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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Profil Selebgram Beauty Reviewer 

 Selebgram Beauty Reviewer Titan Tyra lahir di Jakarta,25 Maret 1995 yang mengawali 

karirnya sebagai beauty vlogger lewat media Youtube pada tahun 2008 sebelum dia terjun ke 

dunia Instagram. Titan Tyra merupakan anak dari pasangan Benny W Tan sebagai praktisi 

Kesehatan dan Zhang Kai Rong yang diketahui sangat berbeda dalam bidang peminatan Titan 

Tyra yang terjun dalam dunia fashion dan bisnis produk kecantikan. Awalnya Titan memulai 

dengan membagikan tips di Youtube dan juga Instagram mengenai produk kecantikan yang dia 

gunakan serta membagikan pandangan terhadap isu-isu yang ramai diperbincangkan yaitu 

tentang beauty standard orang Indonesia. Seiring perkembangan zaman, Titan pun 

mendapatkan banyak kepercayaan dari followers-nya dan berkembang pesat sehingga dia pun 

mulai menerima endorse produk yang nantinya akan di ulas bagi pengikutnya. Salah satu yang 

membuat dia terkenal adalah saat dia melakukan review produk serum salah satu perusahaan 

yang tidak cocok dengan tipe kulitnya yang kemudian di share lewat Instagram dan membuat 

Titan menjadi #honestreviewerselebgram yang dibuat oleh followers-nya.  

 Tentunya dengan pekerjaan yang dia geluti sekarang, memunculkan minat dan ambisi 

yang kuat untuk menciptakan sebuah produk dengan inovasi yang menarik juga sesuai dengan 

kecantikan orang Indonesia di negara Tropis. Dengan predikatnya sebagai lulusan Universitas 

Buffalo di New York, Amerika Serikat dengan jurusan psikologi, membuat Titan mendapatkan 

insight dari kebutuhan para followers-nya. Sehingga dengan penghasilan yang dia raup dari 

Youtube dan Instagram, pada Maret 2020 saat pandemi Titan Tyra pun dengan berani 

mengambil Langkah untuk membuka bisnis produk kecantikan yaitu SECONDATE dan 

dimulai secara online. Di kurun waktu yang lumayan singkat, Titan Tyra dan juga partner 

bisnisnya mendapatkan keuntungan yang besar yang kemudian memunculkan inovasi produk 

yang baru yaitu lip-tint, eyebrows, hand lotion, brow-up yang menjadi produk kecantikan 

berkualitas nomor 1 Indonesia dalam kategori e-commerce online. Skala penjualan dari produk 

Titan Tyra yaitu SECONDATE telah mencapai di berbagai manca negara (worldwide shipping) 

dan diwilayah asia seperti Singapur, Thailand, Malaysia dan juga Filipina. SECONDATE 

beauty berlokasi di Jl. Tulodong Bawah No.2A, Senayan, Kebayoran Baru. Lokasi ini bisa 

dibilang cukup strategis karena terletak di beberapa tempat yang popular seperti Four Season 

Jakarta, Satria Mandala Museum, dan sekitar 3,6km dari Senayan Park. 

 



 

34 
 

4.1.2 Koleksi produk SECONDATE beauty 

 Dengan perkembangan produk kecantikan yang semakin pesat dan berkompetesi dalam 

dunia e-commerce SECONDATE mengeluarkan beberapa produk yang berbeda, unik, dan 

memiliki inovasi produk yang gampang digunakan dan juga mempunyai ingredients yang 

aman Selama dua tahun terakhir adapun produk yang dikeluarkan yaitu Brow Updo, Color 

Palette dan Gel Lip Gloss 

1. Brow Updo 

Produk ini sama seperti brush untuk alis (bisa digunakan saat tidak memakai pensil 

alis). Brow Updo merupakan produk yang unik dan popular karena memiliki tekstur 

yang tidak pigminted, produk yang tahan lama dan bentukan pada bagian brush atau 

spoolie-nya berbeda dengan produk lain dan sangat memudahkan bagi penggunanya. 

Beragam warna yang diciptakan sangat sesuai dengan kulit orang Indonesia dan terlihat 

unik saat dipakai. 

2. Color Palette 

Color Pallete ini mempunyai dua produk yang memiliki beragam warna yaitu ada peach 

bundle series dan juga rude nude eyeshadow. Perbedaan dari dua color palette ini bisa 

dilihat dari tone warna yang disediakan, serperti contoh untuk peach bundle series 

diciptakan untuk orang yang menyukai warna hangat, natural, casual dan simple. 

Sedangkan untuk color palette Rude Nude, warna ini diciptakan untuk gaya makeup 

yang bold yaitu warna yang stand-out, berani dan juga penggambaran untuk wanita 

Indonesia agar percaya diri dengan warna yang tajam. 

3. Gel Lip Gloss 

Untuk Produk ini tentunya sangat berbeda dengan produk lipstick yang lain. Yaitu 

dengan tekstur produk yang cair, tetapi tetap tahan lama saat digunakan. Tentunya 

sebagai produk yang memiliki makna tersendiri sangat menyentuh bagi pembelinya. 

Karena produk ini berdasar dari nama brand yaitu SECONDATE yang berarti hubungan 

kedua. Dengan produk Lip Gel ini menggambarkan sebagai “opsi kedua” dari 

konsumen untuk memberikan kesempatan bagi brand tersebut dengan suatu komitmen 

yang saling menguntungkan. 

