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ABSTRACT

This study has the objective to analyze was Credibility and Attractiveness

Celebrity endorsers simultaneously and partially have a significant influence on

purchase decisions to Sunsilk Clean and Fresh shampoo. This study uses multiple

linear regression analysis. The data used in this study using primary data

obtained from the answers of the respondents who had used the Sunsilk Clean and

Fresh given a few questions. selection of the sample in this study were all women

has to see sunsilk clean and fresh advertising in television and using sunsilk clean

and fresh as a hair treatment product. The results of this study indicate that there

is a simultaneous influence on the variables credibility and attractiveness to the

Decision to Purchase. The results of this study also shows the variables credibility

and attractiveness have a significant effect partially to the Decision to Purchase.

In effect there is a test of determination of 22,7% that influence purchase

decisions are explained by the variables credibility and attractiveness, expertise,

while the remaining 77,3% influenced by other variables and not included in this

regression analysis.
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ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Credibility dan Attractiveness

Celebrity Endorser secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap keputusan pembelian sampo Sunsilk Clean and Fresh.

Penelitian ini menggunakan analisa regresi linier berganda. Data yang digunakan

dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban

responden pengguna sunsilk clean and fresh yang diberi beberapa pertanyaan.

Pemilihan sampel pada penelitian ini adalah kepada semua wanita yang pernah

melihat iklan sunsilk clean and fresh di televisi dan menggunakan sunsilk clean

and fresh sebagai produk perawatan rambutnya. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa terdapat pengaruh secara simultan pada variabel Credibility dan

Attractiveness terhadap Keputusan Pembelian. Hasil penelitian ini juga

menunjukkan variabel Credibility dan Attractiveness berpengaruh signifikan

secara parsial terhadap Keputusan Pembelian. Pada uji determinasi terdapat

pengaruh sebesar 22,7% yang mempengaruhi Keputusan Pembelian yang

dijelaskan oleh variabel Credibility dan Attractiveness, sedangkan sisanya 77,3%

dipengaruhi oleh variabel lain dan tidak termasuk kedalam analisis regresi ini.

Kata kunci: Credibility, Attractiveness dan Keputusan Pembelian
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini persaingan dalam bidang pemasaran produk begitu ketatnya.

Persaingan terasa semakin ketat dengan semakin kritisnya konsumen dalam

menentukan produk yang akan dibelinya. Tantangan yang dihadapi oleh

perusahaan adalah mendapatkan cara terbaik untuk merebut dan mempertahankan

pangsa pasar. Setiap perusahaan berusaha untuk menarik perhatian calon

konsumen dengan berbagai cara, salah satunya dengan pemberian informasi

tentang produk. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat

menyebabkan konsumen dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang

keberadaan suatu produk. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk tanggap dengan

keinginan konsumen dan memberikan informasi yang jelas mengenai produknya

agar mendapat tanggapan positif dari konsumen. Strategi pemasaran yang dapat

dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan informasi tentang produk adalah

melalui periklanan.

Iklan merupakan salah satu alat bauran promosi yang digunakan sebagai

alat pengantar pesan untuk membentuk sikap konsumen. Agar penyampaian pesan

dapat diterima oleh konsumen dengan baik maka dibutuhkan media yang tepat.

Berkembangnya media informasi di Indonesia menyebabkan banyaknya iklan
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yang membanjiri media. Iklan bisa digunakan untuk membentuk citra jangka

panjang sebuah produk dan juga untuk menggerakkan penjualan dengan cepat.

Iklan merupakan cara efisien untuk mencapai banyak pembeli yang secara

geografis tersebar. Iklan haruslah dilaksanakan dalam skala cukup besar untuk

membuat kesan yang efektif terhadap pasarnya. Berbagai macam media yang ada,

banyak pengiklan yang memandang televisi sebagai media yang paling efektif

untuk menyampaikan informasi. Pengiklanan di media televisi hingga kini masih

dianggap cara paling efektif dalam mempromosikan produk terutama di Indonesia

yang masyarakatnya masih brand minded dimana merek yang pernah muncul di

iklan ditelevisi lebih digemari daripada yang tidak diiklankan di televisi.

Selain menjadikan iklan sebagai bauran promosi, tidak bisa dipungkiri

periklanan menjadi salah satu saluran komunikasi pemasaran yang berguna untuk

meningkatkan awareness audiens tentang suatu produk/jasa/brand. Agar produk

yang ditawarkan pemasar melalui media iklan memiliki daya tarik bagi calon

konsumen untuk membeli, maka diperlukan dukungan tokoh terkenal ataupun

bintang iklan sebagai penyampai pesan dalam iklan. Salah satu cara yang

digunakan oleh perusahaan dalam beriklan adalah dengan menggunakan Celebrity

Endorser. Menurut Basu Swastha dan Irawan (2002) menyatakan bahwa Celebrity

Endorser adalah suatu iklan sebagai penyampai pesan mengenai produk terutama

merek untuk lebih mengkomunikasikan produk tesebut kepada konsumen.

Selebriti akan membantu menciptakan korelasi emosional yang kuat

kepada konsumen, dan dapat membentuk daya tarik terhadap produk yang mereka

wakili. Seorang celebrity endorser memberikan dampak yang positif terhadap

suatu merek dimana seorang endorser yang memiliki kredidibilitas yang baik



3

dapat meningkatkan nilai positif dari merek produk tersebut. Selebriti dipandang

sebagai individu yang digemari oleh masyarakat dan memiliki keunggulan kreatif

atraktif yang membedakannya dari individu lain. Selebriti harus mampu

memberikan informasi tentang merek dan atribut produk yang menyenangkan,

meyakinkan dan menarik perhatian masyarakat umum. Memanfaatkan selebriti

sebagai endorser dirasa memang lebih mudah mempengaruhi psikologi konsumsi

konsumen. Fenomena dari kata-kata yang diucapkan dan bahkan terkadang hanya

kharisma dari seorang selebriti mampu mempengaruhi seseorang untuk berhenti

dan mengarahkan perhatian kepadanya. Berdasarkan kenyataan yang ada dan juga

reaksi konsumen terhadap persepsi celebrity endorser dalam periklanan menjadi

suatu hal yang menarik untuk diteliti.

Menurut Shimp (2007:469) celebrity endorser terdiri dari dua atribut

utama yaitu credibility dan attractiveness. Ada dua sub atribut endorser

credibility yaitu trusthworthiness dan expertise, sedangkan sub atribut dari

celebrity attractiveness yaitu physical attractiveness, expertise dan similiarity.

Atribut-atribut celebrity endorser tersebut dikenal dengan istilah TEARS model.

Kredibilitas celebrity endorser merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh

seorang endorser yang dapat mewakili produknya sehingga komunikasi

pemasaran yang ingin disampaikan ke konsumen dapat diterima dengan baik.

Celebrity endorser adalah salah satu cara perusahaan menciptakan daya tarik

terhadap suatu produk melalui periklanan. Dalam kajian Sebayang dan Siahaan

(2008:118), yang dimaksud daya tarik yaitu sejumlah elemen yang terdapat dalam

diri selebriti yang meliputi sejumlah karakeristik yang dapat dilihat oleh khalayak

dalam diri pendukung seperti daya tarik fisik, kecerdasan, sifat kepribadian dan
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gaya hidup. Sedangkan yang dimaksud kredibilitas yaitu merupakan suatu

keterampilan dan nilai kepercayaan dalam meyakinkan orang lain mengenai

produk yang dipromosikan. Personaliti selebriti mempengaruhi personaliti merek,

pilihan selebriti yang tepat dapat mempengaruhi tumbuhnya market share.

Banyak penelitian sebelumnya menggunakan atribut attractiveness dan

credibility untuk menunjukkan adanya pengaruh celebrity endorser terhadap

keputusan pembelian suatu produk barang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh

Muly Kata Sebayang dan Simon Darman O. Siahaan (2008) yang hanya

menggunakan atribut attractiveness, trusthworthiness dan expertise untuk

mendukung penelitiannya serta mengetahui efek dari attractiveness dan credibility

dari celebrity endorser (Tessa Kaunang) terhadap keputusan pembelian motor

Yamaha Mio dan juga untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan

mempengaruhi keputusan pembelian motor Yamaha Mio. Dalam penelitian Eni

Heruwati (2010), peneliti menganalisis pengaruh daya tarik selebriti, pengaruh

kredibilitas, serta menganalisis pengaruh keahlian terhadap keputusan pembelian

motor Yamaha yang hasilnya berpengaruh signifikan. Sedangkan dalam penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari atribut variabel credibility dan

celebrity attractiveness terhadap keputusan pembelian konsumen wanita untuk

membeli produk dan dalam penelitian ini produk yang dipakai adalah produk

perawatan rambut.

Perusahaan produk perawatan rambut di Indonesia haruslah dapat

meninggkatkan mutu dari produknya sendiri. Setiap perusahaan yang terikat

dalam persaingan tersebut hendaknya mampu mempersiapkan strategi yang tepat

untuk meraih pangsa pasar yang diharapkan. Persaingan produk perawatan rambut
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yang menguasai pangsa pasar sampo di Indonesia dikuasai dua pemain, yaitu PT

Unilever Indonesia Tbk. dan PT P&G Indonesia. Sementara Grup Wings lewat

merek Emeron dan Zinc, dan beberapa pemain lainnya cuma berpengaruh kecil.

PT Unilever dan P&G menguasai lebih dari 90% pangsa pasar shampoo di

Indonesia (SWA, 20 Juni 2006). PT Unilever tergolong cukup menguasai industri

ini karena dengan berbagai programnya yang cukup men-drive pasar. Hal ini

dibuktikan dengan beberapa inovasi komunikasi yang dilakukan, antara lain

Sunsilk Beauty Camp, Sunsilk Girls Day dan Sunsilk Class.

PT. Unilever yang menguasai pangsa pasar memberikan dampak

peningkatan mutu dari perusahaan untuk membuat banyak masyarakat yang

berminat menggunakan sampo Sunsilk, hal tersebut juga didukung oleh hasil

survei MARS-SWA sebuah majalah bisnis yang menunjukkan, di lima besar

angka TOM ad tersebut ada produk Sunsilk yang menunjukan pertumbuhan yang

meningkat. Berikut ini tabel kinerja Produk Shampo seperti yang ditampilkan

pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Kinerja Produk Sampo

Produk
TOM Brand

2011
TOM Brand

2012
TOM Brand

2013
Sunslik 26,4 28,7 29,3

Pantene 22,4 21,2 26,1

Clear 19,3 21,5 18,7

Lifebouy 12,7 13,6 12,8

Rejoice 5,7 5,8 5,3

Sumber : MARS-SWA, 2014

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Sunsilk Clean and Fresh karena

berdasarkan pangsa pasar di Indonesia banyak yang memakai hijab sehingga dari
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segi penjualan di tahun 2015 Sunsilk Clean and Fresh penjualannya meningkat

(www.mix.co.id). Hal itu juga dikarenakan sejauh ini respons pasar terhadap hijab

care terbilang bagus. Demand-nya naik hingga 400%, dibanding produk Sunsilk

yang lainnya (www.marketing.co.id). Perkembangan penjualan pun dua tahun

belakangan ini terus melonjak, hal ini merupakan dampak dari iklan Sunsilk yang

menunjukkan bahwa Sunsilk bekerja sama dengan Francesca Dusco dari New

York, pakar perawatan kulit kepala kelas dunia, yang mengkreasikan formulasi

terkini Sunsilk Clean & Fresh Shampo dengan kandungan bahan alami Vitamin

Citrus Complex, sehingga memberikan sensasi bersih dan segar di kulit kepala.

Dari dampak tersebut, Produk sampo Sunsilk Clean & Fresh untuk pengguna

hijab ada di nomor empat produk unggulan Sunsilk (www.marketing.co.id , 12

Februari 2015)

Setelah meluncurkan kolaborasinya dengan pakar rambut dunia, untuk

menambah citra yang baik dan melekat di hati konsumen, di tahun 2015 Sunsilk

kembali membuktikan komitmennya untuk terus setia memenuhi kebutuhan

perawatan rambut para pengguna hijab dengan memperkenalkan Laudya Cynthia

Bella sebagai Brand Ambassador Sunsilk Clean and Fresh, bertepatan dengan 12

tahun produk perawatan rambut Sunsilk hadir di Indonesia. Sunsilk Indonesia

memilih Laudya Cynthia Bella sebagai brand ambassador terbaru yang

merepresentasikan kecantikan wanita Asia berhijab. Dimana dengan memakai

endorser yang tepat dapat meningkatkan dari nilai perusahaan dimata konsumen.

