
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

Didalam Bab 4 ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan setelah peneliti melakukan uji lapangan mengenai hubungan antara 

daya tarik klien make up artist dengan promosi melalui media sosial Instagram.  

Dari hasil penelitian ini akan dijelaskan mengenai karakteristik responden, 

variabel dan uji hipotesis dalam menjawab rumusan masalah. 

 

4.1 Karakteristik Responden 

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu akan dipaparkan 

mengenai karakteristik responden untuk mengetahui gambaran umum tentang 

responden yang dijadikan sampel dalam penelitian. Karakteristik responden 

ini meliputi Umur, Jenis Kelamin, dan berapa kali menggunakan jasa make up 

artist via Instagram. 

 

4.1.1 Umur Responden 

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, diketahui bahwa 

umur responden berkisar antara 15 tahun sampai 33 tahun. Proporsi 

responden berdasar umur dapat dilihat sebagai berikut: 



 

Gambar 4.1.Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 4.1.UmurResponden  

 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 15,00 1 1,3 1,3 1,3 

17,00 3 3,9 3,9 5,2 

18,00 3 3,9 3,9 9,1 

19,00 3 3,9 3,9 13,0 

20,00 8 10,4 10,4 23,4 

21,00 5 6,5 6,5 29,9 



22,00 10 13,0 13,0 42,9 

23,00 4 5,2 5,2 48,1 

24,00 6 7,8 7,8 55,8 

25,00 7 9,1 9,1 64,9 

26,00 7 9,1 9,1 74,0 

27,00 5 6,5 6,5 80,5 

28,00 4 5,2 5,2 85,7 

29,00 1 1,3 1,3 87,0 

30,00 6 7,8 7,8 94,8 

31,00 1 1,3 1,3 96,1 

32,00 2 2,6 2,6 98,7 

33,00 1 1,3 1,3 100,0 

Total 77 100,0 100,0  

 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2016 

Berdasarkan pada Tabel 4.1. dan Gambar 4.1.diketahui bahwa 

responden yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu dari 77 

responden sebagian besar berusia 22 tahun (13% atau 10 orang). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para responden dalam 

kategori pemudi,sehingga menyukai make up artist. Semakin tua 

usianya akan semakin sedikit yang menggunakan make up artist. 



Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  

Ratih (2013) dan Natasya dkk (2014) yang dapat menyatakan bahwa 

kalangan remaja akhir dan dewasa merupakan pangsa pasar yang 

memiliki potensi besar dalam hal komunitas online atau yang dalam 

penelitian ini mengarah kepada media sosial Instagram untuk 

penggunaan make up artist. 

Mereka dengan usia 22 tahun hingga 30 tahun masih tergolong 

remaja akhir  hingga dewasa sehingga mereka memiliki penghasilan 

dan mereka berpotensi untuk menggunakan penghasilan mereka dalam 

rangka konsumsi dan mereka juga memiliki keinginan kuat untuk 

berinteraksi melalui media sosial, terutama Instagram, serta peduli 

pada penampilan. 

 

4.1.2 Jenis Kelamin Responden 

Tabel 4.2.Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frequency Persentase (%) 

Laki-laki 0 0.00 

Perempuan 100 100.00 

Total 77 100.00 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2016 

Dari hasil tabel distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

menunjukkan bahwa frekuensi jenis kelamin 100%adalah  wanita.  Hal 



ini  sesuai dengan karakteristik make up artist yang memiliki sasaran 

adalah wanita.  

4.1.3 Frekuensi menggunakan make up artist 

Tabel 4.3.Distribusi Responden Berdasarkan Frekuensi  

menggunakan make up artist 

Frekuensi Frequency Persentase (%) 

1-5 kali 29 37.66 

>5 kali 48 62.34 

Total 77 100.00 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2016 

Dari hasil Tabel 4.3. yaitu distribusi responden berdasarkan 

frekuensi mereka menggunakan make up artist menunjukkan bahwa 

sebagian besar atau mayoritas menggunakan make up artist lebih dari 5 

kali yaitu 48 orang atau 62.34% sedangkan sisanya 37,66% 

menggunakan make up artis antara 1-5 kali.  

