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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi 

informasi semakin mengalami kemajuan yang pesat. Inovasi teknologi menjadi salah satu kunci di 

dalam menarik konsumen yang tentu saja harus diimbangi dengan harga yang kompetitif. Tetapi 

ketika semua operator mengandalkan inovasi ini, maka kunci kemenangan tidak selalu ditentukan oleh 

teknologi. Tetapi, pemilihan celebrity endorser, media iklan sebagai promosi yang tepat dan 

kecerdasan manajemen dalam membuat strategi dan membaca pasar menjadi faktor penting, tidak 

hanya untuk menguasai pasar tetapi juga mempertahankan kelangsungan bisnis di industri 

telekomunikasi. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh celebrity endorser terhadap 

keputusan pembelian Smartphone Smartfren Andromax di kota Kediri. (2) Untuk mengetahui 

pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian Smartphone Smartfren Andromax di kota Kediri. 

(3) Untuk mengetahui pengaruh media iklan terhadap keputusan pembelian Smartphone Smartfren 

Andromax di kota Kediri. (4) Untuk mengetahui pengaruh celebrity endorser, gaya hidup dan media 

iklan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Smartphone Smartfren 

Andromax di kota Kediri. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kausal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 40 responden 

dengan menggunakan teknik pengambilan sampel Purposive Sampling. dan dianalisis menggunakan 

regresi linier berganda dengan software SPSS for windows versi 23. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan adalah (1) Celebrity endorser berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian (2) Gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian (3) Media iklan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. (4) Celebrity 

endorser, gaya hidup dan media iklan secara simultan (berama-sama) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian dengan niai Fhitung (23,696) > Ftabel (2,87). Secara parsial celebrity endorser lebih 

dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian Smartphone Smartfren Andromax di Kota 

Kediri. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan variabel yang lain atau merubah 

variabel bebasnya agar penelitian dapat bervariasi dan lebih signifikan selain celebrity endorser, gaya 

hidup dan media iklan yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

 

Kata kunci: Celebrity Endorser, Gaya Hidup, Media Iklan, dan Keputusan Pembelian. 
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I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi 

komunikasi dan teknologi informasi 

semakin mengalami kemajuan yang 

pesat. Seiring dengan kemajuan dan 

perkembangan teknologi informasi 

tersebut tidak menutup kemungkinan 

akan menyebabkan pola hidup 

masyarakat menjadi berubah dari 

yang semula untuk memenuhi 

kebutuhan dasar, mengarah pada 

pemenuhan kebutuhan non dasar, 

salah satunya dengan komunikasi. 

Telekomunikasi merupakan sesuatu 

yang sangat penting di masyarakat 

dalam berkomunikasi serta 

memperoleh informasi. 

Indonesia merupakan pasar 

paling potensial bagi para produsen 

smartphone di wilayah Asia 

Tenggara. Hal ini terlihat dari data 

International Data Corporation 

(IDC) yang baru saja merilis laporan 

mengenai pasar smartphone di 

Indonesia pada kuartal 2015. Data di 

peroleh dari website IDC, terungkap 

8,3 juta smartphone telah dikapalkan 

di Indonesia selama kuartal keempat 

2015. Angka tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 14,4% dari 7,3 

juta unit untuk periode yang sama 

pada tahun sebelumnya. Peningkatan 

di kuartal keempat 2015 tersebut 

jauh lebih tinggi daripada periode 

yang sama pada tahun sebelumnya 

karena vendor mengirim smartphone 

dalam volume yang lebih tinggi 

sebelum izin impor mereka berakhir 

di akhir 2015 atau awal 2016. 

Adapun pertumbuhan selama setahun 

penuh ada di angka 17,1%, dengan 

pengapalan 29,3 juta unit. 

(Sumber:Liputan6.com). 

Pertumbuhan ini jauh 

melampaui dua negara pesaing 

lainnya diantaranya Thailand dan 

Vietnam. International Data 

Corporation (IDC) sebuah lembaga 

periset pasar internasional merilis 

dari total keseluruhan smartphone 

yang terjual di Indonesia pada 

kuartal IV tahun 2016 Samsung 

masih merajai pasar di Indonesia 

dengan 7.3 unit atau 24.8% dari total 

keseluruhan penjualan smartphone. 

