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PT Sido Muncul merupakan salah satu perushaan yang bergerak di bidang pembuatan 

obat-obatan tradisional salah satu produk andalan yang dimilikinya adalah produk 

jamu Tolak Angin. Semakin meningktnya harga obat-obatan kimia membuat 

masyarakat beralih ke obat-obatan tradisional, membuat perusahaan Sido Muncul 

untuk melakukan strategi pemasaran yang baik,salah satuya yaitu dengan pemakaian 

selebriti sebagai model iklan agar berpengaruh terhadap Asosiasi merek yaitu segala 

hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merek. Adapun kriteria selebriti 

sebagai model iklan yaitu Kredibilitas selebriti (celebrity credibility), Kepopuleran 

selebriti  (celebrity visibility), daya tarik (Attraction  dan Power ).

Pemilihan selebriti sebagai model iklan harus dipehatikan oleh pemasar untuk dapat 

menyelaraskan citra artis dengan citra produk. Ada banyak faktor yang menentukan 

sukses tidaknya sebuah produk, namun penggunaan artis memang bisa menjadi salah 

satu faktor terutama sifatnya sebagai model iklan atau pendorong agar konsumen mau 

membeli. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “apakah penggunaan selebriti 



sebagai model iklan berpengaruh terhadap asosiasi merek jamu Tolak Angin?”, 

dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengunaan selebriti 

berpengaruh terhadap asosiasi merek jamu Tolak Angin.

Untuk menguji hipotesis yang diajuakan maka alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dan diajukan kepada 100 

responden dan diperoleh dengan tingkat signifikasi 0,05 di dapat bahwa celebrity 

credibility, celebrity visibility, attraction dan power berpengaruh signifikan terhadap 

asosiasi merek jamu Tolak Angin, karena memiliki nilai signifikasi kurang dari 0,05. 

Seacara statistic didapat koefisien determinasi sebesar 0,543 yang berarti sumbangan 

seluruh variabel bebas terhadap asosiasi merek jamu Tolak Angin sebesar 54,3% dan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya di luar penelitian.

 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah perusahaan harus lebih 

memperhatikan pemilihan selebriti sebagai model iklan untuk mempertahankan 

asosiasi merek di masyarakat dengan melihat kriteria yang telah di tetapkan yaitu 

celebrity credibility, celebrity visibility, attraction dan power.  