Selain itu memilih konsumen wanita berhijab karena target utama dari Sunsilk

Clean & Fresh itu sendiri adalah wanita berhijab.
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Dari latar belakang dan penjelesan diatas, maka judul dari penelitan ini

adalah ”PENGARUH ATRIBUT CREDIBILITY DAN ATTRACTIVENESS

CELEBRITY ENDORSER TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN

PRODUK SUNSILK CLEAN & FRESH PADA KONSUMEN WANITA DI

BANDAR LAMPUNG”

I.2       Perumusan Masalah

Perumusan masalah sebagai upaya membatasi penelitian agar lebih terarah

dan tidak terlalu luas dalam fokus penelitian yang sudah ditentukan. Berdasarkan

latar belakang dan pengertian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Apakah Credibility pada Celebrity Endorser berpengaruh terhadap

keputusan pembelian pada produk Sunsilk Clean & Fresh?

2. Apakah Attractiveness pada Celebrity Endorser berpengaruh terhadap

keputusan pembelian pada produk Sunsilk Clean & Fresh?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah disebut juga ruang lingkup masalah yang akan

diteliti. Sebagai upaya membatasi masalah penelitian agar tidak terlalu luas dan

membingungkan. Pembatasan masalah berusaha menentukan fokus utama

penelitian yang dilakukan dan tujuan penelitian. Pembatasan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Penelitian terbatas pada pengaruh antara penggunaan kredibilitas

(credibility) dan daya tarik (attractiveness) terhadap keputusan pembelian

produk Sunsilk Clean & Fresh.
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2. Penelitian terbatas pada masyarakat Bandar Lampung dan pengguna

sampo produk Sunsilk Clean & Fresh.

1.4      Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Credibility pada Celebrity Endorser berpengaruh terhadap

keputusan pembelian pada produk Sunsilk Clean & Fresh

2. Pengaruh Attractiveness pada Celebrity Endorser berpengaruh terhadap

keputusan pembelian pada produk Sunsilk Clean & Fresh.

1.5      Manfaat Penelitian

1.5.1   Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang bermanfaat

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen khususnya

manajemen pemasaran yang berkaitan dengan daya tarik dan kredibilitas Celebrity

Endorser dalam dunia periklanan yang dapat menimbulkan niat beli yang turut

mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk-produk yang

diiklankan tersebut.

1.5.2    Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang berkaitan dengan kontribusi praktis

yang diberikan peneliti terhadap obyek penelitian, baik individu, kelompok,

maupun organisasi. Maka dari pengertian tersebut, secara praktis hasil dari

penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang memproduksi
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khususnya tim kreatif dalam pengambilan keputusan guna menentukan

kebijaksanaan perusahaan. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan

dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan

penelitian serupa.
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BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Pemasaran

Pemasaran pada praktiknya sudah ada sejak zaman peradaban kuno.

Bangsa Yunani kuno dan Romawi telah mempraktikan ilmu dagang dan secara

aktif berkomunikasi persuasif kepada konsumennya. Begitu pula di peradaban-

peradaban lain yang maju perdagangannya. Namun, konsep pemasaran modern

yang dikenal saat ini baru muncul dan berkembang pada masa Revolusi Industri

yang terjadi pada abad ke-18 dan ke-19. Periode ini ditandai dengan munculnya

perubahan-perubahan sosial yang didorong oleh perkembangan teknologi dan

inovasi ilmu pengetahuan. Salah satu perubahan tersebut adalah munculnya

industri-industri yang memproduksi barang konsumsi secara massa. Hal ini

didukung pula oleh perkembangan moda transportasi dan munculnya media massa

yang mengharuskan produsen menemukan cara mengelola distribusi barang dan

jasa. Sejak awal abad ke-20 hingga beberapa tahun pasca Perang Dunia II,

kompetisi bisnis semakin meningkat dan fokus ilmu pemasaran mulai pindah dari

fokus produksi ke fokus penjualan. Ilmu komunikasi, periklanan, dan merek mulai

menjadi penting saat perusahaan berusaha menjual sebanyak-banyaknya barang di

pasar yang sudah semakin ramai. Sehingga dari sejarah pemasaran tersebut,

Pemasaran disimpulkan menjadi proses penyusunan komunikasi terpadu yang
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bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam

kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.

(id.wikipedia.org).

Banyak definisi pemasaran yang dikemukakan oleh para ahli, pemasaran

sendiri dapat didefinisikan dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu sudut

pandang sosial dan manajerial. Definisi sosial dilihat dari peran yang dimainkan

oleh pemasaran di masyarakat. Kotler dan Keller (2009:5) mendefinisikan

pemasaran menurut sudut pandang sosial sebagai berikut : “Pemasaran adalah

sebuah proses kemasyarakatan (sosial) dimana individu dan kelompok

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan,

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan

pihak lain”. Sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang manajerial pemasaran

sering digambarkan sebagai seni dari menjual produk. Menjual produk sendiri

tidaklah mudah, didalamnya diperlukan keterampilan agar produk tersebut bisa

diterima oleh konsumen. Maka daripada itu, pemasaran memerlukan manajemen

yang baik agar tujuan tersebut dapat tercapai. Karenanya manajemen pemasaran

dipandang sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih,

mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan,

menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul (Kotler dan

Keller, 2009:5).

Pemasaran (Kotler dan Keller, 2009:5) adalah sebuah proses

kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas
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mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Sedangkan

Stanton menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari

kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga,

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial (Stanton,

2003:179). Di dalam bisnis, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan

serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai

kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang

menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya.

Pemasaran adalah suatu proses analisis, perencanaan, implementasi,

koordinasi dan pengendalian program pemasaran yang meliputi kebijakan produk,

harga, promosi, dan distribusi dari produk, jasa, dan ide yang ditawarkan untuk

menciptakan dan meningkatkan pertukaran manfaat dengan pasar sasaran dalam

upaya pencapaian tujuan organisasi (Boyd, 1998). Pengertian pemasaran di atas

menerangkan bahwa kegiatan pemasaran mencakup ruang lingkup kegiatan yang

sangat luas yang dimulai dari menetukan kebutuhan konsumen dan diakhiri

dengan kepuasan konsumen. Dengan kata lain kegiatan pemasaran bermula dan

berakhir pada konsumen.

2.1.1 Konsep Pemasaran

Bagi perusahaan yang berorientasi pada konsumen (pasar), maka kegiatan

pemasaran akan bermula dan berakhir pada konsumen. Artinya dimulai dari

menentukan apa yang diinginkan konsumen dan diakhiri dengan kepuasan

konsumen. Pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat mutlak bagi
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kelangsungan hidup perusahaan seperti yang tercermin dalam konsep pemasaran

yang dikemukakan oleh Dharmmesta dan Irawan (2000 :10) bahwa konsep

pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa kepuasan

kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan

hidup perusahaan. Penggunaan konsep pemasaran bagi sebuah perusahaan dapat

menunjang berhasilnya bisnis yang dilakukan. Sebagai falsafah bisnis, konsep

pemasaran tersebut disusun dengan memasukkan tiga elemen pokok, yaitu:

1. Orientasi konsumen/pasar/pembeli.

2. Volume penjualan yang menguntungkan.

3. Koordinasi dan integrasi seluruhan kegiatan pemasaran.

Philip Kotler (2009:16) mengemukakan konsep berwawasan pemasaran,

berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentu

kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang

diinginkan secara lebih efektif dan efisien dari para sainganya. Konsep

berwawasan pemasaran bersandar pada empat pilar utama, yaitu: pasar sasaran,

kebutuhan pelanggan, pemasaran yang terkoordinir serta keuntungan. Konsep

berwawasan menjual memandang mulai dari dalam ke luar, mulai dengan pabrik,

memutuskan perhatian pada produk yang ada dan membutuhkan penjualan serta

promosi untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan. Dari konsep

pemasaran diatas jelaslah bahwa perusahaan harus mampu memberikan kepuasan

kepada konsumennya dengan mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya agar

perusahaan dapat bertahan dan berkembang.
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2.1.2 Bauran Pemasaran

Pemasaran mempunyai fungsi yang amat penting dalam mencapai

keberhasilan perusahaan. Dalam mencapai keberhasilan pemasaran, setiap

perusahaan perlu menyusun strategi pemasaran yang efektif dengan

mengkombinasikan elemen-elemen dalam bauran pemasaran. Dalam bauran

pemasaran (marketing mix) terdapat variable-variabel yang saling mendukung

satu dengan yang lainnya yang kemudian oleh perusahaan digabungkan untuk

memperoleh tanggapan-tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran.

Dengan perangkat tersebut perusahaan dapat mempengaruhi permintaan akan

produknya.

Strategi pemasaran memerlukan keputusan-keputusan dari manajemen

tentang elemen-elemen marketing mix perusahaan yaitu keputusan-keputusan

dibidang perencanaan produk, penetapan harga, saluran distribusi serta promosi

(Dharmmesta dan Irawan, 2000: 67). Alat-alat bauran pemasaran menurut Mc

Cathy dikutip oleh Kotler dan Keller (2009:23) yaitu dapat diklasifikasikan

menjadi 4P (Product, price, place, promotion). Adapun pengertian dari

masingmasing bauran pemasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Produk

Produk merupakan penawaran berwujud perusahaan kepada pasar yang

mencakup kualitas, rancangan, bentuk, merek dan kemampuan produk.

Menentukan produk/jasa yang akan ditawarkan ke pasar umumnya menjadi

langkah paling awal. Ide mengenai produk bisa didapatkan dari beberapa sumber.

Cara termudah adalah dengan membandingkan langsung produk sejenis seperti

yang ingin dijual, dan melakukan riset kecil-kecilan ke target pasar mengenai
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kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut. Hasil dari riset tersebut

diharapkan memberikan informasi yang lebih akurat bagi wirausaha mengenai

prospek pasar yang akan dimasukinya dan produk macam mana yang diharapkan

oleh target pasar.

2. Harga

Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah

kombinasi dari produk dan pelayanan (Dharmmesta dan Irawan, 2000:241).

Menentukan harga produk tidak semudah yang dibayangkan. Pertanyaan

utamanya adalah, Bilamanakah harga produk atau jasa dapat diterima oleh pasar?

Cara yang umum digunakan adalah dengan menggunakan patokan hitungan biaya

produk tersebut dari awal disiapkan hingga siap jual. Setiap produk memiliki

berbagai komponen biayanya sendiri, dari awal produksi hingga produk tersebut

dipajang di rak-rak display penjualan. Menentukan harga berdasarkan biaya

dilakukan dengan menambahkan presentase margin tertentu ke biaya produk, dan

presentase tersebut dianggap sebagai keuntungan. Persentase didapatkan sesuai

dengan rata-rata margin di pasaran. Menggunakan metode ini memiliki kelemahan

sendiri. Produk akan mengalami krisis keunikan (uniqueness) dimana keunikan

yang memiliki daya pembeda produk dari saingannya luput diperhitungkan.

Keunikan justru mampu membantu produk agar memiliki harga premium di pasar.

3. Tempat

Tempat adalah lokasi kegiatan untuk membuat produk agar dapat

diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. Mengenai dimana produk tersebut

yang akan ditawarkan tersebut mudah ditemukan oleh target pasar yang dituju.

Pada beberapa industri, misalnya ritel atau restoran, masalah penempatan berarti
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sangat penting. Ungkapan “Lokasi, Lokasi, Lokasi” sebaiknya sangat diperhatikan

oleh wirausaha, karena bisa jadi pemilihan lokasi tempat usaha yang buruk dapat

berakibat langsung kepada kegagalan dari usaha yang dijalankan.

4. Promosi

Promosi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan

mengkomunikasikan yang dibutuhkan oleh para konsumen. Tujuan utama

promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta

mengingatkan pelanggan sasaran tentang pemasaran dan bauran pemasaran.

Dengan memperhatikan hal di atas maka dibutuhkan persiapan atau pun sarana

promosi agar apa yang diinginkan perusahaan dapat memenuhi sasaran dan

efisien.

Aspek penting lainnya adalah mengenai promosi dari produk. Bagaimana

suatu produk akan dikenalkan ke pasar agar pelanggan tergerak untuk

membelinya. Salah satu cara berpromosi efektif adalah dengan beriklan. Bagi

wirausaha yang baru memulai bisnis, iklan dilakukan dengan mempertimbangkan

efektifitas dan efisiensi-nya. Untuk mendapatkan efektifitas beriklan sebaiknya

dilakukan pemilihan media iklan yang benar-benar cocok dengan karakter target

pasar dari produk. Mungkin tidak diperlukan untuk memasang iklan di segala

media/tempat karena belum tentu berpengaruh kepada peningkatan penjualan.

