2 Pengaruh Self-Satisfaction terhadap Intention To Imitate

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Self-Satisfaction

terbukti memiliki pengaruh positif terhadap Intention to Imitate. Hal tersebut

menunjukkan bahwa konsumen yang memiliki kepuasan diri terhadap

selebriti yang di gunakan Adidas Indonesia di instagram akan menarik

mereka agar memiliki niat untuk meniru selebriti tersebut. Hal ini mendukung

teori penelitian Ashwini dan Chroraria (2015) dikarenakan konsumen yang

puas terhadap selebirti itu akan menunjukkan dampak yaitu keinginan untuk

meniru selebriti di instagram Adidas Indonesia.
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Jika Adidas Indonesia memberikan iklan yang berisi selebriti yang

berkualitas dan bisa memuaskan konsumen yang melihatnya maka konsumen

tersebut akan senantiasa memiliki keinginan untuk meniru selebriti pada iklan

tersebut. Adidas Indonesia di instagram tidak hanya sekedar memberikan

iklan yang berkualitas saja tetapi juga memiliki cara yang unik dalam

pengiklanannya dengan cara menggabungkan beberapa selebriti dalam satu

iklan yang akan memuaskan konsumen yang melihatnya.

4.5.3 Pengaruh Peer Influence terhadap Intention To Imitate

Berdasarkan hasil penelitian, Peer Influence memiliki pengaruh positif

terhadap Intention to Imitate. Hasil tersebut menunjukkan bahwa teman

sebaya memiliki peran untuk mempengaruhi rekannya untuk mempunyai

keinginan untuk meniru. Penelitian ini mendukung teori Ashwini dan

Chroraria (2015) bahwa teman sebaya dapat mepengaruhi rekannya untuk

memiliki niatan untuk meniru selebriti pada Adidas Indonesia.

Hipotesis ini menunjukkan bahwa konsumen akan meniru selebriti di

instagram Adidas Indonesia yang dipengaruhi oleh teman sebaya. Teman

sebaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi rekannya agar menjadi

tertarik dengan selebriti pada Adidas Indonesia di instagram yang disukainya.

Jadi, konsumen lebih besar niatan untuk meniru selebriti pada Adidas

Indonesia di instagram jika adanya pengaruh dari teman sebaya.

4.5.4 Pengaruh Intention To Imitate terhadap Purchase Intention

Dalam pengujian hipotesis ini, hasil menunjukkan bahwa Intention to
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Imitate terbukti berpengaruh positif terhadap Purchase Intention. Analisa

tersebut menunjukkan bahwa besarnya keinginan untuk meniru selebriti pada

instagram Adidas Indonesia akan membuat konsumen ingin membeli produk

Adidas Indonesia. Hal ini mendukung teori Ashwini dan Chroraria (2015)

bahwa keinginan untuk meniru dapat mempengaruhi niatan untuk membeli

porduk.

Hasil dari hipotesis ini mendapatkan bahwa ketika konsumen melihat

iklan yang menampilkan selebriti pada instagram Adidas Indonesia itu akan

senantiasa mendorong keinginan konsumen untuk mengikuti atau meniru

perilaku dari selebriti yang ditampilkan, dan setelah itu akan berdampak pada

keinginan utnuk membeli produk yang dipakai selebriti pada iklan tersebut.

4.6 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikemukakan berikut adalah

implikasi manajerial kepada Adidas Indonesia.

Variabel Attractiveness merupakan variabel yang paling berpengaruh

dalam penelitian ini. Daya tarik yang dimiliki dari selebriti yang digunakan

oleh Adidas Indonesia berpengaruh secara positif dari hasil penelitian ini.

Daya tarik yang ada dalam selebriti pada instagram Adidas Indonesia dapat

dipertahankan karena pengaruhnya positif atau baik terhadap keinginan

konsumen untuk menirunya. Konsumen akan lebih melihat dan lebih tinggi

keinginannya untuk meniru jika selebriti yang digunakan memiliki daya tarik

yang baik. Konsumen juga akan mengikuti selebriti yang terdapat di iklan

jika Adidas Indonesia di instagram menampilkan kegantengan atau



Indonesia Banking School
64

kecantikan dari selebriti di iklan. Dengan mempertahankan atau

menambahkan daya tarik dari selebriti pada instagram Adidas Indonesia

konsumen akan lebih aware dengan iklan yang ditampilkan oleh Adidas

Indonesia.