4.2.  Hasil Pengujian Validitas 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil pengujian 

validitas pada penelitian ini: 

Tabel 4.4.Tabel Uji Validitas Daya Tarik Klien Make up Artist 

NO Butir Pertanyaan r-Hasil r-Tabel Keterangan 

1 Butir1 0,934 0,669 VALID 

2 Butir2 0,880 0,669 VALID 

3 Butir3 0,982 0,669 VALID 



4 Butir4 0,894 0,669 VALID 

5 Butir5 0,000 0,669 TIDAK VALID 

6 Butir6 0,981 0,669 VALID 

7 Butir7 0,879 0,669 VALID 

8 Butir8 -0,159 0,669 TIDAK VALID 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2016 

Dari Tabel 4.4. diketahui ada 2 pertanyaan tidak valid karena r hitung < 

r tabel sehingga tidak diikutkan dalam penelitian dan dihilangkan.  

Tabel 4.5.Tabel Uji Validitas Promosi melalui media sosial Instagram 

NO Butir Pertanyaan r-Hasil r-Tabel Keterangan 

1 Butir1 0,879 0,669 VALID 

2 Butir2 0,985 0,669 VALID 

3 Butir3 0,925 0,669 VALID 

4 Butir4 0,691 0,669 VALID 

5 Butir5 -0,522 0,669 TIDAK VALID 

6 Butir6 0,905 0,669 VALID 

7 Butir7 0,901 0,669 VALID 

8 Butir8 0,891 0,669 VALID 

9 Butir9 0,636 0,669 TIDAK VALID 

10 Butir10 0,808 0,669 VALID 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2016 

Dari Tabel 4.5. diketahui ada 2 pertanyaan tidak valid karena r hitung < 

r tabel sehingga tidak diikutkan dalam penelitian dan dihilangkan.  



 

4.3. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan proses untuk mengukur butir atau item 

suatu instrument. Instrument dikatakan reliable (andal) jika pertanyaan 

konsisten atau stabil. Uji Reliabilitas ini menggunakan rumus alpha 

Cronbach ( α).   

 

Tabel 4.6.Tabel Uji Reliabilitas Daya Tarik Klien Make Up 

Reliability Statistics

,877 8

Cronbach's
Alpha N of Items

 

 

Tabel 4.7.Tabel Uji ReliabilitasPromosi melalui media sosial Instagram 

Reliability Statistics

,907 10

Cronbach's
Alpha N of Items

 

 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2016 

Melalui tabel tersebut, menunjukan bahwa variabel daya tarik klien 

make up dan promosi melalui media  sosial Instagram memiliki nilai 

Cronbach Alpha 0,877 dan 0,907 diatas r-tabel (0,669) sehingga dapat 

dikatakan hasil pengujian ini reliable. 

 



4.4 Uji Prasyarat Hipotesis 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

One sample - Kolmogorov – Smirnov test. Oleh karena peneliti akan 

melihat hubungan daya tarik klien make up artist dengan pengguna 

melalui promosi media Instagram maka uji normalitas dilakukan 

pada masing-masing kelompok. Berikut hasil uji normalitas: 

Tabel 4.8.Uji Normalitas 

No Variabel K-Z Sig. Distribusi 

1 Y 

(Pengguna melalui 

promosi melalui media 

sosial instagram) 

1.040 0.275 Normal 

2 X1 

(Daya tarik klien make 

up artist) 

1.046 0.224 Normal 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2016 

Keterangan : K-Z : Koefesien Kolmogorov Smirnov Z 

Sig : Signifikansi hasil uji kolmogorov 

 

Hasil uji normalitas pada variabel Pengguna melalui promosi 

melalui media sosial instagram memiliki K-Z sebesar 1.040 dengan 

signifikansi 0.275 sedangkan pada variabelDaya tarik klien make up 

artistmemiliki nilai K-Z sebesar 1,046 dengan signifikansi 0,224. 

Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (batas taraf 5%) 

maka distribusi data pada variabel  daya tarik klien make up artist 



dengan pengguna melalui promosi media Instagramberdistribusi 

normal. 

4.5 Uji Hipotesis 

4.5.1 Uji Hipotesis Korelasi Product Moment 

Uji hipotesis ini menggunakan korelasi product moment dimana 

kita menguji korelasi antara variabel X yaitu pengguna melalui 

promosi media Instagramdenganvariabel Y yaitu daya tarik klien 

make up artist, dengan uji korelasi product moment dibawah ini 

maka diperoleh hasil data sebagai berikut: 

Tabel 4.9.Correlation 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2016 

 

ANALISIS: 

1. Arah Korelasi 

Correlations 

 Daya_tarik_iklan Promosi 

Daya_tarik_iklan Pearson Correlation 1 ,293** 

Sig. (2-tailed)  ,010 

N 77 77 

Promosi Pearson Correlation ,293** 1 

Sig. (2-tailed) ,010  

N 77 77 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



Berdasarkan hasil analisis seperti yang ditampilkan diatas, dapat 

diketahui bahwa korelasi antara variabel dari Total X (pengguna 

melalui promosi media Instagram) dan Total Y (daya tarik klien make 

up artist) menunjukan angka korelasi positif sebesar +0.293, hal ini 

berarti semakin tinggi pengguna melalui promosi media 

Instagrammaka semakin tinggi pula daya tarik klien make up artist dan 

sebaliknya. 

 

2. Kuat – Tidaknya Korelasi: 

Besarnya angka korelasi dengan nilai 0.293, hal ini menunjukan 

bahwa koefisien korelasi antara pengguna MUA (Make Up 

Artist)melalui promosi media Instagram berkorelasi cukup erat (>0.20) 

dengan daya tarik  klien make up artist. 

 

3. Signifikansi Hasil Korelasi 

Uji signifikansi dilakukan dua sisi atau two tailed dengan hipotesis: 

 H0: Tidak ada hubungan yang signifikan antara daya tarik klien make 

up artist dengan pengguna melalui promosi media Instagram 

 H1: Terdapat hubungan yang signifikan antara daya tarik klien make 

up artist dengan pengguna melalui promosi media Instagram 

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan berdasarkan nilai r 

Hitung dan r Tabel: 

 Jika r Hitung > r Tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima 



 Jika r Hitung <r Tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak 

(Besarnya r Tabel pada uji dua sisi df=N-2=77 dengan taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar = 0.189) 

 

 

Keputusan: 

Karena besarnya angka korelasi r Hitung adalah 0.293 lebih besar dari 

pada r tabel 0.189, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti 

bahwa hipotesis yang menyatakan “Terdapat hubungan yang 

signifikan antara daya tarik klien make up artist dengan pengguna 

melalui promosi media Instagram” diterima. 

 

4.6. Pembahasan 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian 

menunjukkan bahwa arah hubungan yang positif daya tarik klien make up 

artist dengan pengguna melalui promosi media Instagram. Hal ini berarti 

semakin tinggi daya tarik klien make up artist maka semakin 

tinggipengguna melalui promosi media Instagram.Kedua 

variabelmenunjukan bahwa terdapat hubungan antara variabeldaya tarik 

klien  make up artist dengan variabelpengguna melalui promosi media 

Instagram. Signifikansi hubungan antara daya tarik klien make up artist 

dengan variabelpengguna melalui promosi media Instagram dibuktikan 

dengan uji hipotesis yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 



antara  daya tarik klien make up artist dengan variabel pengguna melalui 

promosi media Instagram. 

Berdasarkan uji hipotesis dengan Korelasi Product Moment 

menyatakan nilai korelasi yang tergolong cukup kuat dengan hasil 0.293 

serta arah yang positif dengan demikian berarti memperkuat uji hipotesis 

dengan semakin tinggi daya tarik klien vmake up artist maka akan 

semakin tinggi pengguna melalui promosi media Instagram, begitu pula 

sebaliknya.  