Tabel 4.1 

Daftar Harga Produk SECONDATE beauty Tahun 2022 

NO PRODUK SECONDATE BEAUTY HARGA 

1. Brow Updo Rp. 95.000 
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2. Lip Gel Secondate Rp. 99.000 

4. Peachy Bundle Eyeshadow Color Palette Rp. 289.000 

5. Brow People  Rp. 95.000 

6. Rude Nude Eyeshadow Color Palette Rp. 289.000 

7. Milky Gel Lip Tint Rp. 129.000 

 Sumber : Secondatebeauty.com, Tahun 2022. 

 

Gambar 5 (Lip produk Secondate) 

 Dilansir dari Femaledaily.com maret 2020, menunjukkan bahwa produk 

Secondate yang paling banyak diminati pembeli semenjak produk tersebut dirilis adalah 

produk Secondate Milky Gel Lip Tint. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden merupakan gambaran umum dari suatu penelitian 

untuk mencapai hasil yang akurat dengan responden yang dituju. Karakteristik 

responden dilihat berdasarkan status-nya seperti Jenis Kelamin, Umur dan juga 

Pekerjaan. Maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

Distribusi Responden berdasarkan 

Jenis Kelamin 

 

Perempua
n

98%

Laki-laki
2%

Jenis Kelamin

Perempuan Laki-laki
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Gambar 6 (Statistik Responden berdasarkan Jenis Kelamin) 

 Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2022 

 Berdasarkan Tabel 4.2 yang diatas, penelitian ini menggunakan 100 responden dari 

jumlah sampel yang diambil dari jumlah populasi Instagram Titan Tyra @secondatebeauty, 

dengan kelompok berdasarkan jenis kelamin diperoleh responden yang berjenis kelamin 

Perempuan ada sebanyak 98 responden dengan persentase 98% dan ternyata ada juga 

responden yang berjenis kelamin Laki-Laki berjumlah 2 responden dengan persentase 2%. Hal 

ini disebabkan karena produk secondate adalah produk kecantikan yang lebih cenderung 

mengarah untuk kebutuhan dan konsumsi perempuan dalam mencari jati diri dari segi 

penampilan. Tetapi ternyata, tidak menutup kemungkinan juga bahwa produk kecantikan bisa 

dipakai oleh kelompok yang lain yaitu laki-laki yang menyukai dunia kecantikan atau merias 

diri. 

 

Gambar 5 (Sumber : Youtube, secondatebeauty.com 2022) 

 Seperti gambar yang tertera diatas, dapat menunjukkan bahwa penggunaan produk 

Secondate cenderung digunakan oleh perempuan dengan persentase yang paling tinggi dilansir 

dari kanal Youtube channel beberapa content creator dan hanya ada beberapa pengguna produk 

kecantikan oleh laki-laki. Tujuan produk tersebut dapat terlihat jelas pada gambar Secondate 

Diary, yang merupakan platform khusus untuk para perempuan yang mempunyai cerita saat 

menggunakan produk. 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden berdasarkan 

Usia 

Usia Frekuensi Persentase 

< 16 Tahun 

17-22 Tahun 

23-28 Tahun 

- 

32 

54 

- 

32% 

54% 
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29-34 Tahun 

>35 Tahun 

13 

1 

13% 

1% 

Total 100 100% 

 Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

 Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden dari 

Instagram Titan Tyra itu didominasi pada usia 17-28 Tahun yaitu sebesar 86% dan dengan 

prosentase hanya sekitar 14% didominasi oleh 29 sampai diatas 35 Tahun. Sehingga, dilansir 

pada portal BeautyHaul pada rentang usia 17-28 Tahun cenderung menggunakan produk 

kecantikan untuk berpenampilan menarik.  

 

Gambar 7 (Grafik penggunaan Lisptik di Indonesia Menurut Usia) 

(Sumber : Indonesiadata.id) 

 Hal ini sejalan dengan data dari portal Kemenperin.go.id (Indonesiadata.id) yang 

dikutip dari Koran tempo (27/01/2020) CEO Social Bella John Marco mengatakan penggunaan 

produk kecantikan berpotensi mengalami kenaikan untuk produk lokal kecantikan. 

Pertumbuhan penggunaan kosmetik dan perawatan diri, didukung oleh  penduduk usia muda 

di Indonesia yang sangat besar, dengan  rata-rata usia yang aktif menggunakan produk 

kosmetik adalah berkisar 28 Tahun. 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan 

Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

Pelajar/mahasiswa 

Karyawan 

Pegawai Negeri 

35 

11 

5 

35% 

11% 

5% 
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Pegawai Swasta 

Entrepeneur 

Freelancer 

Ibu Rumah Tangga 

Belum Bekerja 

(Unemployed) 

18 

11 

8 

9 

3 

 

18% 

11% 

8% 

9% 

3% 

 

Total 100 100% 

 Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 4.4 diatas, didapatkan hasil analisis yang 

paling banyak mempunyai minat beli produk SECONDATE didominasi oleh kelompok 

Pelajar/Mahasiswa dan Pegawai swasta sebanyak 53%. Data tersebut menunjukkan bahwa, 

pekerjaan atau aktivitas seperti pelajar/mahasiswa, pegawai dan karyawan membutuhkan 

penampilan yang menarik sehingga membutuhkan produk kecantikan. 

