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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Karakteristik Responden 

Dalam gambaran tentang objek penelitian ini, maka dibawah ini 

merupakan hasil dari rekapitulasi data kuesioner yang sudah di valid didapatkan 

oleh penulis dimana akan di uraikan berupa pengolompokan konsumen 

berdasarkan asal kota, usia, pendapatan perbulan, dan perkerjaan responden 

yang telah mengisi kuesioner. 

Tabel 5.1 

Klasifikasi Berdasarkan Asal Kota Responden 

 

Sumber. Hasil olah data kuisioner, 2021 

Berdasarkan Tabel 5.1 tampak bahwa responden yang mengisi kuisioner 

berasal dari followers Kayla Nadira yang berada di seluruh Indonesia. Tabel di atas 

diurutkan berdasarkan daftar asal kota dengan frekuensi responden terbanyak yang 

NO Asal Kota Frekuensi Jumlah Presentase 

1 Bandung 42 42 21 

2 Jambi 30 30 15 

3 Palembang 17 17 8.5 

4 Jakarta 10 10 5 

5 Medan dan Bogor. 8 16 8 

6 Cilacap dan Aceh 6 12 6 

7 Malang dan Riau 5 10 5 

8 Kediri, Sukabumi, Riau, dan Depok 4 16 8 

9 Padang, Banten, Bekasi, Karawang, 

Lampung, dan Probolinggo. 

3 18 9 

10 Demak, Surabaya, Jember, Manado, 

Kebumen, Makassar, dan Balikpapan 

2 12 6 

11 Pekalongan, Solo, Cirebon, bangka 

Belitung, Salatiga, Semarang, 

Gresik, Cianjur, Denpasar, Brebes,  

Mataram, Temanggung, Bali 

Lombok, Kudus, dan Banjarmasin. 

1 17 8.5 

Total  200 100 
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telah mengisi kuisioner. Dari tabel dapat dilihat bahwa Bandung menempati urutan 

pertama yaitu 42 responden, Jambi dengan jumlah 30 responden, Palembang 17 

responden. Dan diikuti oleh kota-kota lainnya di Indonesia. 

Tabel 5.2 

Klasifikasi Berdasarkan Usia Responden 

Usia Frekuensi Presentase 

17-19 Tahun 15 7.5 

20-22 Tahun 90 45 

23-26 Tahun 72 36 

27-29 Tahun 18 9 

30-32 Tahun 5 2.5 

Total 200 100 

Sumber. Hasil olah data kuisioner, 2021 

Berdasarkan Tabel 5.2 menunjukan bahwa intensitas followers aktif  Kayla 

Nadira yang paling sering ditemui adalah rentang usia 20-22 tahun, dimana 

followers tersebut berasal dari kalangan wanita yang biasanya identik dengan jiwa 

muda dan mengikuti trend fashion ataupun perkembangan online shop tertentu di 

Instagram. Sedangkan sisanya adalah followers dari kalangan usia remaja dan 

orang dewasa. 

Tabel 5.3 

Klasifikasi Berdasarkan Pendapatan Perbulan Responden 

Pendapatan Frekuensi Presentase 

<Rp 1.000.0000 47 23.5 

Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000 69 34.5 

Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000 66 33 

Rp 2.500.000 – Rp 10.000.000 13 6.5 

>Rp 10.000.000 5 2.5 

Total 200 100 

Sumber. Hasil olah data kuisioner, 2021 
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Berdasarkan tabel 5.3 diketahui bahwa sebagian besar responden yang 

memiliki minat beli pada produk online shop Kayla Nadira di Instagram dengan 

jumlah pendapatan responden Rp 1.000.000 - Rp 2.500.000 sebesar 34.5% dan 

tidak berbeda jauh dengan responden yang memiliki pendapatan Rp 2.500.000 – 

Rp 5.000.000 sebesar 33%. Selanjutnya untuk penghasilan kurang dari Rp 

1.000.000 sebesar 23.5%, penghasilan Rp 2.500.000 – Rp 10.000.000 sebesar 6.5% 

responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 10.000.000 sebesar 2.5%. 