Tempat kedua diikuti oleh Asus 

dengan 4.7 unit atau 15.9% dan 

Smartfren peringkat ketiga dengan 

3.2 atau 10.8%. Smartfren saat ini di 

kenal sebagai produsen smartphone 

android terbesar di dunia bahkan 

popularitas smartphone Smartfren 

Andromax pun bersaing 

dengan Samsung dan Asus, hal ini 
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bisa dilihat bedasarkan tabel 1.1 

dibawah ini: 

Tabel 1.1 Top Five Smartphone Vendors, 

Shipments, Market Share and Year-Over-

Year Growth Calendar Year 2016 (Units 

in millions) 

Vendor 2016 

Shipment 

Volumes 

2016 

Market  

Share 

2015 

Shipment 

Volumes 

2015 

Market  

Share 

Year-

Over-

Year 

Growth 

 

Samsung 7.3 24.8% 6.8 27.0% 7.5% 

ASUS 4.7 15.9% 1.4 5.6% 231.4% 

Smartfren 3.2 10.8% 2.6 10.2% 23.7% 

Advan 2.8 9.6% 2.3 9.2% 21.5% 

Lenovo 1.9 6.5% 1.4 5.8% 31.3% 

Other 9.5 32.5% 10.6 42.2% -9.8% 

Total 29.3 100% 25.0 100% 17.1% 

Sumber: IDC Asia atau Pacific Quarterly Mobile 

Phone Tracker 2016 

Inovasi teknologi menjadi 

salah satu kunci di dalam menarik 

konsumen yang tentu saja harus 

diimbangi dengan harga yang 

kompetitif. Tetapi ketika semua 

operator mengandalkan inovasi ini, 

maka kunci kemenangan tidak selalu 

ditentukan oleh teknologi. Tetapi, 

pemilihan celebrity endorser, media 

iklan sebagai promosi yang tepat dan 

kecerdasan manajemen dalam 

membuat strategi dan membaca 

pasar menjadi faktor penting, tidak 

hanya untuk menguasai pasar tetapi 

juga mempertahankan kelangsungan 

bisnis di industri telekomunikasi. 

Salah satu vendor atau 

penyedia produk smartphone seluler 

yang sangat mengerti dengan 

keadaan pasar adalah PT Smartfren 

Telecom Tbk. Dengan produk yang 

diperkenalkannya yaitu Smartphone 

Andromax 4G LTE, di dalam 

pemasarannya dan paket 

penjualannya itu bundling dengan 

penyedia jasa operator seluler PT 

Smartfren Telecom Tbk. 

Banyaknya produk yang 

dikeluarkan oleh smartfren dipasaran 

membuat smartfren memberikan 

fasilitas layanan gallery smartfren 

untuk pelanggan smartfren. 

Hal ini terlihat dari Tabel 

Jumlah Gallery Smartfren disetiap 

Regional di Indonesia. Dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Data Jumlah Gallery Resmi 

Smartfren di Indonesia 

NO. Wilayah Regional 
Jumlah 

Gallery 

1 JABODETABEK   75 

2 Jawa Barat   36 

3 Jawa Tengah   49 

4 Jawa Timur   65 

5 Sumatera Utara   39 

6 Sumatera Selatan   15 

7 Sulawesi   11 

8 Kalimantan Barat     2 

 Jumlah 292 

Sumber: Smartfren Gallery Locations 

Regional Jawa Timur 

merupakan salah satu regional yang 

mempunyai jumlah layanan gallery 

smartfren terbanyak ke dua setelah 

regional Jabodetabek yaitu dengan 

tujuh puluh lima gallery smartfren, 

dan salah satu gallery resmi tersebut 

berada di Kota Kediri yang berlokasi 

di Jalan Joyoboyo No.15 C Kediri 

(depan Gramedia). 
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Perusahaan-perusahaan 

telekomunikasi diharapkan 

mempunyai strategi-strategi untuk 

dapat menarik konsumen dengan 

keputusan pembelian. Menurut 

Utami (2010:45), keputusan 

pembelian merupakan bagian dari 

perilaku konsumen. Perilaku 

konsumen itu sendiri dapat diartikan 

sebagai perilaku yang terlibat dalam 

hal perencanaan, pembelian, dan 

penentuan produk serta jasa yang 

konsumen harapkan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi konsumen ketika 

akan memutuskan untuk membeli 

produk. Beberapa diantaranya di 

pergunakan dalam penelitian ini 

yaitu, celebrity endorser, gaya hidup 

dan media iklan. 