 

 

Gambar 8. Persentase Demografi Pengguna Kosmetik (Pasar Online 2020) 

Sumber : nusaresearch 

 Dilansir dari data nusaresarch untuk penggunaan kosmetik, bisa dilihat pada data 

pekerjaan bahwa produk kecantikan lebih banyak dibutuhkan oleh para pelajar/mahasiswa dan 

juga pegawai atau karyawan dengan prosentase yang tinggi sebanyak 54,1%. Hal ini sejalan 

dengan data dari Kalesang.id 2022, yaitu Badan POM membentuk Duta Kosmetik yang aman 

dan menggaet pelajar/mahasiswa dan pekerja aktif karena pada generasi ini, mereka mulai 

membentuk dan mencari keunikan dalam diri sendiri agar dapat terlihat menarik dan tentunya  

dapat mengedukasi sesama untuk memilih produk yang berkualitas dan aman digunakan.  
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4.3 Karakteristik Variabel Daya Tarik Selebgram 

4.3.1 Deskripsi Indikator Penampilan (appearance) 

Tabel 4.5 

Indikator Penampilan (appearance) 

 

 

 

 

 

  Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Indikator pertama adalah Penampilan (appearance) dari variabel Daya Tarik 

(X). Penampilan selebgram dibangun untuk mendapatkan karakteristik yang dapat 

dikenali oleh pengikutnya dan mempunyai label yang berbeda dari orang lain. Dalam 

Indikator Penampilan ada terdapat 4 item pertanyaan. Dengan perhitungan jumlah rata-

rata menggunakan skala Interval, adalah sebagai berikut : 

 

= 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎−𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃𝒂𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒖𝒎

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊
  

              =
16 − 4

4
=  

12

4
= 3  

 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan sebanyak  84% responden setuju dengan 

penampilan dari seorang selebgram dapat mempengaruhi minat beli mereka untuk 

membeli suatu produk. Dapat dilihat dari data yang diperoleh, responden sangat 

memperhatikan penampilan seorang selebgram untuk diikuti. Menurut Percy dan 

Rossiter (1987), penampilan berkaitan dengan attraction (perhatian) yang mempunyai 

dua karakteristik utama yaitu Kepesonaan (likability) dan Kesamaan (similiarity) 

dimana seorang public figure mempunyai pesona penampilan yang unik dan kesamaan 

sebagai kebutuhan untuk dikonsumsi. 

Tabel 4.6 

Indikator Kepribadian (Personality) 

Interval Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

1-4,5 STS 0 0% 

4,5-9 TS 2 2% 

9-13,5 S 22 22% 

Interval Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

4-7 STS 1 1% 

7-10 TS 5 5% 

10-13 S 9 9% 

13-16 SS 75 75% 

Total 100 100% 
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13,5-19 SS 76 76% 

Total 100 100% 

  Sumber : Analisis data primer, Tahun 2022 

Indikator Kepribadian (personality) dari variabel Daya Tarik (X). Kepribadian 

(personality) dibangun untuk membentuk personal branding diri sendiri dan dapat 

menjadi cerminan atau identitas diri yang berbeda. Dalam Indikator kepribadian hanya 

terdapat 1  item pernyataan. Dengan perhitungan jumlah rata-rata menggunakan skala 

Interval, adalah sebagai berikut : 

 

= 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎−𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃𝒂𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒖𝒎

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊
  

              =
4 − 1

4
=  

3

4
0,75  

 

Berdasarkan Tabel 4.6 ditunjukkan bahwa ada sebanyak 98% responden setuju 

bahwa seorang public figure atau selebgram diharapkan untuk mampu menunjukkan 

kepribadian diri-nya yang dapat menjadi nilai jual saat berada di media sosial. Hal ini 

sejalan dengan konsep personal branding menurut Peter Montoya (Haroen, 2014) 

dimana dalam salah satu konsep-nya kunci memenangkan personal branding diri kita 

adalah membangun kepribadian (the law of personality) dengan apa adanya dan 

mempunyai sikap mendukung yang positif. 

Tabel 4.7 

Indikator Gaya Hidup (Lifestyle) 

Interval Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

3-5,25 STS 0 0% 

5,25-7,5 TS 7 7% 

7,5-9,75 S 24 24% 

9,75-12 SS 69 69% 

Total 100 100% 

  Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Indikator Gaya Hidup (lifestyle) dari variabel Daya Tarik (X). Gaya Hidup 

(lifestyle) Gaya hidup identik dengan bagaiamana caranya berpakaian,  menunjukkan 

kebiasaan sehari-harinya dan bagaiamana membentuk pengelompokannya sesuai 

klasifikasi gaya hidup. Dalam indikator gaya hidup (lifestyle) ada terdapat 3  item 

pernyataan. Dengan perhitungan jumlah rata-rata menggunakan skala Interval, adalah 

sebagai berikut : 



 

41 
 

= 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎−𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃𝒂𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒖𝒎

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊
  

              =
12 − 3

4
=  

9

4
= 2,25  

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan ada sebanyak 93% responden setuju 

bahwa gaya hidup seorang public figure atau selebgram sangat mendominasi 

pengikutnya untuk berada di kelompok yang sama. Berdasarkan riset jurnal ilmiah yang 

mempunyai teori pendukung menurut solomon (2009) dalam salah satu pembagian 

gaya hidup yaitu gaya hidup orientasi diri (self oriented style) sangat populer 

dikalangan remaja serta pemuda dewasa dan lebih spesifik terjadi terhadap wanita. Hal 

ini terjadi karena adanya kemampuan individu yang senang hidup mandiri dan dapat 

mengambil keputusan terhadap diri sendiri dalam membeli sebuah produk yang 

berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan individual. 