Tabel 5.4 

Klasifikasi Berdasarkan Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Frekuensi Presentase 

Pelajar/Mahasiswa 59 29.5 

Karyawan/pegawai Swasta 54 27 

PNS 30 15 

Wiraswasta  30 15 

Lainnya 27 13.5 

Total 200 100 

Sumber. Hasil olah data kuisioner, 2021 

Berdasarkan tabel 5.4 diketahui bahwa sebagian besar responden yang 

memiliki minat beli didominasi oleh pelajar/mahasiswa sebesar 29.5% dan 

karyawan/pegawai swasta sebesar 27%. Untuk profesi PNS dan pegawai swasta 

memiliki presentase yang sama sebesar 15% dan profesi lainnya sebesar 13.5%.  

5.2 Analisis Deskriptif 

Deskripsi tanggapan responden dapat digunakan untuk mengetahui 

bagaimana tanggapan responden terhadap setiap indikator social capital, 

Selebgram, Personal Branding Selebgram, Keterlibatan Konsumen dengan 

Teknologi dan Minat Beli. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dan tingkat 

kesesuaian masing-masing variabel-variabel tersebut, maka peneliti membuat 

kategori dalam garis interval sebagai berikut, jumlah keseluruhan responden adalah 

200 orang dan untuk nilai skala pengukuran terbesar adalah 5 sedangkan nilai skala 

pengukuran terkecil adalah 1. 
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Untuk mengukur rentang skor terendah dan tertinggi adalah dengan cara 

mengalikan jumlah populasi/sampel dengan bobot paling rendah dan bobot paling 

tinggi dalam skala pengukuran, yaitu :  

Rentang Skor Terendah = n x Skor Terendah = 200 x 1 = 200  

Rentang Skor Tertinggi = n x Skor Tertinggi = 200 x 5 = 1000  

Untuk mengacu pada kategori tersebut maka dibuat kriteria pengklasifikasian 

dengan ketentuan Rentang Skala dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 𝑹𝒔 = 𝒏 𝒙 (𝒎−𝟏) 𝒎  

Dimana :   

𝑅𝑠  = Rentang Skala  

𝑛  = Jumlah Sampel  

𝑚 = Jumlah alternatif jawaban tiap item  

Jadi  = 200 ( 5−1) 5 = 160 

Tabel 5.5 

Kategori Interpretasi Skor 

Skor Kategori 

200 - 359.9 Sangat Tidak Baik/Sangat Rendah  

360 - 519.9  Tidak Baik/Rendah  

520 - 679.9  Cukup/Sedang  

680 - 839.9  Baik/Tinggi  

840 - 1000  Sangat Baik/Sangat Tinggi  

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2021 

Tabel kategori interpretasi persentase skor diatas dapat digunakan untuk 

masing-masing dimensi pada masing-masing variabel dan berikut akan dijelaskan 

gambaran mengenai tanggapan responden tersebut. 

5.2.1 Social Capital Selebgram Kayla Nadira 

Social capital merupakan situasi khas ideal di mana individu menemukan dan 

menggunakan modal sosial : sekelompok orang menjadi terhubung melalui jenis 

hubungan tertentu. Dalam penelitian ini social capital diukur melalui 10 
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pernyataan. Dari 200 responden yang mengisi kuesioner diperoleh jawaban 

mengenai gambaran social capital Selebgram Kayla Nadira  sebagai berikut: 