Selain itu pemasangan iklan juga berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan.

Pada tahap-tahap awal memulai bisnis, sebaiknya masalah biaya mendapat

perhatian khusus agar tidak menjadi ganjalan dalam operasional usaha. Tentukan

juga tujuan dari promosi, apakah untuk menciptakan kesadaran merek atau

dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan. Jangan lupa untuk mengukur hasil
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dari setiap kegiatan promosi yang dilakukan, apakah sesuai dengan harapan atau

masih perlu perbaikan untuk kegiatan promosi berikutnya.Sarana promosi dapat

berupa :

a. Iklan

Semua bentuk penyajian non personal, promosi ide-ide, promosi barang

produk atau jasa yang dilakukan oleh sponsor tertentu yang dibayar. Iklan Adalah

Segala bentuk pesan tentang suatu produk disampaikan melalui suatumedia,

dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau

seluruh masyarakat.

Sedangkan Menurut Lofton (2011) mengatakan bahwa iklan tidak hanya

hangat tetapi juga harus jelas. Untuk itu diperlukan perhatian khusus hari demi

hari untuk dapat memberikan sajian iklan yang terkini dan sesuai dengan konteks

perhatian masyarakat sesuai dengan sasaran iklan. Fungsi iklan dalam pemasaran

adalah memperkuat dorongan kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap suatu

produk untuk mencapai pemenuhan kepuasannya.

b. Promosi Penjualan

Insentif jangka pendek untuk merangsang pembelian atau penjualan suatu

produk atau jasa. suatu kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang

dipasarkan sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya

dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan. Menurut Hanafie (2010)

promosi penjualan merupakan program dan penawaran khusus dalam jangka

pendek yang dirancang untuk memikat para konsumen (kebanyakan langsung

kepada konsumen akhir) yang terkait agar mengambil keputusan pembelian yang

positif.
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Promosi ini seringkali menghabiskan banyak biaya, tetapi banyak yang

menganggap bahwa pengaruhnya sangat besar terhadap keputusan konsumen.

Keanekaragaman promosi penjualan lebih rumit lagi dalam usaha penjualan

kepada konsumen perantara atau penyalur. Persaingan penjualan dengan insentif

berupa perjalanan liburan sudah sedemikian membudaya.

Promosi penjualan merujuk pada aktivitas promosi, selain periklanan,

publisitas dan penjualan personal yang merangsang ketertarikan, percobaan atau

pembelian dari para pelanggan (Cannon et al., 2009). Promosi penjualan

merupakan alat yang menawarkan insentif pada pembeli dan terdiri atas:

 Promosi konsumen, seperti sampel, kupon, penawaran uang kembali,

pengurangan harga, hadiah, premi, kontes, peragaan, dan stker.

 Promosi dagang, seperti jaminan pembelian, hadiah barang iklan

bersama, kerjasama iklan dan pemanjangan, pengembalian uang,

kontes penjualan para penyalur.

 Promosi wiraniaga, seperti pemberian bonus, kontes dan kereta

penjualan (Lubis, 2004).

c. Publisitas

Suatu stimuli non personal terhadap permintaan suatu produk jasa atau unit

dagang dengan menyebarkan berita-berita komersial yang penting mengenai

kebutuhan akan produk tertentu disuatu media yang disebarluaskan atau

menghasilkan suatu sosok kehadiran yang menarik mengenai produk itu di radio,

televisi. Publisitas yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang,

organisasi atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain , publisitas adalah

upaya orang atau organisasi agar kegiatanya diberitakan media massa. Publisitas
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lebih menekankan pada proses komunikasi satu arah. Interaksi langsung dengan

satu calon pembeli atau lebih guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan,

dan menerima pesanan.

Menurut Herbert M. Baus (2004), Publisitas adalah sebagai pesan yang

direncanakan, dieksekusi, dan didistribusikan melalui media tertentu untuk

memenuhi kepentingan publiknya tanpa membayar pada media. Sedangkan

menurut Newsom, Truck, Kruckeberg (2004), publisitas yaitu berita-berita

tentang seseorang, produk atau pelayanan yang muncul pada suatu ruang.

d. Penjualan Pribadi

Penyajian lisan dalam suatu pembicaran dengan satu atau beberapa

pembeli potensial dengan tujuan untuk melakukan penjualan. Penjualan personal

adalah alat yang paling efektif dalam hal biaya pada tahap proses pembelian lebih

lanjut, terutama dalam membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli.

Personal selling adalah salah satu sarana komunikasi yang membawa pesan sesuai

dengan kebutuhan dan keyakinan spesifik dari setiap konsumen adalah penjualan

personal/personal selling (Spiro dan Weitz, 1990). Personal selling dapat

digambarkan sebagai dyadic communication yang melibatkan 2 orang atau lebih

dimana penjual menyajikan informasi-informasi tentang suatu produk secara

lansung kepada konsumen (face-to-face) sehingga kita akan mendapatkan efek

dan feedback yang secara cepat dapat kita tindak lanjuti. Menurut Kotler (2009)

Personal selling adalah seni penjualan yang kuno. Kita dapat menemukan

berbagai buku yang membahas tentang personal selling. Walaupun kuno,

personal selling adalah alat yang paling efektif dalam proses menghasilkan proses
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pembelian, terutama dalam membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan

pembelian produk baik berupa barang atau jasa.

2.1.3 Komunikasi Pemasaran

2.1.3.1 Pengertian Komunikasi Pemasaran

Komunikasi merupakan sebuah proses sosial yang terjadi antara paling

sedikit dua orang dimana seseorang mengirimkan sejumlah simbol tertentu kepada

orang lain. Sedangkan menurut Kotler (2002:5) pemasaran adalah proses

pemberian kepuasan kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Dari kedua

defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian komunikasi pemasaran

adalah kegiatan komunikasi yang ditujukan untuk menyampaikan pesan kepada

konsumen dan pelanggan dengan menggunakan sejumlah media dan berbagai

saluran yang dapat dipergunakan dengan harapan terjadinya tiga tahap perubahan

yaitu: perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan tindakan yang

dikehendaki. (Soemanagara, 2006:4).

Menuerut Dharmmesta dan Irawan (2000 : 56), komunikasi pemasaran

merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual yang

sangat membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran, serta

mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua

pihak untuk berbuat lebih baik. Definisi ini menyatakan bahwa komunikasi

pemasaran merupakan pertukaran informasi dua arah antara pihak-pihak atau

lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemasaran. Pihak-pihak yang terlibat akan

mendengarkan, beraksi dan berbicara sehingga tercipta hubungan pertukaran yang

memuaskan.
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Lima model komunikasi dalam pemasaran menurut Kotller (2009:249),

yaitu :

 Iklan : Setiap bentuk presentasi yang bukan dilakukan orang dan

promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor yang telah ditentukan

 Promosi Penjualan : Berbagai jenis insentif jangka pendek untuk

mendorong orang mencoba atau membeli produk atau jasa.

 Hubungan masyarakat dan pemberitaan : Berbagai program yang

dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau

masing-masing produknya

 Penjualan pribadi : Interaksi tatap muka dengan satu atau beberapa

calon pembeli dengan maksud untuk melakukan presentasi, menjawab

pertanyaan, dan memperoleh pemesanan.

 Pemasaran langsung dan interaktif : Penggunaan surat, telepon ,

faksimili,e-mail, atau internet untuk berkomunikasi langsung atau

meminta tanggapan atau berdialog dengan pelanggan tertentu dan calon

pelanggan.

2.1.3.2 Jenis-jenis Utama Komunikasi Pemasaran

Soemanagara (2006:1) berpendapat, ada lima model komunikasi dalam pemasaran

:

a. Iklan (Advertising)

Iklan (Advertising) adalah komunikasi massa melalui surat kabar, majalah,

radio, televisi, dan media lain atau komunikasi langsung yang didesain khusus

untuk pelanggan antar bisnis (bussiness-to-bussiness) maupun pemakai akhir.
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Setiap bentuk presentasi yang bukan dilakukan orang dan promosi gagasan,

barang, atau jasa oleh sponsor yang telah ditentukan.

b. Promosi Penjualan (Sales Promotion)

Promosi penjualan terdiri dari semua kegiatan pemasaran yang mencoba

merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat atau terjadinya

pembelian dalam waktu yang singkat.

c. Hubungan Masyarakat (Public Relation)

Pengertian public relation adalah Interaksi dan menciptakan opini publik

sebagai input yang menguntungkan untuk kedua belah pihak, dan merupakan

profesi yang profesional dalam bidangnya karena merupakan faktor yang sangat

penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan secara tepat dan dengan

secara terus menerus karena public relation merupakan kelangsungan hidup

organisasi yang bersangkutan (Maria, 2002:7). Hal ini didukung oleh pendapat

Alma yang mengatakan bahwa “public relation adalah kegiatan komunikasi yang

dimaksudkan untuk membangun citra yang baik terhadap perusahaan” (2004:145).

Sedangkan Marston mengatakan “public relation adalah suatu perencanaan

dengan menggunakan komunikasi persuasif untuk mempengaruhi persepsi

masyarakat” (1999:1). Scholz (1999,:2) mengatakan bahwa “public relation

adalah suatu perencanaan yang mendorong untuk mempengaruhi persepsi

masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial berdasarkan suatu

komunikasi timbal balik untuk mencapai keuntungan pada kedua belah pihak”.

Sehingga hubungan masyarakat yaitu sesuatu yang merangkum

keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar antara
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suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuantujuan

spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.

a. Penjualan Perorangan (Personal Selling)

Personal selling adalah salah satu sarana komunikasi yang membawa

pesan sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan spesifik dari setiap konsumen

adalah penjualan personal/personal selling (Spiro dan Weitz, 1990). Penjualan

perorangan yaitu suatu bentuk komunikasi langsung antara seorang penjual

dengan calon pembelinya (person-to-person communication). Dalam hal ini,

penjual berupaya untuk membantu atau membujuk calon pembeli untuk membeli

produk yang ditawarkan. Menurut Kotler (2002) Personal selling adalah seni

penjualan yang kuno. Sehingga Personal selling adalah alat yang paling efektif

dalam proses menghasilkan proses pembelian, terutama dalam membangun

preferensi, keyakinan, dan tindakan pembelian.

b. Penjualan Langsung (Direct Selling)

Pemasaran langsung menurut (Duncan 2005 : 573 ) adalah Ketika

Perusahaan ingin menjalin komunikasi langsung dengan pelanggan, mereka

mengguanakan strategi komunikasi langsung dimana lebih bisa berinteraksi,

database yang memicu proses komunikasi pemasaran menggunakan media untuk

mendorong respon pelanggan. Sedangkan Pemasaran langsung (direct marketing)

menurut (Kotler – Gary Armstrong. 1999: 53) adalah pemasaran yang

menggunakan berbagai media iklan untuk berinteraksi langsung dengan

konsumen, biasanya menelepon konsumen untuk mendapat respons langsung.

Sehingga dari dua definisi tersebut, Penjualan langsung adalah upaya

perusahaan atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon
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pelanggan sasaran dengan maksud untuk menimbulkan tanggapan dan atau

transaksi penjualan. Penjualan langsung adalah cara memasarkan produk maupun

jasa langsung kepada pelanggan langsung, yaitu secara temu muka.

2.1.3.3 Tujuan Komunikasi Pemasaran

Soemanagara (2006:63), mengatakan komunikasi pemasaran bertujuan

untuk mencapai tiga tahap perubahan yang ditujukan kepada konsumen:

a. Tahap Perubahan Pengetahuan

Perubahan pengetahuan menunjukkan bahwa konsumen mengetahui

adanya keberadaan sebuah produk, untuk apa produk itu diciptakan, dan ditujukan

kepada siapa produk tersebut, dengan demikian pesan yang disampaikan tidak

lebih menunjukkan informasi penting dari produk.

b. Tahap Perubahan Sikap

Perubahan sikap ini ditentukan oleh tiga unsur yang disebut sebagai

tricomponent attitude changes yang menunjukkan bahwa tahapan perubahan sikap

ditentukan oleh tiga komponen yaitu Cognition (pengetahuan), Affection

(perasaan), dan Conation (perilaku), jika ketiga komponen ini menunjukkan

adanya kecenderungan terhadap sebuah perubahan (kognitif, affektif, dan konatif)

maka memungkinkan sekali akan terjadi sebuah perubahan sikap.

c. Tahap Perubahan Perilaku

Perubahan Perilaku ditujukan agar konsumen tidak beralih kepada produk

lain, dan terbiasa untuk menggunakannya. Tahapan Perubahan Perilaku didalam

buku “Model Transteoretikal” menurut (Simon-Morton, Greene & Gottlieb,

1995), Terdapat 6 tahapan perubahan, yaitu :



25

 Prekontemplasi

Pada tahap ini klien belum menyadari adanya permasalahan ataupun

kebutuhan untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu memerlukan

informasi dan umpan balik untuk menimbulkan kesadaran akan adanya

masalah dan kemungkinan untuk berubah. Nasehat mengenai sesuatu

hal/informasi tidak akan berhasil bila dilakukan pada tahap ini.