Salah satu pendekatan 

deferensiasi periklanan yang dapat 

dilakukan adalah dengan 

menggunakan celebrity endorser. 

celebrity endorser berperan penting 

dalam suatu iklan modern yaitu 

digunakan untuk mempengaruhi 

keputusan pembelian seseorang. 

Menurut Shimp (2010:250), celebrity 

adalah tokoh (aktor, penghibur, atau 

atlet) yang dikenal masyarakat 

karena prestasinya di dalam bidang-

bidang yang berbeda dari golongan 

produk yang didukung. Para 

pengiklan dan biro-biro periklanan 

bersedia membayar harga yang 

tinggi kepada kaum selebriti tersebut 

yang disukai dan dihormati oleh 

khalayak yang menjadi sasaran dan 

yang diharapkan akan mempengaruhi 

sikap dan perilaku konsumen yang 

baik terhadap produk yang didukung. 

Dengan penggunanaan 

celebrity endorser dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian 

seseorang, jelas terlihat pada iklan 

launching Smartphone Andromax 4G 

LTE type andromax Q dan andromax 

Qi yaitu Han Yoora dia seorang 

remaja cewek yang berasal dari 

korea. lahir pada tanggal 13 Juni 

1991. Han Yoo Ra mulai jatuh cinta 

pada Indonesia saat dia duduk di 

SMP. Pada waktu itu ikut tantenya 

tinggal di Bali. mulai dari kelas 1 

SMP akhirnya dia tinggal dan 

sekolah di daerah Bali. Han Yoo Ra 

merupakan salah satu Female 

YouTubers yang terkenal. Sehingga 

smartfren menjadikan dia sebagai 

celebrity endorser pada saat 

kompetisi smartfren angel’s season 1 

dan season 2. 

Faktor lain yang 

mempengaruhi keputusan pembelian 
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adalah gaya hidup. Gaya hidup 

merupakan salah satu indikator dari 

faktor pribadi yang turut 

berpengaruh terhadap perilaku 

konsumen. Menurut Kotler dan 

Keller (2009:175), gaya hidup 

(lifestyle) merupakan pola hidup 

seseorang di dunia yang tercermin 

dalam kegiatan, minat, dan 

pendapatan. Terutama bagaimana 

konsumen ingin dipersepsikan oleh 

orang lain, sehingga gaya hidup 

sangat berkaitan dengan bagaimana 

membentuk image di mata orang 

lain, berkaitan dengan status sosial 

yang diproyeksikannya. 

Dalam rangka memaksimalkan 

penjualan untuk meningkatkan 

pangsa pasar, PT Smartfren Telecom 

Tbk. melakukan promosi yang 

dilakukan dengan berbagai cara, 

antara lain melalui media periklanan. 

Menurut Hasan (2013:615), 

Periklanan merupakan Segala biaya 

yang harus dikeluarkan sponsor 

untuk melakukan presentasi dan 

promosi non pribadi dalam bentuk 

gagasan, barang, dan jasa. Media 

iklan merupakan penjualan non-

personal untuk menginformasikan, 

membujuk, dan mengingatkan 

pelanggan mengenai produk, jasa 

dan pelayanannya. 

Media iklan salah satu alat 

yang tepat dalam menyampaikan 

pesan dari suatu produk, dengan 

adanya media untuk menyampaikan 

pesan tersebut perusahaan harus 

dengan sangat efektif dalam memilih 

suatu media iklan. Karena harus di 

perhitungkan efektifitas dan efisiensi 

biaya dan waktu yang dikeluarkan 

oleh perusahaan guna mempengaruhi 

keputusan pembelian seseorang 

secara cepat dan tepat. 

Dalam penelitian ini 

mengambil iklan pada media 

elektronik dan media cetak. Media 

iklan yang sudah diterapkan oleh PT. 