Tabel 5.6 

Tabulasi Tanggapan Responden Mengenai Social capital 

NO Pernyataan 
Skor Total 

Skor 
Kategori 

1 2 3 4 5 

1 

Dengan mengikuti organisasi 

akan membuat Selebgram 

menjalin pertemanan baru 

dengan orang sekitar, dan 

membuat Anda tertarik 

menjadi followers nya 

0 1 70 54 75 803 
Baik 

2 

Sebagai followers, Anda 

mendukung Selebgram 

mengikuti organisasi untuk 

menambah wawasan yang 

mampu mendukung 

profesinya sebagai endorser 

0 0 20 79 101 881 
Sangat 

Baik 

3 

Selebgram yang terlibat di 

organisasi menghasilkan 

produk dengan referensi yang 

baik 

0 1 15 65 119 902 
Sangat 

Baik 

4 

Dengan berorganisasi, 

selebgram dipercaya memiliki 

komunikasi yang baik dengan 

para followers nya 

0 0 9 70 121 912 
Sangat 

Baik 

5 

Selebgram Kayla Nadira 

memiliki hubungan 

interpersonal yang baik 

terhadap followers nya 

0 0 15 70 115 900 
Sangat 

Baik 

6 
Memiliki sikap kepedulian 

pada lingkungan sosialnya 0 0 6 86 108 902 
Sangat 

Baik 

7 

Kehadirannya diterima 

dengan baik oleh para 

followers 

0 0 3 78 119 916 
Sangat 

Baik 

8 

Selebgram kayla Nadira 

dianggap memiliki kejujuran 

dalam menggunakan situs jual 

beli online di instagram 

0 0 1 62 137 936 
Sangat 

Baik 

9 

Instagram dianggap sebagai 

situs jual beli online yang 

memiliki kompetensi 

sehingga dapat bersaing dan 

mampu diandalkan 

0 0 11 35 154 943 
Sangat 

Baik 

10 
Informasi yang diberikan 

tentang suatu produk yang 0 0 1 45 154 953 
Sangat 

Baik 
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dijual dapat dipercaya oleh 

para followers 

Rata-rata 904.5 
Sangat 

Baik 

Sumber: Data diolah, 2021 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 904.5. Dalam hal ini, nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel 

social capital pada selebgram Kayla Nadira termasuk dalam kategori sangat baik. 

Dari 10 pernyataan hanya 1 pernyataan yang memiliki kategori baik yaitu 

pernyataan pertama dan selebihnya 9 pernyataan mendapat kategori sangat baik. 

Kategori sangat baik ini diartikan bahwa Kayla memiliki hubungan yang baik 

dengan dengan para followers nya dan diterima dengan baik secara pribadi maupun 

sebagai anggota organisasi . 

5.2.2 Personal Branding Selebgram Kayla Nadira 

Personal Branding adalah fungsi manajemen yang membangun dan 

mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik, 

memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi. Dalam penelitian ini personal 

branding diukur melalui 7 pernyataan. Dari 200 responden yang mengisi kuesioner 

diperoleh jawaban mengenai gambaran personal branding Selebgram Kayla Nadira 

sebagai berikut. 

Tabel 5.7 

Tabulasi Tanggapan Responden Mengenai Personal Branding 

NO Pernyataan 
Skor Total 

Skor 
Kategori 

1 2 3 4 5 

1 

Selebgram Kayla Nadira 

memiliki kepribadian yag 

baik, dan dapat dijadikan 

teladan bagi para followers 

0 0 3 42 155 952 
Sangat 

Baik 

2 

Selebgram Kayla Nadira 

memiliki tampilan fisik yang 

menarik di mata para 

followers nya 

0 0 3 38 159 956 
Sangat 

Baik 

3 

Selebgram Kayla Nadira 

dianggap memiliki keahlian 

yang mampu menunjang 

popularitasnya 

0 0 5 37 158 953 
Sangat 

Baik 



 

43 
 

4 

Konten yang di posting 

Selebgram Kayla Nadira 

sesuai dengan kepribadianya 

0 0 11 38 151 940 
Sangat 

Baik 

5 

Konten yang di posting sesuai 

dengan karakteristik followers 

pada akun pribadinya 

0 0 8 40 152 944 
Sangat 

Baik 

6 

Selebgram Kayla Nadira 

konsisten dalam mengunggah 

konten di akun pribadinya 

0 0 13 65 122 909 
Sangat 

Baik 

7 

Selebgram Kayla Nadira 

konsisten dalam menyiapkan 

konten yang di unggah agar 

sesuai dengan harapkan 

followers 

0 0 4 40 156 952 
Sangat 

Baik 

Rata-rata 943.7 
Sangat 

Baik 

Sumber. Data diolah, 2021 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 943.7. Dalam hal ini, nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel 

personal branding Selebgram Kayla Nadira sangat baik. Dari 7 pernyataan rata-

rata mendapat kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini diartikan bahwa Kayla 

memiliki personal branding yang mampu diandalkan dalam mencapai kesuksesan 

dari bisnis yang dijalankan. 

5.2.3 Keterlibatan Konsumen dengan Teknologi 

Keterlibatan konsumen dengan teknologi mengacu pada teori TAM: model 

yang mengaitkan antara keyakinan kognitif dengan sikap dan perilaku individual 

terhadap penerimaan teknologi. Dalam penelitian ini personal branding diukur 

melalui 5 pernyataan. Dari 200 responden yang mengisi kuesioner diperoleh 

jawaban mengenai keterlibatan konsumen dengan teknologi sebagai berikut. 