 

Tabel 4.8 

Indikator Memiliki ketertarikan membeli 

 

 

 

 

 Sumber : Analisis Data primer, Tahun 2022 

Indikator pertama yaitu memiliki ketertarikan membeli dari variabel Minat Beli 

(Y). Memiliki ketertarikan membeli terjadi karena adanya beberapa faktor yang 

mempersuasif setiap individual. Dalam indikator memiliki ketertarikan membeli ada 

terdapat 6 item pernyataan. Dengan perhitungan jumlah rata-rata menggunakan skala 

Interval, adalah sebagai berikut : 

= 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎−𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃𝒂𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒖𝒎

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊
  

              =
24 − 6

4
=  

18

4
= 4,5  

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa ada sebanyak 96% responden 

menanggapi sangat setuju bahwa setiap individual yang memiliki ketertarikan membeli 

mempunyai alasan dan atau pengaruh secara eksternal. Menurut kotler (Anissa 2017), 

minat beli terjadi karena adanya penerimaan pesan dari produk yang dilihatnya dan 

Interval Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

6-10,5 STS 1 1% 

10,5-15 TS 3 3% 

15-19,5 S 16 16% 

19,5-24 SS 80 80% 

Total 100 100% 
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akhirnya terjadi ketertarikan untuk mencoba dan memenuhi rasa ingin tahu sampai 

timbul keinginan untuk memilikinya secara konstan. 

 

Tabel 4.9 

Indikator Menciptakan Minat 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisis data primer, Tahun 2022 

Indikator menciptakan minat dari variabel Minat Beli (Y). Menciptakan minat 

adalah suatu proses menuju keputusan pembelian yang didominasi oleh rasa ingin tahu 

dan karena adanya ketertarikan eksternal terhadap suatu produk. Dalam indikator 

memiliki ketertarikan membeli ada terdapat 3 item pernyataan. Dengan perhitungan 

jumlah rata-rata menggunakan skala Interval, adalah sebagai berikut : 

= 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎−𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃𝒂𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒖𝒎

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊
  

              =
12 − 3

4
=  

9

4
= 2,25  

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa ada sebanyak 95% responden yang 

memberikan pernyataan sangat setuju, dimana sebelum kita membeli suatu produk kita 

harus mempunyai pengalaman mencoba produk tersebut, sehingga menciptakan minat 

setiap individu untuk membeli produk. Berdasarkan psikoborneo yang meriset perilaku 

keputusan untuk membeli suatu produk terjadi karena adanya proses pertimbangan 

dilihat dari apa yang menjadi kelebihan suatu produk, kualitas produk, merek dan siapa 

yang menciptakan brand tersebut. Seperti yang dilansir pada portal 

databoks.katadata.co.id ada sekitar 52% dari 100 responden yang membeli produk yang 

direkomendasikan oleh public figure atau owner. Hal ini sejalan menurut Thamrin 

(2013) yaitu konsumen akan merasa senang dan puas dengan  suatu produk yang telah 

dibelinya dan kemudian akan menimbulkan keinginan untuk melakukan transaksi lagi. 

 

Tabel 4.10 

Indikator Melakukan transaksi 

Interval Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

3-5,25 STS 0 0% 

5,25-7,5 TS 5 5% 

7,5-9,75 S 7 7% 

9,75-12 SS 88 88% 

Total 100 100% 
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Interval Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

2-3,5 STS 1 1% 

3,5-5 TS 1 1% 

5-6,5 S 11 11% 

6,5-8 SS 87 87% 

Total 100 100% 

  Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Indikator melakukan transaksi dari variabel Minat Beli (Y). Melakukan 

transaksi melakukan transaksi adalah sebuah keputusan pembelian setelah melalui 

beberapa tahap pertimbangan. Proses tersebut ditentukan oleh individu atau pelaku 

konsumen. Dalam indikator melakukan transaksi ada terdapat 2 item pernyataan. 

Dengan perhitungan jumlah rata-rata menggunakan skala Interval, adalah sebagai 

berikut : 

= 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎−𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃𝒂𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒖𝒎

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊
  

              =
8 − 2

4
=  

6

4
= 1,5 

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa sebanyak 98% responden yang 

memberikan tanggapan sangat setuju bahwa ada proses pertimbangan sebelum 

melakukan transaksi. Seperti yang dinyatakan oleh Swastha dan Handoko (2000) 

bahwa ada faktor eksternal yang menjadi faktor dasar yang timbul dari internal dalam 

keputusan pembelian atau pelaku konsumen yaitu yang pertama adanya motivasi, 

pengamatan, belajar, kepribadian  dan konsep diri dan sikap. 

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

 Menurut Ghozali (2016) uji asumsi klasik digunakan untuk menganalisis regresi linier 

apabila suatu data mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak ada. Sehingga pada uji 

asumsi klasik akan dijelaskan secara bertahap dengan melakukan 3 uji data yaitu Uji 

Normalitas dan Normal Probability-plot, Uji Homogenitas dan Uji Linearitas. Dalam uji data 

ini peneliti tidak menggunakan uji multikolinearitas dan uji heterokedasititas karena penelitian 

ini hanya mempunyai 2 Variabel yaitu Variebel Independen (X) dan Variabel Dependen (Y).. 