Smartfren Telecom Tbk. yang sangat 

populer pada media elektronik yaitu 

iklan yang menceritakan kegiatan 

sehari-hari atau kesenangan 

seseorang dalam pemanfaatan suatu 

teknologi “produk smartphone 

andromax 4G LTE seri Q dan Qi”. 

dengan menggunakan celebrity 

endorser “Han Yoora”, versi 

“kesenangan atau hobi”. Maksud dari 

alur cerita yang mengikuti trend 

masa kini yaitu seorang remaja yang 

mempunyai kebiasaan saat sebelum 

makan selalu memfotonya terlebih 

dahulu dan mengunggahnya di akun 

jejaring sosialnya. Idenya ini 

menarik perhatian konsumen yang 
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menonton tayangan iklan tersebut. 

Iklan tersebut diharapkan dapat 

meningkatan keputusan pembelian 

konsumen. 

Namun, walaupun smartfren 

telah berupaya keras untuk 

memberikan media pengenalan 

produk baik dari segi pemilihan 

celebrity endorser, gaya hidup, dan 

media iklan dengan perhitungan atau 

pemikiran yang setepat mungkin, dan 

sebaik mungkin baik dalam media 

elektronik dan cetak. masih saja 

terdapat beberapa orang yang masih 

ragu dan bingung akan spesifikasi 

produk yang ditawarkan. Karena 

spesifikasi yang ada belum bisa 

langsung ditangkap oleh konsumen. 

Peneliti terdahulu yang pernah 

melakukan penelitian dengan topik 

yang sama adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Bramantya & Jatra 

(2016) dalam skripsinya yang 

berjudul "Pengaruh Celebrity 

Endorser dan Brand Image terhadap 

Keputusan Pembelian Yamaha 

Jupiter Mx di kota Denpasar”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

celebrity endorser dan brand image 

secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan dan positif terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor 

Yamaha Jupiter MX di kota 

Denpasar. 

Dinggon, dkk (2015) dalam 

skripsinya yang berjudul “Pengaruh 

Bauran Pemasaran, Celebrity 

Endorsment dan Gaya Hidup 

terhadap Keputusan Pembelian 

Smartphone Samsung Galaxy Pada 

Mahasiswa FEB Unsrat Manado”. 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bauran 

pemasaran, celebrity endorsement, 

dan gaya hidup secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Hal 

ini menunjukkan bahwa bauran 

pemasaran, celebrity endorsement, 

dan gaya hidup memiliki peranan 

yang sangat penting bagi terciptanya 

keputusan pembelian smartphone 

samsung pada mahasiswa fakultas 

ekonomi dan bisnis unsrat. karena 

bauran pemasaran, celebrity 

endorsment dan gaya hidup 

merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi terciptanya keputusan 

pembelian. 

Penelitian dengan judul yang 

sama juga dilakukan oleh penelitian 

Wulandari & Nurcahya (2015) 

berjudul "Pengaruh Celebrity 

Endorser, Brand Image, Brand Trust 

terhadap Keputusan Pembelian Clear 
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Shampoo di kota Denpasar”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

celebrity endorser, brand image, 

brand trust secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian Clear 

shampoo di kota Denpasar. 

Penelitian dengan topik yang 

sama juga dilakukan oleh penelitian 

Putra, dkk (2015) berjudul 

"Pengaruh Media Iklan, Gaya Hidup, 

dan Harga terhadap Keputusan 

Pembelian Kostum Bola Secara 

Online di Kota Padang”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

media iklan, gaya hidup, dan harga 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

kostum bola online di kota Padang. 

Beberapa hal yang 

membedakan penelitian ini dengan 

beberapa penelitian sebelumnya 

adalah beberapa variabel bebas, 

objek penelitian dan periodenya yang 

berbeda. 

Berdasarkan pada keadaan 

tersebut dan hasil penelitian 

sebelumnya, diperlukan kajian yang 

mendalam berupa penelitian, dengan 

judul “Pengaruh Celebrity 

Endorser, Gaya Hidup, dan Media 

Iklan terhadap Keputusan 

Pembelian Smartphone Smartfren 

Andromax di Kota Kediri”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah dikemukakan 

diatas, masalah dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

Seiring perkembangan 

teknologi komunikasi dan teknologi 

informasi semakin mengalami 

kemajuan yang pesat, PT. Smartfren 

Telecom Tbk menghadapi 

banyaknya pesaing dalam dunia 

telekomunikasi. dan juga terdapat 

beberapa konsumen atau orang yang 

masih ragu dan bingung akan 

spesifikasi produk yang ditawarkan. 