 Kontemplasi

Sudah timbul kesadaran akan adanya masalah. Namun masih dalam tahap

keraguraguan. Menimbang-nimbang antara alasan untuk berubah ataupun

tidak. Konselor mendiskusikan keuntungan dan kerugian apabila

menerapkan informasi yang diberikan.

 Preparasi (Jendela kesempatan untuk melangkah maju atau kembali ke

tahap kontemplasi).

Preparasi adalah suatu proses yang mana digunakan untuk mengubah

contoh batuan yang telah dipilih pada saat sampling menjadi bahan yang

siap untuk dianalisis dengan menggunakan :

a. Aksi (Tindakan)

Klien mulai melakukan perubahan. Goalnya adalah dihasilkannya

perubahan perilaku sesuai masalah. Aksi adalah suatu gerak

perlawanan, merupakan bagian Revolusi atau tahap awal suatu

Revolusi.

b. Pemeliharaan

Suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja (sadar) terhadap suatu

fasilitas dengan menganut suatu sistematika tertentu dengan tujuan
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agar fasilitas tersebut dapat berfungsi, beroperasi dengan lancar, aman,

efektif dan efisien.

2.1.4 Periklanan

2.1.4.1 Pengertian Periklanan

Periklanan adalah komunikasi komersil dan non personal tentang sebuah

organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target

melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, direct mail

(pengeposan langsung), reklame luar ruang atau kendaraan umum. Sedangkan

Soemanagara (2006:49) mengatakan bahwa advertising merupakan kegiatan

komunikasi pemasaran yang menggunakan media massa dalam proses

penyampaian pesannya.

Menurut menurut Kotler (1999), Periklanan adalah segala macam bentuk

penyajian dan promosi ide, barang atau jasa non-personal yang dibayar oleh

sponsor tertentu. Sedangkan menurut Kasali (2000) Iklan didefinikan sebagi pesan

yang menawarkan suatu produk yang ditujukan untuk masyarakat melalui suatu

media. Beda dengan pengumuman biasa, iklan lebih membujuk orang untuk

membeli. salah satu alat yang paling umum digunakan perusahaan untuk

mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat.

Periklanan pada dasarnya adalah bagian dari kehidupan industri modern.

Kehidupan dunia modern saat ini sangat tergantung pada iklan.

Tanpa iklan para produsen dan distributor tidak akan dapat menjual

produknya, sedangkan disisi lain para pembeli tidak akan memiliki informasi

yang memadai mengenai produk barang dan jasa yang tersedia di pasar. Apabila
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hal itu terjadi maka industri dan perekonomian modern pasti akan lumpuh.

Apabila sebuah perusahaan ingin mempertahankan tingkat keuntungannya, maka

ia harus melangsungkan kegiatan periklanan secara memadai dan terus-menerus.

Menurut Suyanto (2007: 143) mendefinisikan ”Periklanan adalah penggunaan

media bauran oleh penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang

produk, jasa atau pun organisasi dan merupakan alat promosi yang kuat”.

Peranan periklanan dalam pemasaran suatu produk adalah untuk

membangun kesadaran (awareness) terhadap keberadaan produk yang ditawarkan,

menambah pengetahuan konsumen tentang produk yang ditawarkan, membujuk

calon konsumen untuk membeli dan menggunakan produk tersebut dan untuk

membedakan diri perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya.

Pendapat para ahli yang terakhir, periklanan adalah komunikasi non

pribadi melalui bermacam-macam media yang dibayar oleh sebuah perusahaan

bisnis atau organisasi nirlaba atau individu yang dalam berbagai cara

teridentifikasi dalam pesan periklanan dan berharap menginformasikan atau

membujuk anggota-anggota dari pemirsa tertentu. Henry Simamora, (2000: 756).

2.1.4.2 Tujuan Periklanan

Tujuan-tujuan periklanan (advertising objectives) adalah tujuan-tujuan

yang diupayakan untuk dicapai oleh periklanan. Penyusunan tujuan periklanan

yang baik merupakan tugas sulit dari manajeman periklanan, namun tujuan-tujuan

tersebut menjadi fondasi bagi seluruh keputusan periklanan yang ditetapkan.

Shimp, (2007: 63).
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Tujuan iklan bukan hanya untuk meningkatkan penjualan saja, selain

untuk meningkatkan penjualan, tujuan iklan juga untuk memperkenalkan kepada

masyarakat yang sebelumnya tidak tahu akan suatu produk, menjadi tahu akan

keberadaan produk, sehingga masyarakat mengambil sikap, lalu membeli. Ada

beberapa cara untuk menentukaan tujuan periklanan yaitu Tjiptono, (2005: 36).

a. Inventory Approach

Dalam pendekatan ini, tujuan periklanan ditentukan atau diambil dari

kumpulan berbagai tujuan perusahaan dilihat dari seluruh sudut pandang

pemasaran perusahaan. Dengan pendekatan ini pemasar dapat menyadari bahwa

ada banyak tujuan berbeda yang bisa ditekankan dalam periklanan, dan pemilihan

tujuan hendaknya mempertimbangkan tujuan pemasaran lainnya.

b. Hierarchy Approach

Pendekatan ini didasarkan pada dugaan bahwa sebelum membeli produk,

pelanggan melewati tahapan-tahapan variabel psikologis. Oleh karena itu, tujuan

periklanan haruslah menggerakkan tahapan-tahapan tersebut dalam suatu hirarki.

c. Attitudinal Approach

Pendekatan ini menyarankan agar sasaran tujuan periklanan adalah

mempengaruhi struktur sikap. Tujuan-tujuan periklanan dapat berupa pernyataan-

pernyataan berikut:

 Mempengaruhi kekuatan yang paling berpengaruh dalam pemilihan

kriteria untuk mengevaluasi merk dari kelas produk tertentu.

 Menambah karakteristik pada hal-hal yang dianggap menonjol pada

kelas produk.
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 Meningkatkan atau menurunkan peringkat karakteristik kelas produk

yang menonjol.

 Mengubah persepsi terhadap merk perusahaan pada beberapa

karakteristik produk tertentu yang menonjol atau penting.

 Mengubah persepsi terhadap merk-merk yang bersaing pada beberapa

karakteristik produk tertentu yang menonjol atau penting.

2.1.4.3. Fungsi-fungsi Periklanan

Seiring pertumbuhan ekonomi iklan menjadi sangat penting karena

konsumen potensial akan memperhatikan iklan dari produk yang dibelinya.

Menurut Shimp (2007), secara umum periklanan mempunyai fungsi komunikasi

yang paling penting bagi perusahaan bisnis dan organisasi lainnya yaitu:

1. Informing (memberi informasi) membuat konsumen sadar (aware) akan

merek-merek baru, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang

positif.

2. Persuading (mempersuasi) iklan yang efektif akan mampu mempersuasi

(membujuk) pelanggan untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan.

3. Reminding (mengingatkan) iklan menjaga agar merek perusahaan tetap

segar dalam ingatan para konsumen. Periklanan yang efektif juga

meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada dan

pembelian sebuah merek yang mungkin tidak akan dipilihnya.

4. Adding Value (memberikan nilai tambah) Periklanan memberikan nilai

tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan
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yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, bergaya,

bergengsi dan lebih unggul dari tawaran pesaing.

5. Assisting (mendampingi) peran utama periklanan adalah sebagai

pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam

proses komunikasi pemasaran. Sebagai contoh, periklanan mungkin

digunakan sebagai alat komunikasi untuk meluncurkan promosi-promosi

penjualan seperti kupon-kupon dan undian. Peran penting lain dari

periklanan adalah membantu perwakilan dari perusahaan.

Sedangkan menurut Tjiptono (1997:81), kegiatan periklanan memiliki sasaran

sebagai berikut:

a. Kesadaran (Awareness)

Sasaran periklanan yang utama adalah untuk meningkatkan pengenalan

akan nama merk, konsep produk, dimana dan bagaimana membeli suatu

produk.

b. Mengingatkan (Remind to use)

Sasaran periklanan disini adalah untuk mengingatkan para pembeli agar

menggunakan produk, jasa atau ide, serta meningkatkan persediaan

produk, jasa atau ide tersebut.

c. Mengubah sikap tentang penggunaan produk

Sasaran periklanan adalah untuk meningkatkan jumlah pemakaian dan

menarik pemakai atau konsumen baru.
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d. Mengubah persepsi

Mengubah tentang pentingnya atribut merk agar suatu atribut dapat

menjadi penentu dalam proses pemilihan oleh konsumen, maka atribut

tersebut haruslah penting

e. Mengubah keyakinan tentang merk

Jika suatu atribut telah dianggap penting, maka konsumen akan meneliti

sejauh mana tiap-tiap merk atau produk alternatif memiliki atribut

tersebut. Oleh karenanya sasaran periklanan disini adalah untuk

meningkatkan nilai suatu produk dimata konsumen dalam hal atribut

yang penting tersebut.

f. Mengukuhkan sikap (Attitude Reinforcement)

Sasaran periklanan adalah untuk memberikan keyakinan kepada

pelanggan bahwa merk atau atribut tersebut benar-benar memberikan

tingkat kepuasan tertinggi untuk manfaat yang paling tertinggi.

2.1.4.4 Strategi Periklanan

Pengembangan program periklanan diawali dengan mengidentifikasi target

pasar dan motif pembeli, kemudian baru membuat 5 keputusan utama dalam

program periklanan dinamakan 5 M :

 Mission (misi) yaitu tujuan dari periklanan.

 Money (uang) yaitu besarnya pengeluaran untuk periklanan.

 Message (pesan) yaitu pesan apa yang akan disampaikan.

 Media (media) yaitu media apa yang seharusnya digunakan.

 Measurement (pengukuran) yaitu bagaimana seharusnya hasil

periklanan itu dievaluasi.
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Menurut Kotler (2009:277) dalam membuat program periklanan

manajemen pemasaran selalu memulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan

motif pembeli. Kemudian membuat lima keputusan utama dalam pembuatan

program periklanan yang disebut 5 M.

1. Apa tujuan periklanan ? (Mission)

2. Berapa dana yang digunakan ? (Money)

3. Apakah pesan yang ingin disampaikan ? (Message)

4. Apakah media yang akan digunakan ? (Media)

5. Bagaimanakah mengevaluasi hasilnya ? (Measurement)

1. Mission

Tujuan atau sasaran iklan adalah suatu tugas komunikasi tertentu dengan

tingkat pencapaiannya harus diperoleh dengan audiens tertentu dalam kurun

waktu tertentu  Kotler, (2009 : 277). Iklan yang informative (informative

advertising) banyak dipakai dalam memperkenalkan kategori produk baru. Dalam

hal ini, obyektifnya adalah memupuk permintaan primer. Iklan yang membujuk

(persuasive advertising) menadi lebih penting ketika persaingan meningkat,

karena tujuan perusahaan adalah memupuk permintaan selektif.

2. Money

Anggaran iklan mempengaruhi permintaan akan suatu produk. Perusahaan

ingin mengeluarkan jumlah yang diperlukan untuk mencapai sasaran penjualan.

3. Message

Pesan iklan kreatif dapat lebih penting bagi keberhasilan iklan

dibandingkan umlah uang yang dikeluarkan. Indikator kesuksesan pesan iklan
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ditunjukan dari sejauh mana pesan iklan tersebut mendapat perhatian dan dapat

berkomunikasi dengan baik bukan berdasarkan besarnya anggaran.

4. Media

Dalam pemilihan media periklanan menurut Kotler (2009:286) tahap-tahap

dalam pemilihan media adalah memutuskan jangkauan yang diinginkan,

frekuensi, dan dampaknya; memilih diantara jenis media utama; memilih sarana

media khusus; memutuskan waktu media yang tepat; dan memutuskan alokasi

media secara geografis.