Tabel 5.8 

Tabulasi Tanggapan Responden Mengenai Keterlibatan Konsumen dengan Teknologi 

NO Pernyataan 
Skor Total 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 

1 

Instagram merupakan situs 

online yang mudah dalam 

pengoperasiannya 

0 0 7 52 141 934 
Sangat 

Baik 

2 

Sistem pembayaran dengan 

bantuan teknologi, mudah 

dipahami oleh konsumen 

0 2 9 55 134 898 
Sangat 

Baik 



 

44 
 

3 

Proses pemesanan produk 

mudah dipelajari sekalipun 

bagi pengguna baru instagram 

0 3 15 61 121 900 
Sangat 

Baik 

4 

Teknologi membuat proses 

transaksi dapat dilakukan 

dengan cepat dan mudah 

0 2 2 33 163 957 
Sangat 

Baik 

5 

Informasi mengenai suatu 

produk mudah dicari dengan 

bantuan teknologi 

0 1 2 28 169 965 
Sangat 

Baik 

Rata-rata 930.8 
Sangat 

Baik 

Sumber: Data diolah, 2021 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 930.8. Dalam hal ini, nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel 

keterlibatan konsumen dengan teknologi termasuk dalam kategori sangat baik. Dari 

5 pernyataan rata-rata mendapat kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini 

diartikan bahwa teknologi yang dilibatkan dalam bisnis yang dijalankan mampu 

memberikan kemudahan dan kemanfaatan bagi pengguna instagram. 

5.2.4 Minat Beli 

Minat beli merupakan perilaku transaksi yang cenderung dipamerkan oleh 

konsumen setelah mengevaluasi suatu produk. Dalam penelitian ini minat beli 

diukur melalui 5 pernyataan. Dari 200 responden yang mengisi kuesioner diperoleh 

jawaban mengenai gambaran minat beli pada produk online shop Selebgram Kayla 

Nadira sebagai berikut. 

Tabel 5.9 

Tabulasi Tanggapan Responden Mengenai Minat Beli 

NO Pernyataan 
Skor Total 

Skor 
Kategori 

1 2 3 4 5 

1 

Konsumen tertarik mencari 

informasi yang lebih tentang 

produk. 

0 0 9 51 140 931 
Sangat 

Baik 

2 

Konsumen 

mempertimbangkan untuk 

membeli. 

0 0 19 63 118 899 
Sangat 

Baik 

3 
Adanya keinginan untuk 

mengetahui produk 0 0 10 77 113 903 
Sangat 

Baik 

4 
Adanya ketertarikan untuk 

mencoba produk. 0 0 32 81 87 855 
Sangat 

Baik 
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5 
Adanya keinginan untuk 

memiliki produk. 0 0 3 49 148 945 
Sangat 

Baik 

Rata-rata 906.6 
Sangat 

Baik 

Sumber. Data diolah, 2021 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 906.6. Dalam hal ini, nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel 

minat beli pada produk online shop Selebgram Kayla Nadira termasuk dalam 

kategori sangat baik. Dari 5 pernyataan rata-rata mendapat kategori sangat baik. 

Kategori sangat baik ini menunjukan bahwa followers tertarik pada produk yang di 

jual dan memiliki minat beli yang tinggi pada produk tersebut. 

5.3 Pengujian Instrumen Penelitian 

5.3.1 Uji Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 

2011). Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan pada 200 orang responden. 

Untuk mengetahui validitas masing-masing butir instrument dengan 

membandingkan r hitung terhadap r tabel (dimana n = 200 memiliki nilai r tabel 

sebesar 0.138). Adapun hasil uji validitas kuesioner ketiga variabel yang diteliti 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 5.10                                                                                                                                              

Hasil Uji Validitas Social Capital, Personal Branding  

 Keterlibatan Konsumen Dengan Teknologi dan Minat Beli 

Variabel 
Item 

Pernyataan 
Pearson 

Correlation 
r tabel Kesimpulan 

Social capital 

(X1) 