Ada beberapa karakteristik responden yang terkait dan dapat 

mendukung hasil hipotesis ini dimana untuk umur responden paling 

banyak atau mayoritas responden berumur 22 tahun. Dari hasil  SPSS 

diketahui bahwa untuk means atau rata-rata data jawaban responden untuk 

umur 22 tahun 18,400 untuk daya tarik klien dan 23,300 untuk promosi 

dan nilai ini diatas umur lainnya sehingga dapat dikatakan umur tersebut 

mendominasi untuk daya tarik klien. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.10 

compare means. 

 

Tabel 4.10. Compare Means Umur dan Daya Tarik Klien , Promosi 

 

Umur Daya_tarik_iklan Promosi 

15,00 Mean 21,0000 28,0000 

N 1 1 

Std. Deviation . . 

17,00 Mean 17,3333 26,3333 

N 3 3 

Std. Deviation 4,04145 1,15470 

18,00 Mean 20,3333 25,0000 

N 3 3 

Std. Deviation 3,51188 6,55744 

19,00 Mean 17,6667 25,6667 



N 3 3 

Std. Deviation 2,30940 3,51188 

20,00 Mean 15,6250 22,0000 

N 8 8 

Std. Deviation 1,99553 5,95219 

21,00 Mean 18,2000 21,8000 

N 5 5 

Std. Deviation 2,58844 5,58570 

22,00 Mean 18,4000 23,3000 

N 10 10 

Std. Deviation 2,06559 4,71522 

23,00 Mean 16,0000 24,5000 

N 4 4 

Std. Deviation 3,91578 1,00000 

24,00 Mean 18,0000 23,0000 

N 6 6 

Std. Deviation 3,16228 3,28634 

25,00 Mean 17,7143 20,2857 

N 7 7 

Std. Deviation 2,75162 3,94606 

26,00 Mean 16,7143 23,0000 

N 7 7 

Std. Deviation 2,36039 3,31662 

27,00 Mean 17,6000 23,0000 

N 5 5 

Std. Deviation 3,28634 4,18330 

28,00 Mean 20,5000 26,2500 

N 4 4 

Std. Deviation 3,10913 3,86221 

29,00 Mean 15,0000 27,0000 

N 1 1 

Std. Deviation . . 

30,00 Mean 18,8333 20,8333 

N 6 6 

Std. Deviation 1,83485 6,46271 

31,00 Mean 20,0000 29,0000 

N 1 1 

Std. Deviation . . 

32,00 Mean 19,5000 22,5000 

N 2 2 

Std. Deviation 2,12132 6,36396 

33,00 Mean 18,0000 25,0000 

N 1 1 

Std. Deviation . . 

Total Mean 17,8571 23,2078 

N 77 77 

Std. Deviation 2,75640 4,52867 

 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016  

Jadi semakin tinggi daya tarik klien make up artist akan semakin 

meningkatkan pengguna melalui promosi media Instagram dan sebaliknya 

semakin rendah atau semakin buruk daya tarik klien make up artist akan 

semakin menurunkan pengguna melalui promosi media Instagram.  



Promosi mengacu pada setiap insentif yang digunakan oleh 

produsen untuk memicu transaksi atau konsumen untuk membeli suatu 

merek serta mendorong tenaga penjualan untuk secara agresif menjualnya. 

Insentif adalah tambahan atas manfaat dasar yang diberikan oleh merek 

dan untuk sementara dapat merubah harga atau nilai yang dirasakan. 

Menurut definisi, promosi insentif (misalnya, bonus dan imbalan) yang 

dirancang untuk mendorong konsumen pemakai-akhir atau pelanggan 

perdagangan membeli merek tertentu dengan lebih cepat, lebih sering, 

dalam jumlah yang lebih besar, atau terlibat dalam beberapa perilaku lain 

yang akan bermanfaat bagi pengecer atau produsen yang menawarkan 

promosi. Insentif dapat merubah harga atau nilai merek yang dirasakan 

namun hanya untuk sementara. Jadi dapat dikatakan bahwa insentif 

promosi penjualan untuk merek tertentu hanya berlaku pada satu 

pembelian atau  mungkin beberapa pembelian selama satu periode, tetapi 

tidak untuk setiap pembelian yang akan dilakukan konsumen selama 

periode yang lebih lama. Perlunya promosi penjualan pada umumnya tidak 

harus diperdagangkan, namun lebih menyangkut jenis aktivitas mana yang 

harus direncanakan dan apa yang harus dicapai. 