5. Measurement

Periklanan harus dievaluasi secara regular karena sangat berpengaruh terhadap

volume penjualan. Evaluasi periklanan sangat penting untuk mengetahui sejauh

mana efektifitas periklanan dan sejauh mana tujuan iklan telah tercapai. Untuk

melakukan evaluasi tersebut, dilakukannya measurement atau pengukuran,

pengukuran tersebut adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris

yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang

telah ditentukan. Dalam hal ini guru menaksir prestasi siswa dengan membaca

atau mengamati apa saja yang dilakukan siswa, mengamati kinerja mereka,

mendengar apa yang mereka katakan, dan menggunakan indera mereka seperti

melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan.

2.1.5. Selebriti Pendukung (Celebrity Endorser)

2.1.5.1 Celebrity Endorser

Celebrity endorser adalah bintang televisi, aktor film, atlet, politikus, orang yang

terkenal, dan ada kalanya selebriti yang telah meninggal (opening vignette) yang
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secara luas digunakan pada iklan majalah, radio spot, dan iklan televise untuk

mendukung suatu produk (Shimp, 2007:335). Tokoh yang dipilih dengan cermat

setidaknya dapat menarik perhatian pada produk atau merek yang biasanya

disebut selebriti. Sedangkan menurut M. Suyanto (2007: 158) ”Selebriti adalah

pribadi yang dikenal masyarakat (aktor, aktris, atlet untuk mendukung suatu

produk)”.Berdasarkan pengertian selebriti diatas dapat dipahami bahwa yang

termasuk selebriti adalah aktor, aktris, entertainer yang dikenal masyarakat karena

berbagai prestasinya. Kata entertainer di sini bisa mewakili seseorang yang

menjadi penghibur, baik mereka yang memandu sebuah acara atau program

televisi (menjadi presenter) maupun mereka yang memang menjadi bintang dalam

acara-acara yang sifatnya humoris. Celebrity endorser telah menjadi salah satu

alat penting dalam membujuk pelanggan melalui iklan .

Para pemasang iklan menjadikan mereka (selebriti) sebagai model dalam

periklanannya atau sering disebut celebrity endorser. Para celebrity endorser

diharapkan menjadi juru bicara merek agar cepat melekat di benak konsumen,

sehingga konsumen mau membeli merek tersebut. Selain itu, selebriti bisa juga

digunakan sebagai alat yang tepat untuk mewakili segmen pasar yang dibidik.

Oleh sebab itu tidak heran ketika produk yang diiklankan menggunakan banyak

selebriti, masing-masing akan mewakili segmen pasar yang dibidik (Royan, 2004:

12).

Pendekatan iklan yang semakin populer adalah memang menggunakan

selebriti. Teori di belakang iklan ini menyatakan bahwa orang bakal cenderung

lebih memperhatikan dan menggunakan produk yang digunakan oleh para

selebritis tersebut. Citra bintang, kepercayaan dan kualitas positif lainnnya akan
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menggerlapkan produk yang disokongnya. Sokongan para selebritis tergantung

pada produknya, dapat berjalan pada tiga tataran yaitu: pada saat selebriti tersebut

secara fisik menarik, ketika selebriti tersebut dipercaya oleh publik dan pada

waktu citra selebriti tersebut sesuai dengan produknya. (Henry Simamora, 2000:

801).

Banyak faktor yang dipertimbangkan produsen dalam memilih artis

sebagai bintang iklan. Penelitian yang dilakukan oleh Guan Feng Song dan Sirion

Chaipoopiratana (2008) menyimpulkan bahwa faktor yang digunakan untuk

memilih celebrity endorser adalah:

1. Risk

Risiko ditemukan sangat penting meskipun belum pernah diidentifikasi dalam

pertimbangan sebelumnya. Faktor risiko ini sendiri terdiri dari biaya untuk

memperoleh layanan dari selebriti (endorcement fee), citra resiko perubahan besar

kecilnya kemungkinan bahwa selebriti akan berada dalam masalah setelah

dukungan dilakukan (image change risk), sulit atau mudahnya selebriti

bekerjasama (exclusive representation), berapa banyak merek lain yang sedang

didukung selebriti tersebut (overshadowing) dan perbedaan karakter selebriti

dengan produk yang diiklankan (differentiation).

2. Physical Attractiviness

Sifat yang dimiliki seorang yang dapat menimbulkan rasa ketertarikan terhadap

dirinya. Daya tarik fisik seorang selebriti adalah salah satu alasan untuk seorang

selebriti disukai oleh penonton. Faktor Physical Attractivines ini sendiri terdiri
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dari Kecakapan/ kecantikan (handsome/ pretty), modis (fashionable), sexi (sexy),

daya tarik (attractiviness), dan elegan ( elegant).

3. Credibility

Credibility juga dianggap penting sebagai alasan utama dan faktor penentu dalam

pemilihan celebrity endorser. Kredibilitas adalah sebuah sifat yang dimiliki

seseorang yang dapat menimbulkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya atas

kebenaran yang disampaikan melalui iklan.

Orang yang dapat dipercaya dan dianggap memiliki wawasan tentang isu tertentu,

seperti kehandalan merek akan menjadikan orang yang paling mampu

meyakinkan orang-orang lain untuk mengambil suatu tindakan. Faktor tersebut

meliputi Reputasi (reputation), popularitas seorang celebrity endorser

(popularity), Citra publik tentang celebrity endorser (public image), kepercayaan

(trustworthiness), dan laku tidaknya celebrity endorser (deporment).

4. Amiability

Amiability mengacu pada kemampuan selebriti untuk menjaga keramahan dengan

masyarakat sehingga bisa diterima dan disukai oleh masyarakat. Oleh karena itu

praktisi lebih mendukung selebriti yang sangat ramah. Faktor Amiability ini

sendiri terdiri dari Keberanian (outgoing and bold), disukai (likeability), dan

celebrity yang dapat membina hubungan sosial (social association/ intercourse).

5. Celebrity Product Match

Para eksekutif periklanan menuntut agar citra selebriti, nilai, dan perilakunya

sesuai dengan kesan yang diinginkan untuk produk yang diiklankan. Faktor
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tersebut terdiri dari penampilan celebrity endorser yang cocok dengan produk

(celebrity appearance/ image product match), dan kelebihan selebriti yang cocok

dengan produk (celebrity value product match).

6. Proffesion

Orang akan menghormati profesi apa pun, seperti sebagai pekerja keras dan

seseorang yang bertanggung jawab. Apabila profesi selebriti memiliki beberapa

hubungan dengan produk yang didukung sehingga dapat dipercaya untuk

berbicara tentang produk yang didukung, hal tersebut akan menjadikan pengaruh

yang besar bagi masyarakat untuk memilih produk yang diiklankan oleh celebrity

endorser tersebut. Faktor ini terdiri dari Keahlian (expertise), pekerja keras

(hardworking and responsible) dan berpengetahuan (knowledge/ qualified to talk

about product)

7. Celebrity Audience Match

Bahwa kecocokan selebriti tidak hanya pada produk yang diiklankan akan tetapi

kecocokan meliputi bintang iklan dimana merupakan public figur yang patut

dipandang oleh khlayak umum. Faktor Celebrity Audience Match ini terdiri dari

Penampilan selebriti yang cocok dengan penonton (celebrity appearance/ image

audience match). Gaya hidup selebriti yang sesuai dengan harapan penonton

(celebrity lifestyle-audience match) dan Kelebihan selebriti yang cocok dengan

penonton (celebrity value-audience match).

Pada dasarnya terdapat beberapa aspek yang membuat seorang selebriti

menjadi endorser yang efektif, yaitu hubungannya yang berarti atau kesesuaian

antara selebriti, audien, dan produk. Sebuah survei eksekutif iklan menjelaskan
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faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika memutuskan untuk memilih selebriti.

Pertimbangan yang utama tersebut adalah: (Shimp 2007:338)

1. Kredibilitas selebriti

2. Kesesuaian selebriti dengan audiens

3. Kesesuaian selebriti dengan merek

4. Kemenarikan selebriti

5. Pertimbangan-pertimbangan lain

Menurut Shimp (2007:455) endorser adalah pendukung iklan atau juga

yang dikenal sebagai bintang iklan yang mendukung produk yang di iklankan.

Endorser dibagi menjadi dua jenis :

1. Typical Person Endorser

Adalah memanfaatkan beberapa orang bukan selebritis untuk menyampaikan

pesan mengenai suatu produk.

2. Celebrity Endorser

Celebrity Endorser adalah orang-orang terkenal yang dapat mempengaruhi karena

prestasinya. Kedua jenis endorser diatas memilih karakteristik dan atribut yang

sama hanya dibedakan dalam penggunaan orang-orangnya sebagai pendukung

apakah orang-orang yang digunakan sebagai endorser tokoh terkenal atau tidak.

Dalam hal ini, pembahsannya hanya difokuskan pada penyampaian pesan

menggunakan orang-orang terkenal (celebrity endorser) saja dan orang-orang

biasa atau typical-person endorser dianggap konstan.

Menurut Shimp (2007:455) definsi celebrity endorser adalah

memanfaatkan seorang artis, entertainer, atlet, dan publik figur yang mana banyak

diketahui oleh orang banyak untuk keberhasilan dibidangnya masing-masing dari
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bidang yang didukung. Sekarang ini kebanyakan perusahaan menggunakan

selebriti dibanding orang biasa untuk mengiklankan produknya karena selebriti

memilki atribut kesohorannya, kecantikan, keberanian, talenta, kekuatan,

keanggunan, dan daya tarik seksualnya sehingga sering mewakili daya tarik yang

diinginkan perusahaan iklan. Untuk membuat selebriti efektif sebagai pendukung

produk tertentu dalam suatu iklan maka harus memiliki hubungan yang berarti

(meaningful relationship) atau kecocokan (match-up) antara selebriti dengan

produk yang di iklankan oleh selebriti tersebut.

2.1.5.2 Atribut Celebrity Endorser

Menurut Shimp (2007:469) celebrity endorser terdiri dari dua atribut

utama yaitu credibility dan attractiveness. Ada dua sub atribut endorser

credibility yaitu trusthworthiness dan expertise, sedangkan sub atribut dari

celebrity attractiveness yaitu physical attractiveness, respect dan similiarity.

Atribut-atribut celebrity endorser tersebut dikenal dengan istilah TEARS model.

1. Credibility

 Trustworthiness

Trustworthiness (kepercayaan) menunjukan pada kejujuran, integritas, dan

kepercayaan diri seorang sumber. Keahlian dan layak dipercaya tidak berdiri satu

sama lain, sering seorang endorser tertentu dipersepsikan sebagai layak dipercaya,

tetapi bukan seorang yang ahli. Trustworthiness adalah sikap percaya terhadap

produk dari pencitraan suatu pendukung, adapun Shimp (2007:304) menjelaskan

bahwa trustworthiness (dapat dipercaya) adalah “trustworthiness refers to the

honesty, integrity and believability of a source. Endorser trustworthiness simply
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reflects tha fact that prospective endorser of a brand vary in the degree to which

audience members have faith in what they have to say”.

Sehingga trustworthiness mengacu pada sejauh mana sumber dipandang

memiliki kejujuran, ketulusan, dan dapat dipercaya. Sumber dapat dipercaya

(trustworthiness) secara sederhana berarti endorser sebuah merek secara

bertingkat membuat audience memiliki kepercayaan pada apa yang mereka

katakan. Jika sumber atau endorser tersebut adalah para ahli maka trustworthiness

lebih mengarah pada kemampuan para ahli untuk memberi kepercayaan atau

percaya diri pada konsumen suatu produk.

Beberapa indikator pada trustworthiness seperti kejujuran, ketulusan, dan

dapat dipercaya memiliki arti seperti dibawah ini : Shimp (2007:305)

a. Kejujuran adalah mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang

sesuai kenyataan dan kebenaran.

b. Ketulusan adalah sebuah kesediaan seseorang untuk malakukan tugas dengan

penuh tanggung jawab, amanah, mau berkorban, sepenuh waktu dan sepenuh

jiwa.

c. Dapat di percaya yaitu benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan

seseorang atau sesuatu, bahwa akan dapat memenuhi harapannya.

 Expertise

Expertise (keahlian) menunjukkan pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang

dimiliki oleh seorang endorser yang dihubungkan dengan topik yang

dikomunikasikan (Shimp, 2007:470). Expertise merupakan competitive advantage

yang dimiliki pendukung untuk meyakinkan audience dalam hal keterampilannya.
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Keahlian (expertise) mengacu pada pengetahuan, pengalaman atau keahlian yang

dimiliki oleh seorang endorser yang dihubungkan dengan merek yang didukung.