Berikut penjelasan serta data yang diperoleh adalah sebagai berikut :  

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji dalam model regresi apakah variabel 

terikat dan variable bebas keduanya menghasilkan nilai normal atau tidak. Menurut 

Ghozali (2012), hasil yang diperoleh baik adalah  hasil yang menghasilkan data 
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normal dan atau mendekati normal. Metode yang digunakan untuk menguji data ini 

adalah metode KS atau Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria apabila nilai 

signifikansinya > dari 0,05 maka nilai tersebut dapat dikatakan data berdistribusi 

normal. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas Metode Kolmogorov-Sminov 

Kolmogorov 

Sminov 

Asymp.Sig Kriteria Keterangan 

0,958 0,317 >0,05 Hasil 

berdistribusi 

Normal 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.8, menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan dapat 

dikatakan baik, sehingga dapat disimpulkan hasil yang diperoleh dapat berdistribusi 

normal dengan nilai asymp.sig sebesar 0,317 yang berarti lebih besar (>0,05). 

Untuk uji Normal Probability-Plot dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal 

karena berada disekitar garis diagonal dan mengkuti arah garis tersebut. Sebaliknya, 

data dapat dikatakan tidak terdistribusi normal, apanila titik menjauh dari arah garis 

diagonal. Untuk uji Normal Probability-Plot ini hanya menunjukkan hasil berupa 

gambar dan hanya untuk pelengkap data Uji Normalitas. 

 

Gambar 9 

Hasil uji Normal Probability-Plot 

Sumber : Data SPSS versi 20, Tahun 2022 
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4.4.2 Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas dilakukan uji untuk mengetahui jika dua atau lebih kelompok dari 

data sampel yang diambil dari jumlah populasi yang memiliki varian yang sama 

atau bersifat homogen. Pengujian ini adalah persyaratan untuk melakukan 

pengujian ke Uji selanjutnya. Metode yang digunakan untuk melakukan Uji 

Homogenitas adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai signifikansi lebih besar (>0,05), maka distribusi dari perolehan 

data homogen, sebaliknya 

b. Jika nilai signifikansi kurang dari (<0,05), maka distribusi dari 

perolehan data tidak homogen. 

Uji  homogenitas dalam penelitian ini dilihat dari nilai Levene Statistics dan 

nilai signifikansinya yang diperoleh sebagai berikut : 

 

Tabel 4.12 

Uji homogenitas 

Levene 

Statistics 

Df1 Df2 Sig. 

0,122 1 198 0,727 

  Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas, dapat ditunjukkan hasil Levene Statistics yaitu 

0,122 dengan nilai signifikansi 0,727 yang berarti lebih dari (>0,05) maka 

distribusi perolehan data homogen. 

 

4.4.3 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pada 

model regresi adanya ditemukan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik tidak akan terjadi korelasi pada variabel independen. Untuk dasar pengambilan 

keputusan, ada dua cara yang harus dilakukan, yaitu : 

1. Berdasarkan Nilai Tolerance 

Pernyataan : 

Jika nilai Tolerance > 0,10 maka tidak terjadi Multikoliniearitas, 

sebaliknya 

 Jika nilai Tolerance < 0,10 maka terjadi Multikoliniearitas. 

2. Berdasarkan Nilai Tolerance 
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Pernyataan : 

 Jika nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi Multikoliniearitas, sebaliknya 

 Jika nilai VIF > 10,00 maka terjadi Multikoliniearitas 

Tabel 4.13 

Uji Multikoliniearitas 

 

Berdasarkan perolehan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai 

tolerance variabel Daya Tarik Selebgram (X) adalah 1,000 lebih besar daripada 

0,10, dan nilai VIF menunjukkan angka 1,000 lebih kecil daripada 10,00. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi Multikoliniearitas. 

 

4.4.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah regresi linier terdapat korelasi 

antara gangguan pada periode t dengan gangguan pada periode t-1 (sebelumnya). 

Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi gangguan autokorelasi. 

Untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi, dapat dilihat sebagai 

berikut : 

1. Jika d < dL atau d>4-dL maka hipotesis nol ditolak, dan artinya terdapat 

autokorelasi 

2. Jika dU < d <4-dU maka hipotesis nol diterima, dan artinya tidak terdapat 

autokorelasi 

Tabel 4.14 

Uji Autokorelasi 

 

  Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

 



 

47 
 

4.5 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian Hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Variabel 

Independen terhadap Variabel Dependen. Penelitian ini diuji dengan dua variabel saja yaitu 

variabel Daya Tarik Selebgram (X) dan Minat Beli Konsumen (Y). Dilakukan dengan regresi 

linier sederhana, dan diperoleh data sebagai berikut :  

H0 = Daya Tarik Selebgram tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen dari 

followers Titan Tyra pada product Secondate. 

H1  = Daya Tarik Selebgram mempunyai pengaruh terhadap minat beli konsumen dari 

followers Titan Tyra pada product Secondate. 

4.5.1 Uji Regresi Linier Sederhana 

Tabel 4.15 

Tabel model summary Analisis Regresi 

 

   Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan hasil data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa adanya korelasi 

antara variabel Daya Tarik Selebgram (X) terhadap variabel Minat Beli Konsumen 

(Y) dengan perolehan nilai R hitung sebesar 0,607 dan nilai kolerasi tersebut dapat 

dikatakan  tergolong kuat yaitu >0,1 serta korelasinya bernilai positif dan searah. 

Sehingga, apabila Daya Tarik Selebgram semakin tinggi atau kuat, maka perilaku 

Minat Beli Konsumen akan semakin tinggi, sebaliknya, jika Daya Tarik Selebgram 

semakin rendah, maka perilaku Minat Beli Konsumen akan semakin rendah. 