Riyanto (2008) mengungkapkan bahwa dalam membuat iklan 

menjadi lebih efektif diperlukan daya tarik yang tinggi di mana ketika 

iklan tersebut telah efektif akan mempengaruhi sikap merek terhadap suatu 

produk melalui iklannya. Hubungan ini terlihat terdapat pengaruh yang 

positif dari adanya mediasi yang diciptakan efektivitas iklan yang 



memperkuat hubungan dari daya tarik klien dengan brand attitude, 

hubungan mediasi tersebut untuk menilai secara tidak langsung efek dari 

penyebab yang diusulakan pada beberapa hasil melalui mediator yang 

diusulkan (Preacher and Hayes, 2004). Utami (2011) juga membuktikan 

ketika semakin tinggi sikap terhadap iklan akan mempengaruhi sikap 

terhadap merek yang diakibatkan oleh daya tarik klien yang kuat ataupun 

sebaliknya semakin rendah sikap terhadap iklan yang diakibatkan oleh 

rendahnya daya tarik akan membuat sikap terhadap merek juga menjadi 

rendah. 

Daya tarik klien mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk 

mendapatkan perhatian konsumen atau memengaruhi perasaan mereka 

pada suatu merek tertentu (barang dan jasa). Suatu daya tarik klien juga 

dapat pula dipahami sebagai sesuatu yang dapat menggerakan orang, 

membangkitkan ketertarikan mereka dan berbicara mengenai keinginan 

atau kebutuhan mereka (Morrisan, 2010). 

Daya tarik iklan dapat didefinisikan sebagai seberapa besar iklan 

yang dibuat oleh perusahaan mampu menarik perhatian dan memukau 

permirsannya melalui penggunaan bintang iklan serta musik pendukung 

lain tersebut. Semakin tinggi daya tarik klien berarti atraktif bagi 

konsumen sehingga konsumen tertarik untuk melihat promosi melalui 

media Instagram, hasil penelitian ini membuktikan adanya hubungan 

positif antara daya tarik klien make up artist dengan pengguna melalui 



media sosial Instagram.  Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Indria (2013), Jayanti (2014). 

Jadi foto before and after make up menjadi daya tarik karena lebih 

cantik dan menarik, pembeli juga bisa membeli pernak pernik aksesoris 

yang sehubungan dengan Lizzbethmua  (misalnya: eyeshadow, mascara, 

eyeliner, lipstik, ada pesan promosi dari make up artist misal adanya 

diskon dan Lizzebethmua dapat menyampaikan pada konsumen tentang 

atraktif nya make up artist. Maka sebaiknya pihak Lizzebethmua dapat 

meningkatkan daya tarik klien di Instagram sehingga dapat meningkatkan  

promosi melalui media Instagram, hal ini diharapkan akan menambah 

jumlah konsumen Lizzebethmua di kemudian hari. 

Berdasarkan hasil pertanyaan terbuka yang disebarkan kepada responden, 

sebagian besar mengetahui akun instagram MUA Lizzebethmua dari teman karena 

seringnya berkumpul dan bersosialisasi dengan teman maka informasi cepat 

tersampaikan. Sebagian besar responden telah menjadi follower Instagram MUA 

Lizzebethmua selama 1 tahun. Foto paling menarik bagi sebagian besar responden 

adalah foto pernikahan , karena Lizzebeth mua menampilkan foto sesuah dan 

sebelum make up, dan untuk pernikahan make up nya lebih rumit dan detail jadi 

para follower makin kagum dengan karya Lizzebethmua. Seringnya Lizzebethmua 

dalam mempromosikan Instagramnya makin banyak yang tahu tentang karyanya, 

sebagian besar responden mengetahui promosi yang dilakukan Lizzedbethmua 

setiap hari. 