Seorang endorser yang diterima sebagai seorang yang ahli pada merek yang

didukungnya akan lebih persuasive dalam menarik audience dari pada seorang

endorser yang tidak diterima sebagai seorang yang ahli. Beberapa indikator pada

expertise seperti pengetahuan, pengalaman, dan keahlian memiliki arti seperti

dibawah ini. Shimp (2007: 472)

a. Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia

melalui pengamatan akal

b. Pengalaman yaitu sesuatu yg pernah dialami dijalani, dirasai, ditanggung,

dsb

c. Keahlian yaitu kemahiran dalam suatu ilmu /kepandaian, pekerjaan

2. Attractiveness

 Celebrity Attractiveness

Celebrity Attractiveness (kemenarikan) tidak hanya diartikan sebagai kemenarikan

fisik meskipun itu dapat menjadi atribut yang sangat penting tetapi termasuk

sejumlah karakter yang luhur atau indikator yang dipersepsikan oleh penerima

dalam diri endorser seperti kemampuan intelektual, kepribadian, karakteristik

gaya hidup, dan kecakapan atletis, Shimp (2007:306).

Attractiveness (daya tarik fisik) mengacu pada diri yang dianggap sebagai yang

menarik untuk dilihat dalam kaitannya dengan konsep kelompok tertentu dengan

daya tarik fisik.  Shimp (2007:305) menyatakan jika pemilih menemukan sesuatu

pada diri endorser yang dia sukai maka bujukan bekerja lewat identifikasi.
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Artinya, lewat identifikasi, pemilih akan mengadopsi perilaku, sikap atau

preferensi. Ketika mereka menemukan hal menarik dalam diri endoser. Endorser

dengan tampilan fisik yang baik dan/atau karakter non-fisik yang menarik dapat

menunjang iklan dan dapat menimbulkan minat audience untuk menyimak iklan

(Belch dan Belch, 2004).

 Respect

Respect (kepedulian) akan mengindikasikan kualitas pribadi dari seorang

selebritis. Seorang selebritis harus dapat peduli terhadap karirnya, kemampuan

aktingnya, kemampuan olahraganya dan kepribadiannya. Selebritis yang menjadi

endorser sebuah iklan harus dapat peduli juga dengan lingkungan sekitar seperti

masyarakat, lingkungan, dan konsumen (Shimp, 2007:469). respect merupakan

pemberian penghargaan dari audience terhadap suatu produk setelah melihat dan

mendengar informasi dari endorser. Respect (kualitas dihargai) berarti kualitas

yang dihargai atau digemari sebagai akibat dari kualitas pencapaian personal.

Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang

diberikan baik oleh perorangan ataupun suatu lembaga. Selebritas dihargai karena

kemampuan akting mereka, keterampilan atau kepribadian dan kualitas

argumentasinya, hal tersebut dijadikan indikator dari atribut respect. (Shimp,

2007:469). Individu yang dihargai juga secara umum disukai, dan hal ini dapat

digunakan untuk meningkatkan ekuitas merek.

 Similiarity

Menurut Frans M. Royan (2004:18) Similiarity adalah tingkat kesamaan dengan

personality yang diinginkan pengguna produk, dimana keduanya tidak dapat
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dipisahkan dan harus saling berdampingan. Shimp (2007:306) menjelaskan bahwa

similarity (kesamaan dengan audience yang dituju) adalah Similarity represents

the degree to which an endorser matches an audience in terms of charecteristics

pertinent to the ondersement relationship-age, gender, ethnictly and so on.

Kesamaan dengan audience yang dituju (similarity) mengacu pada kesamaan

antar endorser dan audience dalam hal umur, gender, etnis, status sosial dan

sebagainya. Hal ini dipertegas oleh Belch dan Belch (2004) yang menyatakan

bahwa similarity, merupakan persepsi khalayak berkenaan dengan kesamaan yang

dimilik endorser, kemiripan ini dapat berupa indikator similarity yaitu

demografis, gaya hidup, kepribadian, masalah yang dihadapi sebagaimana yang

ditampilkan pada iklan dan sebagainya.

2.1.6 Penggunaan Selebriti Pendukung (Celebrity Endorser) dalam Iklan

1. Membentuk Kepribadian Merek

Royan (2004:6), menjelaskan bahwa penggunaan seorang selebriti dalam

iklan dapat membantu dalam membentuk dua hal. Apakah membentuk

kepribadian (personality) merek atau hanya sekedar untuk mendongkrak volume

penjualan dalam jangka yang sangat pendek. Pilihan pada selebriti ini dapat

dilakukan melalui berbagai pertimbangan antara lain pertama, pilihan akan

dijatuhkan pada selebriti yang sedang naik daun dengan permasalahan apakah

selebriti yang dipilih dapat mewakili karakter produk yang sedang diiklankan.

Yang kedua, tentu saja yang berhubungan dengan keuangan perusahaan.
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2. Membentuk Citra atau Asosiasi Merek oleh Konsumen

Selebriti adalah wujud nyata dari berbagai citra (image) atau asosiasi yang

difikirkan oleh konsumen pada suatu merek. Andai kata suatu merek diasosiasikan

sebagai merek yang energik, muda dan penuh stamina, maka selebriti pun harus

mewakili semua asosiasi tersebut. Bagi seorang pemasar, kepribadian merek

(brand personality) ini sangat penting karena seperti halnya manusia, kepribadian

(personality) membuat merek suatu produk akan nampak berbeda dibandingkan

dengan merek lain. Fitur dan harga akan mudah sekali ditiru oleh kompetitor,

tetapi kepribadian (personality) umumnya lebih sulit untuk ditiru.

3. Meningkatkan Nilai Merek Produk yang Diiklankan

Selebriti memang dapat meningkatkan value merek produk yang

diiklankan. Namun perlu diingat pula bahwa produsen perlu berrhati-hati

menggunakan sang selebriti dalam mengiklankan produknya, sebab bisa jadi

pemilihan bintang iklan yang salah dapat menyebabkan turunnya value dari suatu

merek.

4. Membangun Proses Citra Diri Pada Konsumen

Selebriti bisa menjadi user imaginery bagi konsumen. Ketika si konsumen

membeli suatu merek produk biasanya akan mengaitkan pencitraan dirinya.

Konsumen ingin menjadi seperti selebriti yang mengiklankan produk yang

dibelinya.
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2.1.7 Keputusan Pembelian

Menurut Sumarwan (2004:89), Keputusan pembeliaan merupakan salah

satu komponen utama dari perilaku konsumen. Suatu keputusan melibatkan

pilihan di antara dua atau lebih alternatif tindakan (atau perilaku). Pengertian

mengenai perilaku konsumen oleh perusahaan selaku produsen begitu penting dan

perlu diperhatikan lebih lanjut. Dalam memahami perilaku konsumen, terdapat

banyak pengaruh yang mendasari seseorang dalam mengambil keputusan

pembelian suatu produk atau merek. Pada kebanyakan orang, perilaku pembelian

konsumen seringkali diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan

(stimuli) dari luar dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran maupun rangsangan

dari lingkungan yang lain. Rangsangan tersebut kemudian diproses (diolah) dalam

diri, sesuai dengan karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya diambil keputusan

pembelian.

Karakteristik pribadi konsumen yang dipergunakan untuk memproses

rangsangan tersebut sangat komplek, dan salah satunya adalah motivasi konsumen

untuk membeli. Motivasi sebagai kekuatan dorongan dari dalam diri individu

yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan. Jika seseorang mempunyai

motivasi yang tinggi terhadap obyek tertentu, maka dia akan terdorong untuk

berperilaku menguasai produk tersebut. Sebaliknya jika motivasinya rendah, maka

dia akan mencoba untuk menghindari obyek yang bersangkutan. (Armec,

Aysegul. 2014)

Implikasinya dalam pemasaran adalah untuk kemungkinan orang tersebut

berminat untuk membeli produk atau merek yang ditawarkan pemasaran atau

tidak. Sejalan dengan hal tersebut keputusan pembelian dalam penelitian ini
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secara kontektual dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yaitu motivasi

konsumen untuk membeli. Secara rinci dapat diuraikan tahap-tahap dari

keputusan pembelian yaitu sebagai berikut:

a. Pengenalan masalah

Proses membeli diawali saat pembeli mengenali masalah atau kebutuhan.

Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dengan

kondisi yang diinginkan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan

internal atau eksternal.

b. Pencarian informasi

Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk

mencari informasi lebih banyak. Jika dorongan konsumen kuat dan objek yang

dapat memuaskan kebutuhan tersedia, maka konsumen akan membeli objek

tersebut.

c. Evaluasi alternatif

Bagaimana konsumen memproses informasi tentang pilihan produk untuk

membuat keputusan akhir.

d. Keputusan membeli

Konsumen membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat

pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli

untuk merek yang paling disukai.

e. Perilaku sesudah pembelian

Sesudah pembelian terhadap suatu produk yang dilakukan konsumen akan

mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan.
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2.2 Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Kredibilitas (Credibility) Selebriti Terhadap keputusan

pembelian

Kredibilitas adalah alasan yang masuk akal untuk bisa dipercayai. Seorang

yang memiliki kredibilitas berarti dapat dipercayai, dalam arti kita bisa

memercayai karakter dan kemampuannya. Selebriti mewakili suatu gaya hidup

yang ideal, dimana sebagian orang atau paling tidak penggemar dan pengikutnya

ingin meniru gaya hidup tersebut. Melihat adanya perilaku pasar yang ingin

meniru gaya hidup selebriti, perusahaan rela mengeluarkan sejumlah uang yang

tidak sedikit untuk menggunakan selebriti dalam mempromosikan produk atau

merek mereka.

Selebriti yang digunakan sebagai model iklan sebaiknya mempunyai

kredibilitas sehingga konsumen sebagai penerima pesan iklan meyakini bahwa

mereka mempunyai pengetahuan dan pengalaman, sehingga pesan yang mereka

sampaikan tidak bias (O’Mahony dan Meenaghan, 1998). Shimp (2007)

mengemukakan bahwa celebrity endorser adalah tokoh yang dikenal masyarakat

di dalam bidang-bidang yang berbeda yang dapat mempengaruhi karena

kredibilitasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2009) juga menyatakan

bahwa secara simultan celebrity endorser pada iklan Ponds berpengaruh

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen dilihat dari kredibilitasnya.

Kredibilitas selebriti dapat dipercaya dan dianggap memiliki wawasan

tentang isu tertentu, seperti kehandalan merek, akan menjadi orang yang paling

mampu meyakinkan orang lain untuk mengambil suatu tindakan keputusan

pembelian (Shimp, 2007: 464). Para pemasang iklan memanfaatkan nilai
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kepercayaan dengan memilih para pendukung yang secara luas dipandang sebagai

jujur, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan. Kredibilitas didasari oleh strategi

marketing jangka panjang, membutuhkan waktu untuk membangunnya.

Kredibilitas mengacu pada kecenderungan untuk percaya kepada seseorang. Bila

suatu sumber informasi seperti pendukung iklan, dianggap dapat dipercaya, sikap

seseorang berubah melalui suatu proses psikologis yang disebut internalisasi.

H1 : Pengaruh kredibilitas (Credibility) pada selebriti berpengaruh

positif terhadap keputusan pembelian

2.2.2 Pengaruh Daya Tarik (Attraciveness) pada Selebriti Terhadap

Keputusan Pembelian

Iklan yang menarik adalah iklan yang mempunyai daya tarik yaitu

kemampuan untuk menarik perhatian konsumen, Iklan yang menarik biasanya

kreatif, yakni bisa membedakan dirinya dari iklan-iklan massa yang sedang-

sedang saja, iklan yang tidak biasa dan berbeda. Iklan yang sama dengan sebagian

iklan lainnya tidak akan mampu menerobos kerumunan iklan kompetitif dan tidak

akan dapat menarik perhatian konsumen (Shimp, 2007:420).

Selebriti memiliki daya tarik dalam berbagai cara, yang menarik berbagai

khalayak sasaran untuk melakukan keputusan pembelian (Shimp, 2007:465).

Daya tarik bukan hanya berarti daya tarik fisik, meskipun daya tarik bisa menjadi

atribut yang sangat penting tetapi meliputi sejumlah karakteristik yang dapat

dilihat khalayak dalam diri pendukung, kecerdasan, sifat-sifat kepribadian, gaya

hidup, dan keatletisan postur tubuh. Sebagai komunikator (spokesperson), daya

tarik merupakan hal yang penting. Penampilan fisik yang menarik dari selebriti
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menjadi salah satu bagian dari daya tarik. Hasil penelitian sebelumnya yang

ditemukan oleh Veno dan Subagio (2013), Roy et al. (2013), Veer (2010), serta

Amos et al. (2008) dimana daya tarik akan menimbulkan kepercayaan dan

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, dimana semakin

meningkatnya kepercayaan konsumen maka akan meningkatkan keputusan

pembelian konsumen.