Karena spesifikasi yang ada belum 

bisa langsung ditangkap oleh 

konsumen. 

Media iklan merupakan alat 

yang tepat dalam menyampaikan 

pesan dari suatu produk, maka 

perusahaan dapat melakukannya 

dengan memakai suatu instuisi atau 

media. Pemilihan media iklan yang 

tepat akan memberikan hasil atas 

keputusan pembelian seseorang. 

Keputusan pembelian juga 

dipengaruhi oleh celebrity endorser 

yang di pilih, gaya hidup yang di 

prediksikan, dan media iklan yang 
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tepat untuk diterapkan sebagai acuan 

dalam promosi. 

C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah 

diatas, maka agar penulisan laporan 

ini tidak menyimpang dan 

mengambang dari tujuan yang 

semula direncanakan sehingga 

mempermudah mendapatkan data 

dan informasi yang diperlukan, maka 

penulis menetapkan penelitian hanya 

pada faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian ditinjau dari: 

1. Celebrity Endorser 

2. Gaya Hidup 

3. Media Iklan 

4. Adapun sebagai objek penelitian 

adalah konsumen Gallery 

Smartfren Joyoboyo Kediri. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah 

yang dikemukakan diatas, maka 

penulis merumuskan masalah yang 

akan dibicarakan dan diteliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah celebrity endorser 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian Smartphone 

Smartfren Andromax di kota 

Kediri? 

2. Apakah gaya hidup berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian Smartphone Smartfren 

Andromax di kota Kediri? 

3. Apakah media iklan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian Smartphone Smartfren 

Andromax di kota Kediri? 

4. Apakah celebrity endorser, gaya 

hidup dan media iklan secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

Smartphone Smartfren Andromax 

di kota Kediri? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan 

masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Pengaruh celebrity endorser 

terhadap keputusan pembelian 

Smartphone Smartfren Andromax 

di kota Kediri. 

2. Pengaruh gaya hidup terhadap 

keputusan pembelian Smartphone 

Smartfren Andromax di kota 

Kediri. 

3. Pengaruh media iklan terhadap 

keputusan pembelian Smartphone 

Smartfren Andromax di kota 

Kediri. 

4. Pengaruh celebrity endorser, gaya 

hidup dan media iklan secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 
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Smartphone Smartfren Andromax 

di kota Kediri. 

F. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, 

manfaat dari penelitian yang 

diharapkan antara lain adalah: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini, 

diharapkan dapat digunakan 

sebagai informasi mengenai 

tingkat keputusan pembelian 

konsumen smartphone 

smartfren Andromax di Gallery 

Smartfren Joyoboyo Kediri dan 

sebagai bahan pertimbangan 

untuk pengambilan kebijakan-

kebijakan dalam 

memperhitungkan efektifitas 

dan efisiensi biaya dan waktu 

yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dalam pemilihan 

celebrity endorser, gaya hidup 

dan media iklan yang tepat 

guna mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen 

Smartphone Smartfren 

Andromax di Gallery 

Smartfren Joyoboyo Kediri. 

b. Bagi Universitas 

Sebagai bahan referensi 

penelitian selanjutnya 

mengenai pengaruh celebrity 

endorser, gaya hidup dan 

media iklan terhadap 

keputusan pembelian 

Smartphone Smartfren 

Andromax di kota Kediri. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran 

ilmu ekonomi khususnya 

dalam bidang pemasaran, 

khususnya mengenai keputusan 

pembelian berdasarkan 

beberapa variabel diantaranya 

celebrity endorser, gaya hidup, 

dan media iklan. 

b. Sebagai bahan referensi dan 

informasi bagi peneliti lain 

yang akan melakukan 

penelitian lebih lanjut di masa 

yang akan datang. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Definisi Operasional Variabel 

1. Keputusan Pembelian (Y) 

Keputusan pembelian (purchase 

decision) merupakan salah satu 

rangkaian atau proses dari 

perilaku konsumen dalam 

melaksanakan pembelian dengan 

pertimbangan yang rasional. 

2. Celebrity endorser (X1) adalah 

orang-orang yang menyampaikan 

pesan atau informasi, pada suatu 

iklan dan biasanya kita sebut 
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orang-orang itu sebagai bintang 

iklan. 