Hasil analisis variabel Peer Influence menunjukkan hasil positif yang

terkecil dalam penelitian. Hal tersebut menunjukkan bahwa teman sebaya

dapat mempengaruhi rekannya untuk mengikuti selebriti yang disukainya.

Adidas Indonesia harus mempertahankan dan menambahkan penggunaan

selebriti yang banyak digemari oleh masyarakat dan konsumennya. Dengan

menggunakan selebriti yang banyak digemari masyarakat atau memiliki

jumlah followers yang lebih banyak lagi akan membuat konsumen membeli

barang tersebut dan akan membuat rekannya membeli barang yang sama

dengan yang dipakai oleh temannya. Popularitas dari selebriti juga akan

berpengaruh bagi seseorang untuk membeli barang yang dipakai selebriti

tersebut dan juga konsumen akan membeli barang yang dipakai dari selebriti

yang di gemari oleh rekannya. Jika Adidas Indonesia menggunakan selebriti

yang lebih banyak digemari masyarakat akan membuka peluang yang besar

bagi pengikutnya untuk mempengaruhi rekan lain untuk melakukan hal yang

sama dengan temannya.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan variabel

Attractiveness, Self-Satisfaction, Peer Influence pada Intention to Imitate

terhadap Purchase Intention. Hasil analisis dengan menggunakan metode

SEM menunjukkan 4 hipotesis terbukti berpengaruh positif. Penelitian untuk

menguji hipotesis yang diajukan pada selebriti pada instagram Adidas

Indonesia dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Attractiveness terbukti berpengaruh secara positif terhadap Intention

to Imitate dalam penelitian ini dengan nilai estimasi sebesar 0.379.

2. Self-Satisfaction terbukti berpengaruh secara positif terhadap

Intention to Imitate dalam penelitian ini dengan dengan nilai estimasi

sebesar 0.296.

3. Peer Influence terbukti berpengaruh secara positif terhadap Intention

to Imitate dalam penelitian ini dengan dengan nilai estimasi sebesar

0.261.

4. Intention to Imitate terbukti berpengaruh secara positif terhadap

Purchase Intention dalam penelitian ini dengan nilai estimasi sebesar

0.998.

5.2 Saran

Hasil kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi saran untuk
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kedepannya kepada Adidas Indonesia sehingga dapat meningkatkan kualitas

dari Adidas Indonesia. Analisis dalam penelitian ini didukung oleh data yang

didapat. Adapun saran yang dapat diberikan kepada Adidas Indonesia dan

untuk peneliti lain berdasarkan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bagi bisnis Adidas Indonesia

a. Adidas Indonesia disarankan agar memilih selebriti yang lebih

menampilkan kecantikan atau kegantengan dari selebriti tersebut, dan

juga disesuaikan dengan gaya selebriti yang menarik sehingga daya tarik

tersebut lebih membuat konsumen menyukai produk yang ditampilkan.

b. Agar selebitri yang digunakan Adidas Indonesia di instagram memiliki

citra dan behaviour yang baik. Adidas Indonesia juga disarankan

membuat acara yang lebih menampilkan citra baik dari selebriti. Kualitas

dan keselarasan dari selebriti dengan produk yang dipakai juga

diperhatikan agar konsumen merasa puas dengan iklan yang ditampilkan.

c. Adidas Indonesia di instagram harus memilih selebriti yang memiliki

penggemar dan followers yang lebih banyak untuk kedepannya. Hal

tersebut menyebabkan konsumen yang mengenali dan akan membeli

barang yang sama dengan selebriti tersebut, juga bisa mempengaruhi

rekannya untuk membeli barang yang sama.

d. Instagram Adidas Indonesia disarankan agar memilih selebriti yang

memiliki penampilan atau gaya yang bagus, sehingga konsumen ingin

membeli produk yang ditampilkan oleh selebriti itu.
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2. Bagi peneliti selanjutnya

Pada penelitian ini hanya meneliti tentang perilaku meniru dari

konsumen pada selebriti di iklan terhadap purchase intention. Oleh karena itu

peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti

faktor lain yang dapat mempengaruhi pembelian konsumen, misalnya attitude

towards celebrity advertisement. Hal tersebut bisa saja menambah variasi

dalam meneliti.