Konsumen akan cenderung membentuk kesan positif dan lebih percaya

pada yang disampaikan oleh selebriti dengan penampilan fisik yang menarik.

Menurut Munas dan Faela (2012) menyatakan bahwa daya tarik dari sebuah iklan

adalah dimana iklan dapat memukai dan menarik perhatian pemirsanya. Sasetyo et

al., (2012) menyatakan daya tarik iklan digunakan untuk mempengaruhi perasaan

konsumen terhadap produk atau jasa terutama dapat menyuguhkan informasi

produk yang membujuk, menggugah dan mempertahankan gambaran produk di

benak konsumen kembali. Dengan digunakannya selebriti sebagai bintang iklan

suatu produk, daya tarik yang dimiliki oleh selebriti tersebut telah menjadi suatu

dimensi penting terhadap image suatu produk yang diwakili. Hal tersebut

didukung oleh (Rini dan Dina, 2012) didalam penelitiannya yang menyatakan

bahwa Selebriti akan membantu menciptakan korelasi emosional kuat kepada

konsumen, dan dapat membentuk daya tarik terhadap produk yang mereka wakili.

Menurut Jefkins (1995) dimana periklanan yang ditujukan kepada

konsumen yang potensian yang berisikan pesan-pesan yang menjual produknya

dan persuasive dengan biaya yang seminim mungkin sering dilakukan dan

terbukti efektif. Periklanan yang memiliki daya tarik dan memberikan penjelasan

tentang produk yang jelas akan berdapak kepada konsumen yang cenderung
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membentuk kesan positif, dan lebih percaya terhadap selebriti sebagai bintang

iklan karena daya tarik yang dimiliki oleh selebriti tersebut, sehingga dapat

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan meminimalkan biaya.

H2: Daya Tarik (Attraciveness) selebriti berpengaruh positif terhadap

keputusan pembelian

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah

yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis

pertautan antara variabel yang diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Menurut Shimp

(2007:455) celebrity endorser adalah memanfaatkan seorang artis, entertainer,

atlet, dan publik figur yang mana banyak diketahui oleh orang banyak untuk

keberhasilan dibidangnya masing-masing dari bidang yang didukung.

Banyak penelitian sebelumnya menggunakan atribut attractiveness dan

credibility untuk menunjukkan adanya pengaruh celebrity endorser terhadap

keputusan pembelian suatu produk barang. Seperti hasil penelitian Mariyah

(2010) dan Hansudoh (2012) menemukan bahwa kredibilitas celebrity endorser

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Stephanie (2013)

menyatakan bahwa Rio Dewanto dan Donita sebagai celebrity endorser

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk Axe Anarchy. Dalam

penelitian Eni Heruwati (2010), peneliti menganalisis pengaruh daya tarik

selebriti serta menganalisis pengaruh keahlian terhadap keputusan pembelian

motor Yamaha yang hasilnya berpengaruh signifikan. Selain itu, ketika seorang
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celebrity endorser mendapatkan penilaian yang tinggi dari konsumen terhadap

keahlian yang dimilikinya, maka secara persuasif konsumen akan dengan mudah

terbujuk untuk menghasilkan keputusan pembelian positif.

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa Celebrity Endorser

dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk.

Adapun persamaan penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya

adalah tujuan penelitiannya, yaitu sama-sama ingin mengetahui pengaruh atribut

Celebrity Endorser terhadap keputusan pembelian. Sedangkan perbedaanya

dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan atribut celebrity

endorser secara lengkap sesuai dengan literatur dari Shimp (2007:469) yang

menyatakan bahwa celebrity endorser terdiri dari dua atribut utama yaitu

credibility dan attractiveness.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran penelitian

sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Atribut Credibility (X1)

Atribut Attractiveness (X2)

Keputusan
Pembelian

(Y)
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2.4. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

JUDUL NAMA

PENELITI

TAHUN TUJUAN

PENELITIAN

ALAT

ANALISIS

HASIL

PENELITIAN

Examining

the Effect of

Endorser

Credibility

on the

Consumers'

Purchase

Intentions:

An Empirical

Study in

Turkey

Vol. 4, No.

1, 2014,

pp.66-77

Pengaruh

Celebrity

Endorser

(Raffi

Ahmad)

Aysegul,

Ozlem dan

Sezer.

Fatmawati

Lestari

2014

2010

Menguji 3

dimensi yaitu

attractiveness,

trustworthiness

and expertise

serta untuk

mengetahui

hubungan 3

dimensi

tersebut

terhadap

keputusan

pembelian

Mengetahui

tanggapan

responden

terhadap

celebrity

Alat analisis

yang

digunakan

adalah analisis

regresi linier

berganda

Alat analisis

yang

digunakan

adalah analisis

regresi linier

Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa 3

dimensi

celebrity

endorser

mempunyai

pengaruh

signifikan

terhadap

keputusan

pembelian  di

Turki.

Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa atribut

celebrity
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Terhadap

Keputusan

Pembelian

Kartu

Perdana XL (

suatu survey

pada

pengguna

kartu

perdana XL

di kelurahan

gegerkalong)

The

Influence of

celebrity

endorser to

purchase

decision on

Muhamad

kamal

Muktamar

2014

endorser(Raffi

Ahmad),

mengetahui

keputusan

pembelian dan

pengaruh

celebrity

endorser.

Mengetahui

dampak dari

celebrity

endorsement

yang terdiri

dari

berganda

Alat analisis

yang

digunakan

adalah analisis

regresi linier

sederhana

endorser yang

terdiri dari

kredibilitas,

daya tarik dan

power

berpengaruh

positif dan

signifikan

terhadap

keputusan

pembelian.

Sedangkan

secara parsial,

atribut power

tidak

berpengaruh

signifikan.

Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

celebrity

endorser dan
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wimcycle

agent series

bycycle

(Study Case

at:Wimcycle)

Pengaruh

Celebrity

Endorser

Terhadap

Keputusan

Pembelian

Sepeda

Motor Merek

Yamaha Mio

Pada Mio

Automatic

Club (MAC)

Muly Kata

Sebayang

dan Simon

Darman O

Siahaan.

2008

Credibility,

Attraction,

Power dan

Visibility

berpengaruh

pada

keputusan

pembelian

sepeda

wimcycle.

Mengetahui

efek dari

attractiveness

dan credibility

dari celebrity

endorser

(Tessa

Kaunang)

terhadap

keputusan

pembelian

motor Yamaha

Alat analisis

yang

digunakan

adalah analisis

deskriptif dan

analisis regresi

linier

berganda.

keputusan

pembelian

pada sepeda

wimcycle

berpengaruh

positif.

Dimana nilai

tertinggi

terdapat pada

dimensi

Attraction.

Hasil dari

penelitian

menunjukkan

bahwa

attractiveness

dan credibility

mempunyai

pengaruh

positif dan

signifikan

terhadap

keputusan
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Medan.

Pengaruh

Daya Tarik,

Kredibilitas,

dan Keahlian

Celebrity

Endorser

Terhadap

Keputusan

Pembelian

Sepeda

Motor

Eni

Heruwati

2010

Mio dan juga

untuk tau

variabel mana

yang paling

dominan

mempengaruhi

keputusan

pembelian

motor Yamaha

dan parsial

terhadap Minat

beli konsumen.

Menganalisis

pengaruh daya

tarik selebriti

terhadap

keputusan

pembelian,

menganalisis

pengaruh

kredibilitas

terhadap

keputusan

Alat analisis

yang

digunakan

untuk

menganalisis

data adalah

analisis regresi

linear

berganda.

.

pembelian

motor Yamaha

Mio.

Variabel

independen

dalam

penelitian ini

yaitu

kredibilitas,

daya tarik dan

keahlian

berpengaruh

signifikan

terhadap
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Yamaha pembelian,

menganalisis

pengaruh

keahlian

terhadap

keputusan

pembelian.

keputusan

pembelian.
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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. penelitian deskriptif

digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel X (Celebrity

Endorser) terhadap variabel Y (keputusan pembelian). Data yang akan dianalisis

diperoleh dari sumber data yaitu data primer . Data primer adalah data yang

diperoleh dari hasil penelitian langsung secara empirik kepada responden

langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi,

wawancara maupun penyebaran kuesioner kepada sumber data. Data yang

diperoleh langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer dalam

penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner pada sampel yang

ditentukan, Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah wanita yang pernah

melihat iklan sunsilk clean and fresh di televisi dan menggunakan sunsilk clean

and fresh sebagai produk perawatan rambutnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Dalam melaksanakan penelitian ini, digunakan populasi dan sampel sebagai bahan

untuk data yang diolah.
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1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya

merupakan penelitian populasi Arikunto (2010 : 67). Populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Sugiyono (2008:90). Dalam hal ini populasi yang diteliti

adalah seluruh wanita di Bandar Lampung.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi yang digunakan untuk penelitian. Sedangkan

Sampling adalah cara pengumpulan data yang sifatnya hanya sebagian, artinya

tidak mencakup seluruh objek penelitian, hanya sebagian dari populasi saja.

Dalam penelitian ini, tehnik sampling yang digunakan adalah Non Probability

Sampling dengan menggunakan metode Snowball Sampling, yaitu suatu metode

untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan

atau rantai hubungan yang menerus. teknik snowball sampling (bola salju) adalah

metoda sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu

responden ke responden yang lainnya, biasanya metoda ini digunakan untuk

menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas

tertentu. Cara ini dapat lakukan jika anggota populasi dianggap heterogen. Dalam

hal ini sampel yang digunakan adalah semua wanita yang pernah melihat iklan

sunsilk clean and fresh di televisi dan menggunakan sunsilk clean and fresh

sebagai produk perawatan rambutnya. Adapun cara yang digunakan dalam

pengambilan sampel secara Snowball Sampling adalah dengan membagikan
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kuesioner kepada semua wanita yang pernah melihat iklan sunsilk clean and fresh

di televisi dan menggunakan sunsilk clean and fresh sebagai produk perawatan

rambutnya. Populasi dari penelitian ini adalah wanita yang tersebar pada 20 (dua

puluh) kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Kecamatan itu adalah :

1. Kecamatan Bumi Waras.

2. Kecamatan Enggal.

3. Kecamatan Kedamaian.

4. Kecamatan Kedaton.

5. Kecamatan Kemiling.

6. Kecamatan Labuhan Ratu.

7. Kecamatan Langkapura.

8. Kecamatan Panjang.

9. Kecamatan Rajabasa.

10. Kecamatan Sukabumi.

11. Kecamatan Sukarame.

12. Kecamatan Tanjung Karang Barat.

13. Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

14. Kecamatan Tanjung Karang Timur.

15. Kecamatan Tanjung Senang.

16. Kecamatan Teluk Betung Barat.

17. Kecamatan Teluk Betung Selatan.

18. Kecamatan Teluk Betung Timur.

19. Kecamatan Teluk Betung Utara.

20. Kecamatan Way Halim.

Menurut Widiyanto (2008:58) ukuran populasi dalam penelitian ini sangat

banyak dan tidak dapat diketahui dengan pasti, oleh karena itu besar sampel yang

digunakan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

n = Z2
4(Moe)2
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Keterangan :

n : ukuran sampel

Z : score pada tingkat signifikansi tertentu (derajat keyakinan ditentukan

95%) maka Z =1,96

Moe : margin of error, tingkat kesalahan maksimum adalah 10%

Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

n = (1,96)2

4(10%)2

Didapat hasil n sebesar 96,04 ≈ 97 atau dibulatkan menjadi 100.

Dari hasil perhitungan diatas, diperoleh jumlah sampel yang akan diteliti

adalah sebesar 100 responden. Dalam memberikan skala, peneliti menggunakan

metode pengukuran skala interval, yakni skala Likert antara 1-5, dimana angka 1

menunjukkan nilai rendah (sangat jarang/sangat tidak setuju/sangat tidak menarik,

dll), dan angka 5 menunjukkan nilai tertinggi (sangat suka, sangat sering, sangat

baik dll) produk Sunsilk Clean & Fresh dengan Celebrity Endorser Laudya

Chyntia Bella.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat pembagian variabel berdasarkan fungsi-

fungsinya. Variabel-variabel tersebut dibagi atas variabel independen dan variabel

dependen. Menurut Sugiyono (2008:61), “Variabel bebas merupakan variabel

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau

timbulnya variabel dependent (terikat) sedangkan variabel terikat merupakan
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variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel

bebas”.