X1.1 0.672 0.138 Valid 

X1.2 0.734 0.138 Valid 

X1.3 0.685 0.138 Valid 

X1.4 0.667 0.138 Valid 

X1.5 0.714 0.138 Valid 
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X1.6 0.707 0.138 Valid 

X1.7 0.687 0.138 Valid 

X1.8 0.662 0.138 Valid 

X1.9 0.647 0.138 Valid 

X1.10 0.583 0.138 Valid 

Personal 

Branding 

(X2) 

X2.1 0.710 0.138 Valid 

X2.2 0.697 0.138 Valid 

X2.3 0.644 0.138 Valid 

X2.4 0.725 0.138 Valid 

X2.5 0.749 0.138 Valid 

X2.6 0.607 0.138 Valid 

X2.7 0.646 0.138 Valid 

Keterlibatan 

Konsumen 

dengan 

Teknologi 

(X3) 

X3.1 0.744 0.138 Valid 

X3.2 0.851 0.138 Valid 

X3.3 0.802 0.138 Valid 

X3.4 0.736 0.138 Valid 

X3.5 0.680 0.138 Valid 

Minat Beli 

(Y) 

Y.1 0.630 0.138 Valid 

Y.2 0.868 0.138 Valid 

Y.3 0.838 0.138 Valid 

Y.4 0.805 0.138 Valid 

Y.5 0.695 0.138 Valid 

Sumber data diolah, 2021 

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel social capital, personal 

branding, keterlibatan konsumen dengan teknologi dan minat beli diketahui angka 

rhitung untuk item 1 sampai dengan item 27 lebih besar dari angka r tabel sebesar 

0.138. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kuesioner nomor 1 sampai dengan nomor 
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27 adalah valid karena nilai r hitungnya lebih besar dari r tabel yaitu 0.138 dan 

dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.  

5.3.2 Uji Realibilitas Data 

Reliabilitas adalah tingkat kehandalan kuesioner. Kuesioner yang reliabel 

adalah kuesioner yang apabila diuji cobakan secara berulang-ulang kepada 

kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan rumus cronbach alpha yang dihitung dengan 

menggunakan SPSS dengan ketentuan batas minimal sebesar 0,70 yang artinya alat 

ukur dikatakan tepat, stabil dan dapat diandalkan. Adapun hasil uji reliabilitas pada 

masing-masing variabel adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.11                                                                                                                          

Hasil Uji Reliabilitas Social Capital, Personal Branding, 

 Keterlibatan Konsumen Dengan Teknologi dan Minat Beli 

Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Social Capital (𝑋1) 0.863 Reliabel 

Personal Branding (𝑋2) 0.803 Reliabel 

Keterlibatan Konsumen 

dengan Teknologi (𝑋3) 
0.818 Reliabel 

Minat Beli (Y) 0.829 Reliabel 

Sumber: Hasil olah data kuesioner (2021) 

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas diatas, diketahui angka Cronbach’s 

Alpha dari setiap variabel. Angka tersebut lebih besar dari nilai minimal Cronbach’s 

Alpha yaitu sebesar 0.7. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrument 

penelitian atau data jawaban responden atas kuesioner yang digunakan untuk mengukur 

variabel social capital, personal branding, keterlibatan konsumen dengan teknologi 

dan minat beli dapat dikatakan handal/dapat dipercaya atau reliabel. 

5.4 Pengujian Normalitas Data 

Uji normalitas secara statistik menggunakan bantuan komputer dan program 

SPSS dengan menggunakan kurva normal probability plot dengan ketentuan jika 

titik-titik pada grafik menyebar dan terhimpit mengikuti sekitar garis diagonal maka 
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data yang digunakan berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas data kurva 

normal probability plot, sebagai berikut : 

Gambar 5.1                                                                                                                                                         

Hasil Uji Normalitas

s Probability Plot 

Sumber : Hasil olah data kuisioner (2021) 

Pada gambar diatas diketahui bahwa dengan Normal P-P Plot pada variabel 

independen yaitu social capital, personal branding dan keterlibatan konsumen dengan 

teknologi terhadap variabel dependen yaitu minat beli dinyatakan berdistribusi normal. 

Hal tersebut dikarenakan titik-titik pada gambar distribusi terlihat menyebar atau 

mendekati di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik searah dengan mengikuti 

garis diagonal. 
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5.5 Uji Hipotesis 

5.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua 

atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen san dependen. 