Indonesia Banking School
68

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Alessandro. (2016, July 26). Personal Interview by E-mail.
Amichai-Hamburger, Y. (2002). Internet and personality. Computers in Human

Behavior, 18(1), 1–10.
Amos, Clinton, Holmes, Gary, dan Strutton, David. (2008). Exploring The

Relationship Between Celebrity Endorsers Effects and Advertising
Effectiveness. International Journal of Advertising: The Review of
Marketing Communications, 27(2).

Apesteguia, Jose et al. (2010). Imitation and The Revolution of Walrasian
Behaviour: Theoretically Fragile but Behaviorally Robust. Journal Of
Economic Theory, 145, 1603-1617.

Arikunto, Suharsimi. (2007). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi
Aksara.

Awasthi, Ashwini K., dan Chroraria, Sapna. (2015). Effectiveness of Celebrity
Endorsement Advertisements: The Role of Customer Imitation Behaviour.
Journal of Creative Communications, 10(2), 215–234.

Belch, G.E., Belch, M.A. (2012). Advertising and Promotion: An Integrated
Marketing Communication Perspective. Global Edition. New York.
McGraw-Hill.

Boon, Susan D., Lomore, Christine D. (2001). Admirer-Celebrity Relationship
Among Young Adults: Explaining Perceptions of Celebrity Influence on
Identity. Human Communication Research, 27(3), 432-465.

Borenstein, Elhanan, dan Ruppin, Eytan. (2005). The Evolution of Imitation and
Mirror Neuros in Adaptive Agents. Cognitive Systems Research, 6, 229-242.

Bosnjak, Michael, Obermeier, Dirk, dan Tuten, Tracy L. (2006). Predicting and
Explaining The Propensity to Bid in Online Auctions: A Comparison of Two
Action-Theoretical Models. Journal of Consumer Behaviour, 5(2), 102-116.

Carah, Nicholas, dan Shaul, Michelle. (2015). Brands and Instagram: Point, Tap,
Swipe, Glance. Mobile Media & Communication, 4(1), 69–84.

Chan, K. dan Prendergast, G. (2008). Social Comparison, Imitation of Celebrity
Models and Materialism Among Chinese Youth. International Journal Of
Advertising, 27(5), 799-826.

Djellal, Faridah, Gallouj, F. The Laws of Imitation and Invention: Gabriel Tarede
and The Evolutionary Economics of Innovation. 10 Juni 2016. Melalui
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00960607

Drucker, Peter F. (2011). Landmarks of Tomorrow. New York: Harper & Brothers,
Publishers.

Ferdinand, Augusty. (2000). Structural Equation Modelling dalam Penelitian
Manajemen. Program Magister Manajemen Universitas Diponegoro
Semarang.

Goldsmith, Ronald. E., Lafferty, Barbara. A., dan Newell, Stephen. J. (2000). The
Impact of Corporate Credibility and Celebrity on Consumer Reaction to
Advertisements and Brands. Journal of Advertising, 29(3), 43-54.



Indonesia Banking School
69

Gosh, Angshuman, Varshney, Sanjeev, & Venugopal Pingali. (2004). Social Media
WOM:Definition, Consequences, and Inter-relationships. Management and
Labor Studies, 39 (3), 293-308.

Hair, JF. Et al, 2010. Multivariate Data Analysis.
Han, Tae-Im, dan Chung Jae-Eun. (2014). Korean Consumers’ Motivation and

Perceived Risks Toward the Purchase of Organic Cottong Apparel. Clothing
and Textiles Research Journal, 32(4), 235-250.

Hills, P., & Argyle, M. (2003). Uses of the internet and their relationships with
individual differences in personality. Computers in Human Behavior, 19(1),
59–70.

Hurley, S., Chater, N. (2005). Imitation and Other Minds: The “Like Me”
Hypothesis. Neuroscience to Social Science, 2, 55-77.

Huseynov, Farid, dan Yildirim, Sevgi Ozkan. (2014). Internet Users’ Attitude
Toward Business–to–Consumer Online Shopping: A Survey. Information
Development, 32(3), 452–465.

Techin Asia, Jumlah Pengguna Instagram Indonesia. 13 May 2016. Melalui
https://id.techinasia.com/jumlah-pengguna-instagram-indonesia

Iskandar. (2009). Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. Jakarta: Gaung
Persada Press.

Kaplan, Andreas.M., dan Haenlein, Michael. (2010). Users of The World, Unite!
The Challanges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53,
59-68.