1. Variabel Independen atau Variabel X

Variabel bebas merupakan variabel variabel yang mempengaruhi atau

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya. Variabel bebas Adalah

variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen dalam

penelitian ini terdiri dari Credibility (X1) serta Attractiveness (X2)

2. Variabel Dependen atau Variabel Y

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah

keputusan pembelian konsumen yang dilambangkan dengan Y, dimana variabel

tersebut sangat dipengaruhi oleh variabel Independen.

3.3.2 Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini memliki variabel-variabel yang akan diteliti yang bersifat saling

mempengaruhi. Dalam hal ini, variabel-variabel tersebut juga dapat disebut sebgai

objek penelitian. Suharsimi Arikunto (2010:96) menjelaskan bahwa, “Variabel adalah

objek penelitian atau apa yang akan menjadi titik perhatian suatu penelitian yang

sedang dilakukan”. Sedangkan menurut Sugiyono (2008:58) “Variabel penelitian

pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,

kemudian ditarik kesimpulannya”.

Dalam suatu penelitian agar bisa dapat membedakan konsep teoritis

dengan konsep analitis maka perlu adanya penjabaran konsep melalui

operasionalisasi variabel yang terlah ditentukan peneliti untuk diteliti. Variabel
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yang dikaji dalam penelitian ini adalah celebrity endorser yang meliputi Atribut

Variabel Credibility (X1) serta Variabel Attractiveness (X2) dan keputusan

pembelian (Y).

Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat

terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel X dan Y

Variabel Atribut Variabel Definisi
Variabel

Indikator Skala

Celebrity

Endorser

Credibility

(Kredibilitas) (X1)

Kemampuan

serta

keterampilan

selebriti dalam

meyakinkan

orang lain

mengenai

produk yang di

promosikan.

(Shimp :2007)

 trusthworthiness

Shimp (2007:305)

 Kejujuran

 Ketulusan

 Keterpercayaan

expertise

Shimp (2007: 472) )

 Pengetahuan

 Pengalaman

 Keahlian

Likert

Attractiveness

(Daya Tarik) (X2)

Sesuatu yang

ada dalam diri

selebriti, seperti

daya tarik fisik,

kecerdasan,

bahkan gaya

hidup.

(Shimp: 2007)

 physical

attractiveness

Shimp (2007:306).

 Kemampuan

Intelektual

 Gaya Hidup

 respect

(Shimp, 2007:469)

 Keterampilan

 Kualitas

Likert
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 similiarity

Shimp (2007:468)

Kepribadian,

Karakter yang baik

keputusan

pembelian

(Y)

1. Pengenalan

Masalah

2. Pencarian

Informasi

3. Evaluasi

Alternative

4. Keputusan

Pembelian

5. Prilaku

Setelah

Membeli

Kotler (2007)

`

 Prioritas pembelian

 Sumber Dari

Keluarga / Teman

 Sumber Dari Media

 Pertimbangan

Manfaat

 Perbandingan

Dengan Produk Lain

 Kebutuhan dan

keinginan untuk

membeli

 Kepuasan setelah

pembelian

 Tindakan Setelah

Pembelian

Likert

Sumber: Kotler (2007) dan Shimp (2007, 305-472)

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan :

3.4.1 Kuesioner

Kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada

responden (obyek penyelidikan) terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom untuk

diisi dengan jawaban-jawaban yang ditanyakan (Supranto, 2003:85) Dalam

penelitian ini digunakan skala likert. Jawaban yang diberikan oleh konsumen
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kemudian diberi skor dengan teknik agree-disagree scale dengan

mengembangkan pernyataan yang menghasilkan jawaban setuju–tidak setuju

dalam berbagai rentang nilai. Urutan skala terdiri dari Angka 1 (Sangat Tidak

Setuju) sampai dengan 5 (Sangat Setuju) untuk semua variabel. Kriteria jawaban

yang digunakan yakni:

 Sangat Setuju : 5

 Setuju : 4

 Netral : 3

 Tidak Setuju : 2

 Sangat Tidak Setuju : 1

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2007:45), reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu

kuesioner, dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Repeated measure atau pengukuran ulang : disini seseorang akan disodori

pertanyaan yang sama dalam waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat

apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.

2. One shot atau pengukuran sekali saja : disini pengukurannya hanya sekali

dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau

mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas
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untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,60

Sedangkan dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan metode yang

kedua. Hasil Dalam penelitian ini, terlihat bahwa Alpha Croanbach di atas 0,6

untuk semua variabel. Hal ini menunjukan bahwa semua indikator – indikator

yang digunakan memiliki kesesuaian dan reliabilitas yang sangat baik.

3.5.2. Uji Validitas

Validitas adalah tingkat ketepatan suatu alat ukur. Suatu skala atau

instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila

instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang

sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Dalam penelitian ini,

ketepatan alat ukur yang digunakan adalah skala likert yang digunakan pada

kuesioner. Karena skala likert adalah skala yang paling banyak digunakan dan

juga memiliki ketajaman lebih dibandingkan dengan alat ukur lainnya. Selain

menggunakan kuesioner, penelitian ini juga menggunakan survei litelatur dimana

peneliti mencari informasi dari penelitian terdahulu agar variabel-variabel yang

digunakan menjadi lebih tepat. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan

menggunakan bantuan program SPSS 17.

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,

2007:49). Selanjutnya menurut Sugiyono (2008:251) data dinyatakan valid apabila r
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hitung > r tabel. Jadi apabila korelasi antara skor item dengan skor total lebih besar

dari r tabel maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan valid.

Pengukuran validitas menggunakan analisis faktor dan dilakukan terhadap

20 jumlah  item pertanyaan pada kuesioner yang telah disediakan dan telah

diajukan pada 100 responden. Pertanyaan tersebut terdiri atas pertanyaan

mengenai variabel Credibility (X1) sebanyak 6 pertayaan, pertanyaan mengenai

variabel Attractiveness (X2) sebanyak 6 pertayaan dan pertanyaan mengenai

keputusan pembelian sebanyak 8 pertayaan. Dari hasil perhitungan terlihat nilai

output reliabilitas dengan uji statistik nilai Cronbach Alpha >0,60. Hasil ini

memperlihatkan bahwa semua item pertanyaan dari instrumen angket adalah

valid, karena nilai Cronbach Alpha >0,60 , tidak ada pertanyaan yang perlu

dihilangkan hanya dilakukan pengelompokan terhadap item – item pertanyaan

yang valid. Hasil validitas menunjukan bahwa pada kolom total diperoleh tingkat

kevalidan yang sangat tinggi pada masing – masing variabel yang diteliti.

3.5.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

antara daya tarik, kredibilitas, dan keahlian terhadap keputusan pembelian. Rumus

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Keputusan pembelian (Y) = a + b1X1 + b2X2 + e

Keterangan :

 a = Konstanta

 b = Koefisien regresi

 X1 = Credibility
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 X2 = Attractiveness

 ℮ = Standard Error

3.6 Pengujian Hipotesis

Suatu perhitungan statistik dapat dikatakan signifikan secara statistik

apabila nilai uji statistik berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak).

Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistik berada dalam daerah

dimana Ho diterima. Dalam analisis regresi ada 3 jenis kriteria ketetapan yang

harus dilakukan, yaitu:

1. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji-t menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap

variabel terikat.

Ho: b1 = b2 = b3 = 0

Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel celebrity endorser (X) yang meliputi Credibility (X1) dan attractiveness

(X2) terhadap keputusan pembelian (Y)

Ha: b1, b2, b3 ≠ 0

Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel celebrity endorser (X) yang meliputi Credibility (X1) dan attractiveness

(X2) terhadap keputusan pembelian (Y)

Kriteria pengambilan keputusan:

Ho diterima jika t hitung < t tabel, pada α = 5%

Ha ditolak jika t hitung > t tabel, pada α = 5%
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2. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji- F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap

variabel terikat.

Ho: b1 = b2 = b3 = 0

Artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan

dari variabel celebrity endorser (X) yang meliputi Credibility (X1) dan

Attractiveness (X2) terhadap keputusan pembelian (Y).

Ha: b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0

Artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel celebrity endorser (X) yang meliputi Credibility (X1) dan Attractiveness

(X2) terhadap keputusan pembelian (Y).

Kriteria pengambilan keputusan:

Ho diterima jika F hitung < F tabel pada α = 5%

Ha ditolak jika F hitung > F tabel pada α = 5%

3. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa besar

sumbangan variabel X dalam mempengaruhi variabel Y.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Hasil uji R square sebesar 0,227 hal ini berarti sumbangan variabel X

(Credibility dan  Attractiveness) berperan dalam mempengaruhi setiap

penambahan variabel Y (keputusan pembelian) 22,7%  dan 77,3% sisanya

dipengaruhi oleh faktor lain. Pengaruh Credibility dan Attractiveness

dinilai memberikan kontribusi terhadap keputusan pembelian walaupun

nilai R square termasuk kecil, tetapi tetap mempengaruhi keputusan

pembelian sampo Sunsilk Clean & Fresh dengan bintang iklan Laudya

Chintya Bella sebagai celebrity endorser.

2. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan,

maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang

signifikan antara variabel (Credibility dan Attractiveness) X terhadap

keputusan pembelian (Y). Maka hipotesis penelitian diterima. Secara

parsial Attractiveness (X2) merupakan sub-variabel tertinggi yang

mempengaruhi keputusan pembelian (Y) dengan koefisien regresi sebesar

0.320. Hal tersebut didukung oleh salah satu penelitian sebelumnya yaitu

Pengaruh Celebrity Endorser Terhadap keputusan pembelian (Survei pada

Pengunjung 3Second Store di Jalan Soekarno Hatta Malang) yang
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menyatakan hasil yang sama yaitu Attractiveness (X2) merupakan sub-

variabel tertinggi yang mempengaruhi keputusan pembelian (Y)

3. Hasil pengujian hipotesis secara menyeluruh, nilai signifikansi hasil

perhitungan ternyata dibawah alpha yang ditentukan yaitu 5% maka secara

statistik bahwa secara simultan variabel bebas yaitu Celebrity Endorser

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk Sunsilk

Clean & Fresh, maka Hipotesis H1 dan H2 diterima. Sedangkan

berdasarkan hasil uji t sub-variabel dari variabel Credibility dan

Attractiveness (X1 dan X2), dinyatakan berpengaruh signifikan, karena

nilai t hitung pada masing-masing variabel X lebih besar dari t tabel.

Artinya Ho ditolak dan Ha diterima, maka hipotesis H1 dan H2 diterima.

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti ternyata

Attractiveness (X2) yaitu merupakan sub-variabel yang paling

mempengaruhi keputusan pembelian (Y). Sehingga dengan begitu

sebaiknya pelaku bisnis tetap mempertahankannya celebrity endorser

(Laudya Chintya Bella) dan apabila bagi perusahaan ataupun pemasar

yang hendak mengganti celebrity endorser nantinya dalam iklan sampo

Sunsilk clean and fresh, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk

memilih seorang Celebrity endorser, yaitu lebih baik melihat dari

Attractiveness yang dimiliki oleh selebriti dan memperhatikan dengan

benar selebriti mana yang memiliki Attractiveness yang tinggi, yang kuat

dan positif. Dalam melihat Attractiveness yang dimiliki selebriti yang akan
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digunakan sebagai endorser, pelaku bisnis dapat melihatnya melalui

Physical Attractiveness yang terdiri dari Kemampuan Intelektual dan Gaya

Hidup Celebrity Endorser, melalui Respect yang terdiri Keterampilan dan

Kualitas dari Celebrity Endorser tersebut dan terakhir melalui Similiarity

yang bisa dilihat dari Demografis dan Kepribadian Celebrity Endorser.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti ternyata

Credibility (X1) merupakan sub-variabel yang mempunyai pengaruh

kedua terbesar setelah attractiveness terhadap Keputusan Pembelian (Y),

indikator pada sub-variabel Credibility yang paling rendah pengaruhnya

terhadap keputusan pembelian adalah kejujuran. Maka sebelum memilih

celebrity endorser pelaku bisnis harus memperhatikan setiap indikator,

apakah terdapat kesesuaian dengan selebriti yang bersangkutan.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat terus mengembangkan

penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yang

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, yaitu credibility dan

attractiveness. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-

variabel bebas lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini dalam

mengukur keputusan pembelian , serta dengan menggunakan software

yang berbeda dari yang digunakan dalam penelitian ini.
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