Apakah positif atau negatif memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil uji regresi dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 5.12                                                                                                                           

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

NO Variabel 
Unstandarized coefficient 

Beta 

 (Konstanta) 8.4574 

1 Social capital 0.134 

2 Personal Branding 0.119 

3 Keterlibatan Konsumen 

dengan Teknologi 

0.175 

Sumber : hasil olah data kuisioner (2021) 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas, di peroleh persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Y = 8.4574 + 0.134 𝑋1+ 0.119𝑋2+ 0.175𝑋3 

Dari persamaan regresi liner di atas dapat di interprestasikan sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 8.4574 memberikan arti bahwa jika jika tidak ada 

pengaruh social capital, personal branding dan keterlibatan konsumen 

dengan teknologi terhadap minat beli maka nilai minat beli akan konstan 

diangka 8.4574. 

2. Nilai koefisien regresi variabel social capital bertanda positif terhadap 

minat beli dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,134. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan penambahan satu kesatuan social capital  

maka minat beli akan meningkat sebesar 0.134. 
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3. Nilai koefisien regresi variabel personal branding bertanda positif terhadap 

minat beli dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,119. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan penambahan satu kesatuan personal branding 

maka minat beli akan meningkat sebesar 0,119. 

4. Nilai koefisien regresi variabel keterlibatan konsumen dengan teknologi 

bertanda positif terhadap minat beli dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0.175. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu kesatuan 

keterlibatan konsumen dengan teknologi maka minat beli akan meningkat 

sebesar 0.175. 

5.5.2 Koefesien Determinasi 

Uji ini dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan variabel independen, 

yaitu social capital, personal branding dan keterlibatan konsumen dengan 

teknologi dalam menjelaskan variabel dependen yaitu minat beli. Hasil uji koefisien 

R Square dalam penelitian ini disajikan dalam tabel dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 5.13                                                                                                                           

Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .489a .239 .228 1.39922 

a. Predictors: (Constant), Keterlibatan Konsumen Dengan Teknologi , 

Social capital , Personal Branding 

Sumber. Hasil olah data kuisioner, 2021 

Berdasarkan analisis data pada tabel 5.14 menunjukkan bahwa nilai koefisien 

R Square adalah sebesar 0,239 Hal ini berarti 23.9% variabel minat beli dapat 

dijelaskan oleh variabel social capital, personal branding dan keterlibatan 

konsumen dengan teknlogi. Sedangkan sisanya (100% - 23.9% = 76.1%) dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

5.5.3 Uji statistik F 

Uji F dilakukan dengan tujuan menguji apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen dengan hasil uji sebagai berikut: 



 

51 
 

Tabel 5.14  

Hasil Uji Simultan Social capital, Personal Branding  

dan Keterlibatan Konsumen Dengan Teknologi terhadap Minat Beli 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 120.821 3 40.274 20.571 .000b 

Residual 383.734 196 1.958   

Total 504.555 199    

a. Dependent Variable: Minal Beli 

b. Predictors: (Constant), Keterlibatan Konsumen Dengan Teknologi , Social capital , Personal Branding 

Sumber. Hasil olah data kuisioner, 2021 

Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan hasil uji F dengan signifikansi 

sebesar 0,000 yang memiliki nilai lebih kecil dari = 0.05 (5%). Artinya bahwa 

variabel social capital, personal branding dan keterlibatan konsumen dengan 

teknologi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel 

minat beli. 

5.5.4 Uji statistik t 

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual yaitu social capital, personal branding dan 

keterlibatan konsumen dengan teknologi dalam menerangkan variasi variabel 

dependen, yaitu minat beli dengan hasil uji sebagai berikut: 

Tabel 5.15                                                                                                                                 

Hasil Uji Parsial Social Capital, Personal Branding  

dan Keterlibatan Konsumen Dengan Teknologi terhadap Minat Beli 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.574 1.833  4.677 .000 