Kelly, L. (2007). Beyond buzz: The next generation of word-of-mouth marketing.
New York: AMACOM.

Kim, Angella J., dan Ko, Eunju. (2012). Do Social Media Marketing Activities
Enhance Costumer Equity? An Empirical Study of Luxury Fashion Brand.
Journal Of Business Research, 65, 1480-1486.

Kotler, P., Lee, Nancy. (2011). Social Media Marketing Influencing Behaviours
For Good. SAGE Publications, Inc.

Kom Info, Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia. 13 May 2016.
Melalui
https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor
-enam-dunia/0/sorotan_media

Lee, Hyun–Hwa, Kim, Jihyun, dan Fiore, Ann Marie. (2010). Affective and
Cognitive Online Shopping Experience. Clothing and Textiles Research
Journal, 28(2), 140–154.

Luk, Sherriff T.K., Chan, Wesley, and Li, Esther. (2002). The content of Internet
Advertisements and Its Impact On Awareness And Selling Performance.
Journal of Marketing Management, 18, 693-719.

Lian, Juinn–Woei, dan Lin, Tzu–Ming. (2008). Effects of Consumer
Characteristics on Their Acceptence of Online Shopping: Comparisons
Among Different Product Types. Computers in Humain Behaviour, 24,
48–65.

Maholtra, Naresh. K. (2005). Riset pemasaran pendekatan. PT. Index Kelompok
Gramedia.



Indonesia Banking School
70

Malhotra, Naresh K. (2010). Marketing research: An applied orientation. Vol.
834. New Jersey: Pearson Education.

Mangleburg, Tamara F., Doney, P.M., dan Bristol, T. (2004). Shopping With
Friends and Teens’ Susceptibility To Peer Influence. Journal Of Retailing, 80,
101-116.

Matthey, Astrid. (2006). Imitation with Intention and Memory: an Experiment.
Discussion Paper, 088.

Martono, Nanang. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Raya
Grafindo Persada

Melinda, Tuan T. (2008). Measuring and Estimating Social Value Creation:
Insights Into Eight Integrated Cost Approaches. Narberth: Bill and Melinda
Gates Foundation Impact Planning and Improvement.

Merriam, Webster. (2012). Social Media. 7 Juni 2016. Melalui
www.merriam-webster.com/dictionary/social%20media.

Nazir, M. (2005). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.
Oak, M. (2010). Negative and Positive Effects of Peer Preasure. 1 July 2016

Melalui http://www.buzzle.com/articles/negative-and-positive-effects-of-
preasure.html.

Priyatno, Dwi (2008). Mandiri belajar SPSS (Statistical Product and Service
Solution) untuk analisis data dan uji statistik. PT. Buku Kita Jakarta.

Rachmawati, Rina. (2011). Peranan Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap
Peningkatan Penjualan (Sebuah Kajian Terhadap Bisnis Restoran). Jurnal
Kompetensi Teknik, 2(2), 143-150.

Ranjbarian, B., Shekarchizade, Z., Momeni, Z., (2010). Celebrity endorser
influence on attitude toward advertisements and brands. European Journal of
Social Sciences, 13(3).

Royan, Frans M. (2004). Marketing Celebrities. PT Elex Media Komputindo
Kelompok Gramedia: Jakarta

Saravanakumar, Dr. M., dan Lakshmi, Dr. T. Sugantha. (2012). Social Media
Marketing. Life Science Journal, 9(4),4444–4451.

Schiffman, Leon G., dan Kanuk, Leslie L. (2000). Consumer Behaviour. Fifth
Edition, Prentice-Hall Inc. New Jersey.

Schiffman, Leon G., dan Kanuk, Leslie L. (2014). Consumer Behaviour. Eleventh
Edition, Prentice-Hall Inc. New Jersey.

Sebayang, Muly Kata, dan Siahaan, Simon Darman O. (2008). Pengaruh Celebrity
Endorser Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Yamaha Mio
Pada Mio Automatik Club (MAC) Medan. Jurnal Manajemen Bisnis, 1(3),
117–125.

Shimp, Terence A. (2003). Periklanan Promosi, Aspek Tambahan Komunikasi
Pemasaran Terpadu, Erlangga: Jakarta

Silvera, D.H., and Austad, B. (2003). Factors Predicting The Effentiveness Odf
Celebrity Endorsement Advertisements. Europian Jurnal Of Marketing.
38(11/12), 1509-1526.