 Dari Tabel Model Summary, nilai koefisien determinasi (R Square) adalah 

sebesar 0,368 atau 36,8%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil R2 X 100%. Dari hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh Daya Tarik Selebgram sebagai beauty 

reviewer terhadap Minat Beli Konsumen product “SECONDATE” sebesar 36,8% 

sedangkan 63,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari variabel 

Independent yang tidak menjadi fokus penelitian penulis.  

 Selebgram merupakan seorang yang diminati oleh pengguna sosial media, 

khususnya pada media Instagram karena mempunyai daya tarik yang unik untuk 
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mempresentasikan dirinya di sosial media. Apabila penulis melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan menambah variabel Independen misalnya Daya Tarik 

Selebgram terhadap minat beli pada platform e-commerce maka dapat memperoleh 

prosentase yang lebih besar. Namun, karena dalam penelitian ini penulis hanya 

memfokuskan untuk melihat sebagaimana pengaruh Daya Tarik Selebgram 

terhadap Minat Beli Konsumen product dari Titan Tyra yaitu Secondate. 

 Untuk menguji hipotesis terkait pengaruh Daya Tarik Selebgram terhadap 

Minat Beli Konsumen, dapat dilihat pada data ANOVA. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H0: Tidak terdapat pengaruh Daya Tarik Selebgram terhadap Minat Beli 

Konsumen product “Secondate” 

H1: Terdapat pengaruh Daya tarik Selebgram terhadap Minat Beli Konsumen 

product “Secondate” 

Untuk dasar pengambilan keputusan dalam analisis Anova berdasarkan 

probabilitas adalah, 

a. Jika probabilitas (>0,05) maka H0 diterima dan H1 ditolak 

b. Jika probabilitas (<0,05) maka H1 diterima dan H0 ditolak 

 

 

Tabel 4.16 

Tabel Anova 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas adalah 0,000 

jauh lebih kecil dari 0,05. Disimpulkan H1 diterima, dan H0 ditolak. Sehingga, model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi Minat Beli Konsumen, atau Variabel Daya 

Tarik Selebgram berpengaruh terhadap Minat Beli Konsumen. 
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Berikut ini adalah tabel model persamaan regresi Pengaruh Daya Tarik 

Selebgram terhadap Minat Beli konsumen product Secondate: 

Tabel 4.17 

Model Persamaan Regresi 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

 Persamaan regresi linier sederhana yang diperoleh pada tabel diatas adalah sebagai 

berikut : 

Y = a + b.X 

 Keterangan  : 

 Y   : Nilai Variabel dependen (Minat Beli Konsumen) 

 X  : Nilai Variabel independen (Daya Tarik Selebgram) 

 a  : Nilai konstanta untuk mengetahui adanya peningkatan atau 

penurunan pada Variabel Y 

 b  : Koefisien Regresi 

Sehingga diperoleh hasil dengan memasukkan nilai output yang ada pada tabel diatas, sebagai 

berikut :  

YMinat Beli Konsumen = 18,859 + 0,737 . XDaya Tarik Selebgram  

Diinterpretasikan sebagai berikut : 

a. Dari hasil data diatas, dapat disimpulkan nilai konstanta yaitu sebesar 18,859. 

Tanda positif menunjukkan jika tidak ada variabel Daya Tarik Selebgram, maka 

besarnya variabel Minat Beli Konsumen tetap sebesar 18,859.  

b. Nilai koefisien b, yaitu sebesar = 0,737. Hasil dari data tersebut menunjukkan 

bahwa jika variabel X (Daya Tarik) mengalami kenaikan sebesar 1 nilai variabel, 

maka variabel Y (Minat Beli) akan naik sebesar 0,737. Tanda positif menunjukkan 

adanya pengaruh yang searah antara variabel X (Daya Tarik) dan variabel Y (Minat 

Beli). 
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4.6 Pembahasan hasil penelitian 

 Untuk membahas apakah rumusan masalah terjawab dalam penelitian ini yaitu 

Pengaruh Daya Tarik Selebgram beauty reviewer terhadap Minat Beli Konsumen product 

“SECONDATE” maka peneliti melakukan penelitian melalui kuesioner tertutup pada 100 

orang responden yang termasuk sebagai followers Titan Tyra @secondatebeauty. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Grand Theory Teori Uses and Gratification 

yang menyatakan bahwa komunikasi pemasaran adalah sebuah proses pesan secara sosial yang 

terjadi antara dua orang atau lebih yaitu pesan yang dimaksud dapat berbentuk seperti simbol 

tertentu yang ditujukan kepada orang lain (Kennedy dan Soemanagara, 2006:4). Untuk 

mengetahui apakah adanya Pengaruh Selebgram Beauty Reviewer terhadap Minat Beli 

Konsumen produk Secondate maka dilakukan analisis data dengan Variabel Daya Tarik 

Selebgram (X) dan Variabel Minat Beli (Y) dengan menggunakan teknik regresi linier 

sederhana.  