Social capital .134 .034 .258 3.998 .000 

Personal Branding .119 .047 .183 2.565 .011 

Keterlibatan Konsumen 

Dengan Teknologi 

.175 .051 .237 3.407 .001 

a. Dependent Variable: Minal Beli 

Sumber. Hasil olah data kuisioner, 2021 
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Berdasarkan tabel 5.15 di atas yang menunjukkan hasil uji t dengan 

signifikansi variabel social capital sebesar 0,000 selanjutnya signifikansi variabel 

personal branding sebesar 0.011 dan signifikasi keterlibatan konsumen dengan 

teknologi sebesar 0,001 yang memiliki nilai lebih kecil dari  = 0.05 (5%).  Tabel 

5.15 juga menunjukkan bahwa nilai thitung variabel X1, X2 dan X3 lebih besar dari 

nilai ttabel sebesar 1.97214. Artinya bahwa variabel social capital, personal 

branding dan keterlibatan konsumen dengan teknologi parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel minat beli. Variabel social capital memegang 

pengaruh lebih besar terhadap minat beli dibandingkan variabel personal branding 

dan keterlibatan konsumen dengan teknologi. 

5.5.5 Hasil Hipotesis 

1. Pengaruh Social Capital Selebgram terhadap Minat Beli 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5.15 yang dilakukan diperoleh angka 

nilai t hitung variabel X1 3.998 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, 

dikarenakan angka taraf signifikansi lebih kecil dari = 0.05 (5%) dan angka thitung 

X1 sebesar 3.998 lebih besar dari angka ttabel sebesar 1.97214, maka dapat 

disimpulkan bahwa social capital berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 

Berdasarkan dari penjelasan tersebut oleh karena itu H0 ditolak dan Ha diterima, 

artinya social capital berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 

2. Pengaruh Personal Branding Selebgram terhadap Minat Beli 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5.15 yang dilakukan diperoleh angka 

nilai t hitung variabel X2 sebesar 2.565 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, 

dikarenakan angka taraf signifikansi lebih kecil dari = 0.05 (5%) dan angka thitung 

X2 sebesar 2.565 lebih besar dari angka ttabel sebesar 1.97214, maka dapat 

disimpulkan bahwa personal branding berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 

Berdasarkan dari penjelasan tersebut oleh karena itu H0 ditolak dan Ha diterima, 

artinya personal branding berpengaruh terhadap minat beli. 
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3. Pengaruh Keterlibatan Konsumen Dengan Teknologi terhadap Minat Beli 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5.15 yang dilakukan diperoleh angka 

nilai t hitung variabel X3 sebesar 3.407 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.011, 

dikarenakan angka taraf signifikansi lebih kecil dari = 0.05 (5%) dan angka thitung 

X3  sebesar 3.407 lebih besar dari angka ttabel sebesar 1.97214, maka dapat 

disimpulkan bahwa keterlibatan konsumen dengan teknologi berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli. Berdasarkan dari penjelasan tersebut oleh karena itu 

H0 ditolak dan Ha diterima, artinya keterlibatan konsumen dengan teknologi 

berpengaruh terhadap minat beli. 

4. Pengaruh Social Capital, Personal Branding dan Keterlibatan Konsumen 

dengan Teknologi Terhadap Minat Beli 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5.14 diperoleh angka nilai 

signifikansi uji F sebesar 0.000. Dikarenakan angka taraf signifikansi lebih kecil 

dari  = 0.05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa social capital, personal 

branding dan keterlibatan konsumen dengan teknologi secara bersamaan 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Berdasarkan dari penjelasan tersebut 

oleh karena itu H0 ditolak dan Ha diterima, artinya social capital, personal branding 

dan keterlibatan konsumen dengan teknologi berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap minat beli. 

5.5  Pembahasan 

Berdasarkan hasil rangkaian pengujian yang dilakukan variabel social 

capital, personal branding, keterlibatan konsumen dengan teknologi terhadap 

minat beli diketahui terdapat hubungan yang signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan 

angka thitung X1 sebesar 3.998, X2 sebesar 2.565, X3 sebesar 3.407 lebih besar dari 

angka ttabel sebesar 1.97214 dan signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Secara 

simultan, variasi minat beli dipengaruhi sebesar 23.9 persen, selebihnya 76.1 persen 

dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini. Selanjutnya variabel 

independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Y adalah yaitu 

social capital dengan koefisien regresi (Beta) bernilai positif sebesar 0.258. 