Smaplus Pgri, Jumlah Pengguna Internet Di Dunia Mencapai 32 Miliar. 13 May
2016. Melalui http://tkj.smapluspgri.sch.id/tech-news/jumlah-pengguna-
internet-di-dunia-mencapai-32-miliar/

http://www.merriam-webster.com/dictionary/social media
http://www.merriam-webster.com/dictionary/social media
http://www.buzzle.com/articles/negativeand
http://www.buzzle.com/articles/negativeand
http://tkj.smapluspgri.sch.id/tech-news/jumlah-pengguna-
http://tkj.smapluspgri.sch.id/tech-news/jumlah-pengguna-


Indonesia Banking School
71

Stafford, Erik, dan Mitchell, Mark L. (2000). Managerial Decisions and
Long-Term Stock Price Performance. The Journal of Business, 73(3),
287-329.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kulaitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

Swasta, Basu dan Handoko, T.Hani. (2000). Manajemen Permasaran Analisis
Perilaku Konsumen, edisi kedua Liberty, Yogyakarta.

Tavor, Tchai. (2011). Online Advertising Developement and Their Economic
Effectiveness. Australian Journal of Business and Management Research,
1(6), 121-133.

Vries, Lisette de, Gensler, Sonja, & Leeflang, Peter S.H. (2012). Popularity of
Brand Posts on Brand Fan Pages: An Invenstgation Effects of Social Media
Marketing. Journal of Interactive Marketing, 26, 83–91.

Zethaml, Valerie, and Bitner, Mary Jo. (2013). Service Marketing. McGraw-Hill
International Edition.



Indonesia Banking School
72

LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil wawancara melalui E-mail

Georgie, Alessandro [External] <alessandro.georgie@externals.adidas.com>

Hi Iku,

Apologies in the delay in getting back to you.

Just got the approval to answer your questions. Please let me know if you have any
questions on this!

1. Kapan awal Adidas Indonesia menggunakan instagram? -> adidas meluncurkan akun
Instagramnya secara resmi pada Mei 2015 lalu, mengingat tingginya demand dari target market
akan penggunaan dari Instagram

2. Strategi marketing apa yang di pakai oleh Adidas Indonesia? -> Salah satu strategi yang
kami gunakan yaitu penggunaan social media influencer.

3. Mengapa Adidas Indonesia memilih untuk meng endorse artis-artis? -> adidas Indonesia
menggunakan celebrity ataupun social media influencer untuk membantu meningkatkan brand
awareness dan juga mempertahankan reputasi adidas sebagai sports brand terdepan di Indonesia

4. Siapa saja artis yang di endorse Adidas Indonesia? -> Andien, Tarra Budiman, Vidi Aldiano,
Alika Islamadina, Tara Basro, Tatjana Saphira, Melanie Putria, Kallula, Fajar Arifan, Ana
Octarina dan lain sebagainya.

5. Apakah ada kriteria atau karakteristik khusus yang dipilih oleh Adidas Indonesia?
Tentunya kami memilih influencers tidak hanya berdasarkan jumlah followers nya, melainkan pula
kualitas dari konten Instagramnya. Selain itu, kami juga memilih berdasarkan tingginya
ketertarikan Influencers akan brand adidas.

6. Apakah strategi mengendorse artis ini hanya digunakan di negara Indonesia? Bagaimana
di negara Amerika apakah sama? Penggunaan social media influencers adidas Indonesia tentunya
didasari oleh arahan dari market global agar dapat meng-hire social media influencers pada market
kami.

Thank you & have a great evening!

Warm wishes,

Ale
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Lampiran 2: Kuesioner Penelitian

Kuesioner Celebrity Endorser pada Instagram Adidas Indonesia

Saya, Thaharia Malika mahasiswa Indonesia Banking School sedang melakukan
penelitian terhadap celebrity endorser di instagram Adidas Indonesia. Terkait
dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan rekan-rekan untuk berpartisipasi
dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang disajikan dalam laman ini.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

* Wajib
apakah anda mengetahui merek olahraga adidas di Indonesia? *
Tandai satu oval saja.

o ya
o tidak Setelah pertanyaan terakhir di bagian ini, langsung ke

"Terima Kasih Atas Partisipasi Anda."

apakah anda meng-follow akun adidas Indonesia di Instagram? *
Tandai satu oval saja.

o ya
o tidak Langsung ke "Terima Kasih Atas Partisipasi Anda."