Berdasarkan hasil yang didapatkan peneliti, jumlah responden berjenis kelamin 

perempuan mencapai 98% dari 100 responden. Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh 

peneliti yaitu melalui platform Youtube dan portal nusa.research memberi gambaran bahwa 

beberapa content creator dan reviewer produk kecantikan lebih banyak dilakukan oleh 

perempuan. Karena perempuan memerlukan perubahan penampilan atau mempercantik diri 

dengan menggunakan produk kosmetik atau produk kecantikan, tetapi nyatanya 2% dari 

responden tersebut menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan kalau laki-laki juga 

mempunyai ketertarikan dengan dunia kecantikan. Subjek yang didapat sebagian besar ada 

kelompok rentang umur 17-28 tahun dengan prosentase sebesar 86%. Hal ini sejalan dengan  

kategori responden berdasarkan pekerjaan, yang memliki persentase tertinggi adalah golongan 

Pelajar dan Mahasiswa dan Pegawai Swasta yaitu 53%.  Hasil dapat dilihat dari data tersebut 

bahwa pelaku konsumen paling banyak berada di kalangan mahasiswa dan pegawai 

staf/karyawan perempuan dan yang rentang usia yang bisa dikatakan sudah menghasilkan upah 

rupiah sendiri, dan pada pekerjaan ini tentunya membutuhkan daya tarik atau lebih 

memperhatikan penampilan dirinya. Dilansir dari portal Kemenperin.go.id dari Koran Tempo 

(2020) mengatakan penggunaan produk kecantikan berpotensi mengalami kenaikan karena 

adanya pertumbuhan penggunaan kosmetik dan perawatan diri, yang didukung oleh anak muda 

Indonesia, khususnya yang sering beraktifitas baik pada Pelajar maupun para pekerja yang 

ingin terlihat unik. Hal ini disebabkan karena banyaknya informasi produk yang mereka 

dapatkan dari sumber terpercaya seperti Titan Tyra yang merupakan seorang co-founder dari 

product Secondate. Penelitian ini juga menunjukkan hasil dari pengaruh daya Tarik selebgram 
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terhadap minat beli konsumen produk Secondate berdasarkan karakteristik variable turunan 

yang diperoleh dari menurut Chi Yeh dan Tsai (2011) menyatakan bagaimana proses yang 

membuat konsumen akan tertarik pada suatu produk. Yaitu dengan mendengarkan suara 

masyarakat sebagai pelaku konsumen, karena pembentukan daya Tarik serta citra diri 

Selebgram sebagai public figure adalah konsumen itu sendiri, yang kemudian 

mengelompokkan beberapa hal penting yang harus dimiliki selebgram yaitu Penampilan 

(appearance), Kepribadian (Personality), Gaya Hidup (Lifestyle) sebagai Indikator dari 

Variabel Daya Tarik Selebgram (X) dan Variabel Minat Beli (Y) yaitu Memiliki ketertarikan 

membeli, Menciptakan Minat dan Melakukan Transaksi. 

Pada indikator pertama dari Variabel Daya Tarik Selebgram (X) yaitu Penampilan 

(appearance). Sebanyak 84 (84%) responden mengatakan sangat setuju bahwa penampilan dari 

seorang selebgram dapat mempengaruhi minat beli mereka untuk membeli suatu produk. Hal 

ini terlihat dari jawaban responden yang menyatakan bahwa seorang Selebgram atau biasa kita 

sebut public figure mempunyai ciri khas dan pesona penampilan yang unik, serta memiliki 

kesamaan kebutuhan yang dikonsumsi. 

Pada Indiaktor kedua dari Variabel Daya Tarik Selebgram (X) yaitu Kepribadian 

(personality). Sebanyak 98 (98%) responden mengatakan sangat setuju bahwa seorang 

selebgram atau public figure diharapkan untuk mampu menunjukkan kepribadian dirinya yang 

dapat menjadi nilai jual saat bersosial media. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang 

memiliki ketertarikan pada selebgram yang mempunyai kepribadian jujur, berpengaruh 

terhadap suatu produk dan produk tersebut mempunyai khas yang dapat membuat konsumen 

terlihat menarik dan elegan. 

Pada Indikator ketiga dari Variabel Daya Tarik Selebgram (X) yaitu Gaya Hidup 

(Lifestyle). Sebanyak 93 (93%) responden mengatakan sangat setuju bahwa gaya hidup seorang 

selebgram yang dikenali banyak kalangan sangat mendominasi pengikutnya untuk berada 

dalam lingkaran yang sama. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang mengatakan bahwa 

suatu produk yang memiliki nilai jual tinggi dapat digunakan oleh berbagai kalangan karena 

adanya gaya hidup orientasi mandiri yang ditunjukkan oleh selebgram. 

Selanjutnya, pada Indikator pertama dari Variabel Minat Beli (Y) yaitu Memiliki 

Ketertarikan Membeli. Sebanyak 96 (96%) responden menjawab sangat setuju bahwa setiap 

individu mempunyai ketertarikan membeli produk dikarenakan adanya rasa ingin tahu dan 

adanya pengaruh secara eksternal. Hasil ini menunjukkan responden yang memiliki 

ketertarikan untuk membeli suatu produk berdasarkan citra merk make up lokal yang terbaik, 
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memiliki nama yang unik dan mudah diingat serta produk tersebut mempunyai tujuan dan atau 

campaign yang dapat menarik kalangan tertentu untuk suatu event atau kebutuhan khusus. 