 Irpansyah dkk (2019) menyatakan minat beli adalah perilaku transaksi yang 

cenderung dipamerkan oleh konsumen setelah mengevaluasi suatu produk. Minat 
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beli merupakan rasa ketertarikan yang dialami oleh konsumen terhadap suatu 

produk baik barang atau jasa yang dipengaruhi oleh sikap diluar konsumen dan 

didalam konsumen itu sendiri (Dharma dan Iskandar, 2017). Rasa tertarik ini 

menyebabkan seseorang menaruh perhatian dan mencari atau berusaha 

mendapatkan obyek yang sesuai dengan minatnya. Dalam penelitian ini variabel 

independen yaitu social capital, personal branding, dan keterlibatan konsumen 

dengan teknologi berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli.  

Social capital mengarah pada karakteristik kolektif atau anggota komunitas 

sosial yang saling percaya, bertukar keuntungan, dan melakukan sesuatu bersama 

untuk kepentingan bersama (Yang, 2007). Selebriti Instagram atau Selebgram 

dikonseptualisasikan yaitu seseorang yang memiliki ketenaran tertentu sebagai 

produk kapital yang menyiratkan hubungan khusus melalui visibilitas publik dan 

dimediasi oleh media yang kadang kalanya tidak berkaitan dengan prestasi tertentu 

(Sutriono dan Haryatmoko, 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa social 

capital pada Selebgram diperlihatkan dengan adanya hubungan khusus melalui 

visibilitas publik yang mampu di kembangkan menjadi hubungan sosial yang 

memiliki rasa saling percaya, bertukar keuntungan seperti adanya penjualan produk 

oleh Selebgram kepada followers yang memiliki kepentingan bersama. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Yang (2007) dimana 

social capital merupakan situasi khas ideal di mana sekelompok orang menjadi 

terhubung melalui jenis hubungan tertentu.  

Untuk mencapai tujuan dalam suatu hubungan salah satunya diperlukan 

personal branding. Widyastuti dkk., (2017) menyatakan personal branding 

menjadi sebuah tools yang digunakan berbagi pihak untuk mencapai tujuan masing-

masing dengan menampilkan dirinya sebagaimana dia ingin dinilai orang lain. 

Personal branding merupakan suatu pembeda antara diri dengan orang lain  

(Reszynia Yuliarti, 2020). Makin unik dan berbedanya diri dengan orang lain, maka 

makin membuat orang lain tertarik untuk ingin tahu dengan diri orang tersebut. 

Apabila di sosial media, ketertarikan tersebut dapat terlihat dengan bertambahnya 

followers pada akun instagram. Personal Branding adalah sesuatu tentang 

bagaimana mengambil kendali atas penilaian orang lain terhadap diri seseorang 
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sebelum ada pertemuan langsung dengan orang tersebut (Sidik, 2020). Di era sosial 

media seperti sekarang ini, personal branding menjadi salah satu hal yang penting 

untuk dimiliki. Sosial media itu bersifat maya atau tidak nyata sehingga seseorang 

membutuhkan personal branding untuk menunjukkan siapa diri dengan lebih jelas. 

Hasil penelitian ini menunjukan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Reszynia Yuliarti  (2020) dimana hasil penelitian menyatakan bahwa personal 

branding food enthusiast ulfah yunita putri utami pada instagram @agakenyang 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen kuliner. 

Dalam proses pemasaran ini ada keterlibatan konsumen dengan teknologi 

dimulai dari penggunaan gadget untuk melihat referensi produk yang ditawarkan, 

dan adanya transaksi dengan bantuan teknologi. Sehingga model TAM kemudian 

digunakan untuk menerangkan perilaku penerima individu terhadap teknologi 

informasi yang menyimpulkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan 

penggunaan adalah penentu utama penggunaan teknologi (Andyka dkk., 2012). 

Model TAM menyatakan bahwa minat seorang pelanggan untuk menggunakan 

suatu teknologi tergantung pada dua kepercayaan (belief), yaitu persepsi terhadap 

kemudahan penggunaan dan persepsi terhadap manfaat produk tersebut (Sari dan 

Setiaboedhi, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanggono (2015) dimana 

hasil penelitian menyatakan bahwa Variabel peresepsi kemanfaatan memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap Sikap Penggunaan, Variabel Sikap 

Penggunaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku untuk 

menggunakan.  
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