A. Profil Responden
Jenis kelamin *
Tandai satu oval saja.

o wanita
o pria

umur *
pekerjaan *
Tandai satu oval saja.

o pelajar atau mahasiswa
o pegawai swasta
o pegawai negeri
o wiraswasta
o karyawan
o Yang lain:
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B. Penilaian Terkait Produk
Adidas Indonesia merupakan perusahaan olahraga yang terkenal yang
berada di Indonesia. Saat ini saya akan membuat penelitian yang menguji
tentang celebrity endorser adidas di instagram @adidasindonesia. Selebriti
yang di endorse adidas Indonesia yaitu: Andien Aisyah, Tarra Budiman,
Vidi Aldiano, Alika Islamadina, Tara Basro, Tatjana Saphira, Melanie
Putria, Kallula, Ana Octarina, Fajar Arifan, dan lain sebagainya. Berikut
adalah pertanyaan mengenai penelitian.
1. Selebriti yang digunakan Adidas Indonesia di Instagram adalah sosok
yang atraktif *
Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7

sangat tidak setuju sangat setuju
2. selebriti yang digunakan Adidas Indonesia di Instagram harus terlihat
ber kelas *
Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7

sangat tidak setuju sangat setuju
3. saya lebih senang melihat kepada iklan Adidas Indonesia di instagram
yang menampilkan kecantikan atau ke gantengan dari selebriti *
Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7

sangat tidak setuju sangat setuju
4. selebriti yang digunakan Adidas Indonesia di instagram, seharusnya
menginspirasi saya untuk membuat diri saya merasa baik *
Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7

sangat tidak setuju sangat setuju
5. saya akan merasa puas ketika saya mengikuti perilaku dari selebriti
yang digunakan Adidas Indonesia di instagram *
Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7

sangat tidak setuju sangat setuju
6. produk yang digunakan oleh selebriti Adidas Indonesia di instagram
layak dibeli *
Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7
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sangat tidak setuju sangat setuju
7. saya akan menggunakan produk yang dipakai celebrity endorser adidas
setelah teman saya membeli dan menggunakannya *
Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7

sangat tidak setuju sangat setuju
8. penting bagi saya saat teman saya menyukai barang dari celebrity
endorser adidas di instagram yang saya gunakan. *
Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7

sangat tidak setuju sangat setuju
9. saya hanya akan membeli barang dan merek dari celebrity endorser
adidas yang akan di senangi dan diterima oleh teman saya *
Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7

sangat tidak setuju sangat setuju
10. Saya ingin menjadi cerdas (smart) seperti selebriti yang dipilih Adidas
Indonesia di instagram *
Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7

sangat tidak setuju sangat setuju
11. Saya ingin menjadi stylish seperti selebriti yang dipilih Adidas
Indonesia di instagram *
Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7

sangat tidak setuju sangat setuju
12. Saya ingin menjadi trendy seperti selebriti yang dipilih Adidas
Indonesia di instagram *
Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7

sangat tidak setuju sangat setuju
13. Terkadang saya pernah merubah personality saya untuk bisa menjadi
selebriti yang dipilih Adidas Indonesia di instagram *
Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7
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sangat tidak setuju sangat setuju
14. Saya lebih menyukai membeli produk yang di endorse oleh selebriti di
instagram adidas Indonesia *
Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7

sangat tidak setuju sangat setuju
15. sangat mungkin bagi saya untuk membeli produk yang di endorse
terlebih dahulu di banding dengan produk yang tidak di endorse *
Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7

sangat tidak setuju sangat setuju
16. Celebrity endorser yang dipilih Adidas Indonesia di instagram
menginspirasi saya untuk membeli produk yang sama dengan produk
tersebut. *
Tandai satu oval saja.