Pada Indikator kedua dari Variabel Minat Beli (Y) yaitu Menciptakan Minat. Sebanyak 

95 (95%) responden menjawab sangat setuju bahwa sebelum membeli suatu produk kita harus 

mempunyai pengalaman agar mempunyai kepuasan tersendiri saat mencoba produk tersebut, 

sehingga dapat menciptakan minat untuk membeli. Berdasarkan hasil yang ditemui, responden 

cenderung mengikuti selebgram yang mempunyai brand kecantikannya sendiri seperti Titan 

Tyra yang juga menggunakan produknya yaitu Secondate. Dan terciptanya minat membeli 

karena responden melihat konsep marketing dan iklan produk yang menarik. Hal ini sejalan 

dengan banyak selebgram yang mulai melakukan kolaborasi dengan suatu perusahaan besar 

yang dapat mempengaruhi minat beli pengikutnya. Seperti contoh di Tahun 2022, Titan Tyra 

yang merupakan co-founder dari produk Secondate melakukan kolaborasi dengan Disney 

Indonesia. 

Pada Indikator Ketiga dari Variabel Minat Beli (Y) yaitu Melakukan Transaksi. 

Sebanyak 98 (98%) responden menjawab sangat setuju bahwa keputusan melakukan transaksi 

atau membeli suatu produk terjadi karena produk sangat fleksibel yaitu bisa didapatkan atau 

dibeli kapan saja dan tentunya mempunyai kualitas yang terbaik untuk sebuah produk 

kecantikan.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dari uji data tersebut dperoleh nilai 

Rhitung sebesar 0,607 dan nilai korelasi tersebut dapat dikatakan tergolong kuat yaitu 

>0,1 serta korelasinya bernilai positif dan searah. Sehingga, artinya apabila Daya Tarik 

Selebgram semakin tinggi atau kuat, maka perilaku Minat Beli (Konsumen) akan semakin 

tinggi, sebaliknya, apabila Daya Tarik Selebgram semakin rendah, maka perilaku Minat Beli 

Konsumen akan semakin rendah. 

Berdasarkan data Tabel Model Summary, diperoleh nilai koefisien determinasi (R 

Square) memperoleh nilai sebesar 0,368 atau 36,8%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil R2 X 

100%. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Daya Tarik Selebgram 

sebagai Beauty Reviewer terhadap Minat Beli Konsumen produk Secondate 

mempengaruhi secara efektif sebesar 36,8% sedangkan sisanya 63,2% dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar dari variabel yang tidak menjadi fokus penelitian peneliti. Fokus utama 

penelitian peneliti adalah untuk mengetahui apakah Daya Tarik Selebgram dapat berpengaruh 

terhadap variabel yang lain. Dalam hal ini, variabel Daya Tarik Selebgram merupakan Variabel 

Independen (sebab, pengaruh). 
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Keputusan Minat Beli Konsumen mempunyai beragam pengaruh eksternal yang lain, 

seperti Pengaruh produk Secondate sebagai produk makeup lokal terbaik saat ini, atau dapat 

meneliti keunggulan produk Secondate dibandingkan dengan merk makeup lokal yang lain. 

Apabila peneliti melakukan penelitian lebih lanjut yaitu dengan menambah variabel bebas, 

maka dapat diperoleh prosentase hasil yang jauh lebih besar. Namun, peneliti hanya 

memfokuskan Pengaruh Daya Tarik Selebgram terhadap Minat Beli Konsumen produk 

Secondate. 

Kemudian, hasil penelitian ini ditemui sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya 

yang meneliti tentang Pengaruh Selebgram terhadap Minat Beli Konsumen. Seperti pada 

penelitian Rumondang Elisa yaitu Pengaruh Pengaruh Youtube Beauty Vlogger terhadap Minat 

Beli Konsumen dan dampaknya terhadap keputusan pembelian produk Maybelline Cosmetics. 

Hasil penelitian dari Rumondang Elisa menunjukkan bahwa seorang Beauty Vlogger 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen produk Maybelline 

dengan perolehan nilai koefisien relasi sebesar 0,484 (48,4%) pada Indikator Daya Tarik 

(attractiviness) dan sisanya sebesar 51,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak menjadi 

fokus penelitian tersebut. 

Ada juga penelitian lainnya oleh Maulida Nurhidayati yaitu Pengaruh Iklan melalui 

Selebgram Endorse dan Citra Merek terhadap Minat Beli Konsumen Kosmetik Implora (Studi 

Kasus pada Mahasiswa IAIN Ponorogo) menunjukkan bahwa minat beli konsumen 

dipengaruhi oleh selebgram endorsement sebesar 0,355 (35,5%) dan sisanya 64,5% 

dipengaruhi oleh faktor yang tidak ada dalam penelitian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa adanya Pengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel yang diteliti pada 

kategori Daya Tarik (attractiviness). 

Hasil dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Pengaruh 

Daya Tarik seorang Selebgram atau public figure mempunyai pengaruh terhadap minat beli 

konsumen. Hal ini sejalan dengan analisis menurut Belch (2004) yaitu selebgram atau public 

figure dapat didefinisikan sebagai seorang tokoh yang telah dikenali banyak orang dengan 

Daya Tarik yang berbeda saat memperagakan suatu produk yang dipromosikan. 

4.7 Keterbatasan dalam Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan yang dihadapi 

saat mengusahakan penelitian untuk selesai dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang 
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diverifikasi (ilmiah). Penulis akan menguraikan beberapa keterbatasan yang mempengaruhi 

saat penelitian berlangsung : 

1. Kesulitan saat menyebarkan kuesioner karena adanya penolakan untuk membantu 

dan atau membagikan pendapat pribadi 

2. Keterbatasan peneliti saat mengumpulkan responden, karena ada beberapa item 

pertanyaan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian 

3. Keterbatasan yang bersifat eksternal dan internal, yang membuat peneliti kesulitan 

saat mengatur waktu, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

pengelolaan data 

 

 