3. Gaya hidup (life style) (X2) adalah 

menggambarkan seluruh pola 

seseorang dalam beraksi dan 

berinteraksi di dunia. yang 

berwujud dalam kegiatan, minat, 

dan pendapatan yang dimilikinya 

setiap individu masing-masing. 

dan gaya hidup apabila di telaah 

dengan cermat pasti akan 

menjadikan peluang pemasar 

untuk memahami nilai konsumen 

yang selalu berubah dan 

bagaimana gaya hidup 

mempengaruhi perilaku 

pembelian. 

4. Media iklan (X3) merupakan 

upaya perusahaan untuk 

menyajikan atau menyampaikan 

pesan promosi non-personal untuk 

mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produk (ide, barang atau 

jasa) yang dibayar oleh sponsor 

yang telah diidentifikasi guna 

mempercepat keputusan 

pembelian konsumen akan suatu 

produk tertentu. 

B. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2016:11), 

Pendekatan kuantitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Teknik penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah kausal. Menurut Sugiyono 

(2016:62) “teknik kausal” “adalah 

teknik yang dilakukan untuk 

mengetahui hubungan yang bersifat 

sebab akibat diantara variabel bebas 

dan variabel terikat”. yaitu variabel 

bebas celebrity endorser (X1), gaya 

hidup (X2) dan media iklan (X3) 

terhadap variabel terikat dependen 

keputusan pembelian (Y). 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dilaksanakannya 

penelitian ini adalah di kota Kediri. 

Alasan saya memilih di kota Kediri 

sebagai tempat penelitian, karena 

kota Kediri sebagai pusat 

perekonomian di Eks-karesidenan 

Kediri. Kediri juga sebagai kota yang 

paling dinamis, jumlah penduduk 

yang banyak serta memiliki gaya 

hidup yang berbeda-beda. Juga di 

kota Kediri tersedia Gallery 
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Smartfren yang terletak di Jl. 

Joyoboyo No.15 C Kediri. Dengan 

adanya Gallery tersebut tidak 

menutup kemungkinan produk 

Smartphone Smartfren Andromax 

bisa beredar secara luas di kota 

Kediri. 

Waktu yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah selama tiga 

bulan, yaitu pada bulan April sampai 

dengan bulan Juni 2017. Waktu tiga 

bulan tersebut digunakan untuk 

berbagai kegiatan penelitian yaitu 

meliputi: persiapan, pembuatan 

instrumen penelitian, pengumpulan 

data, analisis data dan penyusunan 

laporan. 

D. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah konsumen 

yang pernah membeli dan 

menggunakan smartphone merek 

Smartfren Andromax di kota Kediri 

selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan 

April sampai dengan bulan Juni 2017 

yang bersifat infinite, sehingga tidak 

dapat dipastikan jumlahnya. 

Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengambilan 

sampel Purposive Sampling. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini 

ditentukan 40 responden, seperti 

yang dijelaskan Sugiyono, jumlah 

sampel minimal 10 kali dari jumlah 

variabel yang diteliti yaitu 4 variabel, 

maka jumlah anggota sampel 10 x 4 

= 40. 

Berdasarkan teknik 

pengambilan sampel yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini yaitu 

teknik purposive sampling maka 

kriteria pemilihan sampel tersebut 

yaitu: 

1. Konsumen yang melakukan 

pembelian smartphone smartfren 

andromax di Gallery Joyoboyo 

Kediri yang diidentifikasi telah 

memenuhi syarat usia 17 (tujuh 

belas) tahun sampai 50 tahun. 

2. Konsumen yang tercantum di list 

cek in pertama saat datang di 

Gallery Smartfren Joyoboyo 

Kediri yang membeli produk 

smartphone Smartfren Andromax. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini 

berbentuk skala likert yang berupa 

pertanyaan yang jawabannya tinggal 

diisikan pada kolom yang telah 

disediakan. Instrumen penelitian 

pada penelitian ini menggunakan 

angket (kuesioner), yaitu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan 

dengan memberi beberapa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis 
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kepada responden untuk dijawabnya 

(Sugiyono, 2016:193). 