1 2 3 4 5 6 7

sangat tidak setuju sangat setuju

Terima Kasih Atas Partisipasi Anda
Best Regards, Thaharia Malika

Diberdayakan oleh

Dukungan pembaca layar diaktifkan.
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Lampiran 3: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas pre-test
1. Attractiveness

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

.940 3

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 120 100.0

Excludeda 0 .0

Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .763

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square 324.226

df 3

Sig. .000

Anti-image Matrices

AT1 AT2 AT3

Anti-image Covariance

AT1 .209 -.121 -.075

AT2 -.121 .188 -.098

AT3 -.075 -.098 .271

Anti-image Correlation

AT1 .751a -.613 -.314

AT2 -.613 .722a -.435

AT3 -.314 -.435 .826a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Communalities

Initial Extraction

AT1 1.000 .900

AT2 1.000 .914

AT3 1.000 .871

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Total Variance Explained

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 2.686 89.528 89.528 2.686 89.528 89.528

2 .193 6.428 95.956

3 .121 4.044 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

Component

1

AT1 .949

AT2 .956

AT3 .933

Extraction Method:

Principal Component

Analysis.

a. 1 components

extracted.
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2. Self- Satisfaction

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

.935 3

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 120 100.0

Excludeda 0 .0

Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .766

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square 303.240

df 3

Sig. .000

Anti-image Matrices

SS1 SS2 SS3

Anti-image Covariance

SS1 .246 -.124 -.091

SS2 -.124 .219 -.114

SS3 -.091 -.114 .267

Anti-image Correlation

SS1 .771a -.532 -.355

SS2 -.532 .737a -.471

SS3 -.355 -.471 .795a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Communalities

Initial Extraction

SS1 1.000 .885

SS2 1.000 .901

SS3 1.000 .875

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Total Variance Explained

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 2.661 88.703 88.703 2.661 88.703 88.703

2 .191 6.372 95.075

3 .148 4.925 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

Component

1

SS1 .941

SS2 .949

SS3 .935

Extraction Method:

Principal Component

Analysis.

a. 1 components

extracted.
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3. Peer Influence

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

.931 3

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 120 100.0

Excludeda 0 .0

Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .766

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square 288.087

df 3

Sig. .000

Anti-image Matrices

PF1 PF2 PF3

Anti-image Covariance

PF1 .282 -.112 -.109

PF2 -.112 .248 -.129

PF3 -.109 -.129 .252

Anti-image Correlation

PF1 .791a -.425 -.408

PF2 -.425 .752a -.517

PF3 -.408 -.517 .757a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities
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Initial Extraction

PF1 1.000 .868

PF2 1.000 .886

PF3 1.000 .884

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Total Variance Explained

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 2.639 87.951 87.951 2.639 87.951 87.951

2 .196 6.549 94.500

3 .165 5.500 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

Component

1

PF1 .932

PF2 .941

PF3 .940

Extraction Method:

Principal Component

Analysis.

a. 1 components

extracted.
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4. Intention To Imitate

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

.961 4

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 120 100.0

Excludeda 0 .0

Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .861

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square 555.502

df 6

Sig. .000

Anti-image Matrices

II1 II2 II3 II4

Anti-image Covariance

II1 .177 -.088 -.032 -.039

II2 -.088 .162 -.048 -.032

II3 -.032 -.048 .166 -.088

II4 -.039 -.032 -.088 .183

Anti-image Correlation

II1 .864a -.516 -.189 -.216

II2 -.516 .853a -.295 -.184

II3 -.189 -.295 .857a -.503

II4 -.216 -.184 -.503 .869a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)



Indonesia Banking School
84

Communalities

Initial Extraction

II1 1.000 .892

II2 1.000 .903

II3 1.000 .902

II4 1.000 .889

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Total Variance Explained

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 3.586 89.654 89.654 3.586 89.654 89.654

2 .187 4.667 94.321

3 .120 2.993 97.314

4 .107 2.686 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

Component

1

II1 .944

II2 .950

II3 .950

II4 .943

Extraction Method:

Principal Component

Analysis.

a. 1 components

extracted.
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5. Purchase Intention

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

.946 3

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 120 100.0

Excludeda 0 .0

Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .773

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square 333.452

df 3

Sig. .000

Anti-image Matrices

PI1 PI2 PI3

Anti-image Covariance

PI1 .228 -.089 -.099

PI2 -.089 .214 -.106

PI3 -.099 -.106 .200

Anti-image Correlation

PI1 .792a -.402 -.464

PI2 -.402 .774a -.513

PI3 -.464 -.513 .755a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Communalities

Initial Extraction

PI1 1.000 .895

PI2 1.000 .902

PI3 1.000 .909

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Total Variance Explained

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 2.706 90.201 90.201 2.706 90.201 90.201

2 .159 5.296 95.497

3 .135 4.503 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

Component

1

PI1 .946

PI2 .950

PI3 .954

Extraction Method:

Principal Component

Analysis.