Adapun pengujian instrumen 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

2. Uji Reliabilitas 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber dan Langkah-langkah 

Pengumpulan Data: 

a. Sumber Data 

1) Data Primer 

Dalam penelitian ini data 

primer yang digunakan 

adalah berupa hasil jawaban 

atas kuesioner yang 

diajukan kepada responden. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa studi 

pustaka melalui berbagai 

jurnal penelitian-peneltian 

terdahulu, web site resmi 

perusahaan, e-jurnal, dan 

buku. 

b. Langkah-langkah 

Pengumpulan Data: 

1) Wawancara (interview) 

2) Kuesioner (angket) 

3) Observasi (pengamatan) 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

2. Analisis Kuantitatif 

a. Uji Asumsi klasik 

1) Uji Normalitas 

2) Uji Multikolinearitas 

3) Uji heteroskedastisitas 

4) Uji Autokorelasi 

b. Analisis Regresi Linier 

Berganda 

c. Analisis Koefisien Determinasi 

(R2) 

d. Uji Hipotesis 

1) Uji Parsial (Uji T) 

2) Uji Simultan (Uji F) 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Gambaran Umum Subjek 

Penelitian 

1. Sejarah PT Smartfren Telecom 

Tbk 

PT Smartfren Telecom Tbk 

merupakan salah satu perusahaan 

penyedia layanan telekomunikasi 

terdepan di Indonesia untuk 

segmen ritel dan korporat.  

Smartfren mulai beroperasi di 

Indonesia sejak tahun 2011. Pada 

tahun 2015 Smartfren berinovasi 

dengan meluncurkan layanan 4G 

LTE Advanced pertama di 

Indonesia sekaligus menjadi 

operator 4G terdepan yang 

memiliki jangkauan 4G LTE 

terluas di Indonesia saat ini. 

Di awal tahun 2016, 

Smartfren kembali mencetak 

sejarah sebagai perusahaan 
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telekomunikasi pertama di 

Indonesia yang menyediakan 

layanan Voice over LTE (VoLTE 

secara komersial). Serta menjadi 

perusahaan komunikasi yang 

memiliki jaringan 4G LTE 

Advanced terluas di Indonesia. 

Voice over Long Term 

Evolution (Voice over 

LTE/VoLTE) adalah fitur 

teknologi yang menggunakan 

standar dan prosedur untuk 

komunikasi suara dan data 

berbasis jaringan 4G LTE. 

Teknologi ini merupakan satu 

metode untuk menciptakan, 

menyiapkan dan mengatur suara 

berkecepatan tinggi, video dan 

layanan pesan melalui jaringan 

nirkabel 4G dan  perangkat yang 

mudah dibawa. 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Celebrity Endorser 

terhadap Keputusan 

Pembelian 

Berdasarkan analisis uji t, 

diperoleh hasil thitung > ttabel 

dengan nilai 2,059 > 2,028 dan 

nilai signifikan 0,047 < 0,05 

yang berarti secara parsial 

celebrity endorser berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Sehingga 

membuktikan bahwa celebrity 

endorser berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian, 

artinya semakin tepat dan sesuai 

pemilihan celebrity endorser 

yang ada maka semakin besar 

dan kuat kepastian diterima 

konsumen sehingga konsumen 

lebih memilih membeli produk 

kita dibanding membeli produk 

di provider lain. 

2. Pengaruh Gaya Hidup 

terhadap Keputusan 

Pembelian 

Berdasarkan analisis uji t, 

diperoleh hasil thitung > ttabel 

dengan nilai 5,896 > 2,028 dan 

nilai signifikan 0,000 < 0,05 

yang berarti secara parsial gaya 

hidup berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Sehingga membuktikan bahwa 

gaya hidup berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian, artinya semakin baik 

dalam memperkirakan trend 

gaya hidup maka semakin tinggi 

pula keputusan pembelian 

konsumen. 

3. Pengaruh Media Iklan 

terhadap Keputusan 

Pembelian 
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Berdasarkan analisis uji t, 

diperoleh hasil thitung > ttabel 

dengan nilai 2,761 > 2,028 dan 

nilai signifikan 0,009 < 0,05 

yang berarti secara parsial media 

iklan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Dengan demikian, membuktikan 

bahwa media iklan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian, artinya semakin 

cepat, tepat dan akurat media 

iklan dalam memperkenalkan 

keunggulan produk maka secara 

cepat akan mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. 

4. Pengaruh Celebrity Endorser, 

Gaya Hidup dan Media Iklan 

terhadap Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian 

mendukung hipotesis penelitian 

tentang pengaruh celebrity 

endorser, gaya hidup dan media 

iklan terhadap keputusan 

pembelian Smartphone 

Smartfren Andromax di Kota 

Kediri, diperoleh keterangan 

bahwa secara simultan ketiga 

variabel tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Besarnya pengaruh 

ketiga variabel tersebut adalah 

Fhitung > Ftabel dengan nilai 

23,696 > 2,87 dan nilai 

signifikan 0,000 < 0,05. 

Jadi, dengan melihat 

besarnya pengaruh ketiga 

variabel independen tersebut 

terhadap keputusan pembelian 

Smartphone Smartfren 

Andromax di Kota Kediri akan 

berdampak pada peningkatan 

keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen 

smartphone smartfren andromax 

di Kota Kediri. Dengan begitu 

sudah seharusnya dan 

selayaknya pihak manager 

gallery lebih memperhatikan 

secara khusus ketiga variabel 

tersebut agar dapat lebih 

meningkatkan keputusan 

pembelian. 

C. Kesimpulan 

1. Celebrity endorser berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini berarti, jika 

celebrity endorser yang dipilih 

tepat dan sesuai maka akan 

mempengaruhi keputusan 

pembelian smartphone smartfren 

andromax di kota Kediri. 

2. Gaya hidup berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. hal ini berarti, jika 
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gaya hidup yang diperkirakan 

sesuai dengan trend dan minat 

konsumen sesuai maka akan 

mempengaruhi keputusan 

pembelian smartphone smartfren 

andromax di kota kediri. 

3. Media iklan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. hal ini berarti, jika 

media iklan yang di terapkan 

sudah tepat sasaran dan mudah 

ditangkap dalam 

memperkenalkan keunggulan 

suatu produk maka akan dengan 

cepat mempengaruhi keputusan 

pembelian smartphone smartfren 

andromax di kota kediri. 

4. Celebrity endorser, gaya hidup 

dan media iklan secara simultan 

(berama-sama) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Diantara variabel 

bebas tersebut celebrity 

endorser, merupakan variabel 

yang dominan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian 

Smartphone Smartfren 

Andromax di kota Kediri. 

D. Saran-saran 

1. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan pihak PT. Smartfren 

Telecom Tbk. untuk selalu 

respon terhadap celebrity 

endorser yang di pilih dalam 

membintangi suatu iklan dalam 

menyampaikan informasi 

keunggualan suatu produk 

Smartphone Smartfren 

Andromax. dari hasil uji t 

variabel bebas yang memiliki 

pengaruh dominan adalah 

variabel celebrity endorser (X1) 

dengan dibuktikan dengan taraf 

signifikansi 0,047. yang 

memiliki nilai sinifikansi lebih 

tinggi diantara variabel bebas 

lainnya. Namun, bukan berarti 

mengabaikan faktor-faktor lain 

yang bisa berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Karena 

celebrity endorser (X1), telah 

terbukti berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian yang 

paling dominan, maka 

diharapkan perusahaan untuk 

tetap mempertahankan dan 

meningkatkan dalam pemilihan 

celebrity endorser mana yang 

lebih baik, cepat, tepat dan 

sesuai dalam memperagakan 

dalam penyampaian suatu 

keunggulan produk. Dan selalu 

menyediakan banyak pilihan 

produk Smartphone Smartfren 

Andromax yang memiliki fitur-
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fitur terbaru dan dibutuhkan oleh 

konsumen supaya konsumen 

tidak berpindah  ke provider 

lain. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Dapat menjadi wawasan dan 

pengetahuan untuk melakukan 

penelitian lanjutan khususnya 

dibidang kajian pemasaran yang 

sama. Diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat menambahkan 

variabel yang lain atau merubah 

variabel bebasnya agar 

penelitian dapat bervariasi dan 

lebih signifikan sehingga 

diharapkan hasil penelitian yang 

akan datang lebih sempurna dari 

penelitian ini sehingga peneliti 

menyarankan untuk peneliti 

selanjutnya meneliti faktor lain. 

Agar dapat dijadikan sebagai 

perbandingan dalam penelitian 

dan dapat menghasilkan 

penelitian yang lebih akurat. 
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