a. 1 components

extracted.
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Lampiran 4: Overall Model Fit
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Lampiran 5: Overall Structural Model Fit
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Lampiran 6: Standardized Regression Weights (Measurement Model)

Estimate
AT3 <--- AT .905
AT2 <--- AT .926
AT1 <--- AT .926
SS3 <--- SS .895
SS2 <--- SS .915
SS1 <--- SS .923
PF3 <--- PF .909
PF2 <--- PF .919
PF1 <--- PF .887
II4 <--- II .926
II3 <--- II .927
II2 <--- II .935
II1 <--- II .926
PI3 <--- PI .931
PI2 <--- PI .916
PI1 <--- PI .924
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Standardized Regression Weights (Structural Model)

Estimate
II <--- AT .403
II <--- SS .321
II <--- PF .251
PI <--- II 1.010
AT1 <--- AT .927
AT2 <--- AT .927
SS1 <--- SS .923
SS2 <--- SS .916
SS3 <--- SS .895
PF1 <--- PF .887
PF2 <--- PF .920
PF3 <--- PF .908
II1 <--- II .929
II2 <--- II .938
II3 <--- II .931
PI1 <--- PI .924
PI2 <--- PI .915
PI3 <--- PI .932
AT3 <--- AT .904
II4 <--- II .928
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Lampiran 7: Model Fit Summary (Overall Model Fit)

Number of distinct sample moments: 136
Number of distinct parameters to be estimated: 39

Degrees of freedom (136 - 39): 97

Result (Default model)

Minimum was achieved
Chi-square = 168.359
Degrees of freedom = 97
Probability level = .000

Model Fit Summary

CMIN

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF
Default model 39 168.359 97 .000 1.736
Saturated model 136 .000 0
Independence model 16 3354.134 120 .000 27.951

RMR, GFI

Model RMR GFI AGFI PGFI
Default model .035 .862 .807 .615
Saturated model .000 1.000
Independence model 1.784 .084 -.038 .074

Baseline Comparisons

Model NFI
Delta1

RFI
rho1

IFI
Delta2

TLI
rho2 CFI

Default model .950 .938 .978 .973 .978
Saturated model 1.000 1.000 1.000
Independence model .000 .000 .000 .000 .000
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Parsimony-Adjusted Measures

Model PRATIO PNFI PCFI
Default model .808 .768 .790
Saturated model .000 .000 .000
Independence model 1.000 .000 .000

NCP

Model NCP LO 90 HI 90
Default model 71.359 39.217 111.365
Saturated model .000 .000 .000
Independence model 3234.134 3048.913 3426.668

FMIN

Model FMIN F0 LO 90 HI 90
Default model 1.415 .600 .330 .936
Saturated model .000 .000 .000 .000
Independence model 28.186 27.178 25.621 28.796

RMSEA

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE
Default model .079 .058 .098 .013
Independence model .476 .462 .490 .000

AIC

Model AIC BCC BIC CAIC
Default model 246.359 259.359 355.071 394.071
Saturated model 272.000 317.333 651.099 787.099
Independence model 3386.134 3391.468 3430.734 3446.734

ECVI

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI
Default model 2.070 1.800 2.406 2.179
Saturated model 2.286 2.286 2.286 2.667
Independence model 28.455 26.898 30.073 28.500
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HOELTER

Model HOELTER
.05

HOELTER
.01

Default model 86 94
Independence model 6 6

Lampiran 8: Regression Weights
Estimate S.E. C.R. P Label

II <--- AT .379 .142 2.669 .008
II <--- SS .296 .096 3.075 .002
II <--- PF .261 .113 2.315 .021
PI <--- II .998 .051 19.493 ***
AT1 <--- AT 1.000
AT2 <--- AT .897 .047 19.135 ***
SS1 <--- SS 1.000
SS2 <--- SS .890 .049 18.284 ***
SS3 <--- SS .902 .053 17.046 ***
PF1 <--- PF 1.000
PF2 <--- PF 1.035 .063 16.479 ***
PF3 <--- PF 1.036 .065 15.972 ***
II1 <--- II 1.000
II2 <--- II .953 .048 19.883 ***
II3 <--- II .984 .051 19.392 ***
PI1 <--- PI 1.000
PI2 <--- PI .980 .054 18.003 ***
PI3 <--- PI .973 .051 19.177 ***
AT3 <--- AT .838 .048 17.604 ***
II4 <--- II 1.010 .053 19.132 ***
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