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ABSTRAK

PENGARUH SELEBRITI DAN PESAN TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBELIAN YANG DIMODERASI OLEH KETERLIBATAN

KONSUMEN TERHADAP PRODUK
(Studi Pada Iklan Televisi Kartu AS Telkomsel)

Oleh:

Viola Natalia Budiman

Kondisi persaingan di dunia telekomunikasi semakin ketat dan membuat
perusahaan operator jasa seluler berlomba-lomba mengeluarkan produk jasa
yang berkualitas, tidak terkecuali Telkomsel yang selalu mengeluarkan produk-
produk terbaru dengan kualitas yang bagus dengan harga terjangkau bagi semua
konsumennya. Volume penjualan kartu seluler Kartu AS ini mengalami
fluktuasi sejak kemunculan iklan tersebut di tahun 2015 ini. Target pasar untuk
Karu AS ini adalah mahasiswa, pelajar, dan juga karyawan yang memiliki
aktifitas yang tinggi dalam bersosialisasi lewat media sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh selebriti
dan pesan terhadap keputusan pembelian yang dimoderasi oleh keterlibatan
konsumen terhadap produk, dimana peneliti mengambil studi tentang iklan
televisi Telkomsel khususnya Kartu AS di Bandarlampung. Penelitian ini
menggunakan teknik purposive sampling terhadap 100 masyarakat
Bandarlampung yang pernah atau sedang memakai Kartu AS Telkomsel dan
juga pernah melihat iklan Kartu AS Telkomsel. Uji instrument dilakukan
dengan uji validitas dan uji reabilitas.  Teknik analisis yang digunakan adalah
analisis regresi moderasi dimana dalam penelitian ini menggunakan variabel
moderator yaitu keterlibatan konsumen terhadap produk.

Hasil  penelitian ini menunjukan kontribusi Selebriti (X1) dan Pesan (X2)
terhadap Keputusan Pembelian (Y)  yang dimoderasi oleh Keterlibatan
Konsumen terhadap produk (X3) sebesar 14,4%, dan diketahui hasil dari uji F,
variabel Selebriti (X1) dan Pesan (X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y)
yang dimoderasi oleh Keterlibatan Konsumen terhadap produk (X3) dengan
koefisien significancy sebesar 0,013. Hasil uji t diketahui bahwa Selebriti (X1)
dan Pesan (X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y) memiliki pengaruh positif
namun, saat selebriti dan pesan diinteraksikan  dengan Keterlibatan Konsumen
terhadap produk (X3) memiliki pengaruh yang negatif terhadap (Y).

Kata kunci: Selebriti, Pesan Iklan, Keterlibatan KonsumenTerhadap Produk,
Keputusan Pembelian.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin mengglobal membawa

dampak pada dunia usaha, dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi,

dunia usaha dituntut untuk selalu bersaing dalam hal peningkatan mutu produk

barang dan jasa. Salah satu kemajuan teknologi tersebut adalah di bidang

komunikasi yang di tandai dengan adanya berbagai alat komunikasi yang

diciptakan untuk memudahkan sistem komunikasi bagi masyarakat.

Alat komunikasi di Indonesia sangatlah diperlukan mengingat, Indonesia

merupakan negara kepulauan dengan banyak daerah di dalamnya. Masyarakat

Indonesia pun sangat banyak dan menyebar keseluruh daerah yang ada. Maka dari

itu diperlukan teknologi untuk meningkatkan hubungan masyarakat antar daerah

yang menjangkau seluruh masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk

berkomunikasi satu dengan yang lain, sehingga ratusan pendudukan Indonesia

dapat terjakau, tersambung, dan saling berhubungan lewat teknologi informasi,

baik telepon seluler, internet, dan perangkat media sosial lainnya.

Salah satu alat komunikasi yang berkembang saat ini adalah penggunaan telepon

seluler, dan juga jasa operator seluler dimana hampir seluruh masyarakat
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khususnya di Indonesia sangat menggandrungi barang tersebut untuk

berkomunikasi dengan kerabat yang berbeda daerah dengan mereka. Peningkatan

jumlah pelanggan seluler yang cukup pesat terjadi dari tahun 2010 sampai dengan

tahun 2013. Pada tahun 2010 pelanggan seluler di Indonesia baru mencapai

sekitar 6,68 juta pelanggan, sedangkan pada tahun 2013 pelanggan seluler

mencapai 180 juta pelanggan. Tidak hanya jumlah pelanggan seluler saja yang

cukup besar, bahkan di Indonesia memiliki jumlah operator seluler yang cukup

banyak dibandingkan dengan negara lainnya yaitu terdapat 11 operator seluler.

(Sumber: www.okezone.techno.com,2013)

Saat permintaan telepon seluler meningkat, permintaan terhadap operator jasa

seluler yang ekonomis dengan kualitas bagus juga meningkat dan salah satu

produk jasa operator seluler yang sangat fenomenal dikalangan masyarakat adalah

Telkomsel. Telkomsel memberikan layanan yang bagus lewat jaringan yang

sangat stabil di berbagai daerah di Indonesia dengan harga yang terjangkau.

Namun, Telkomsel tidak sendiri Telkomsel mempunyai cukup banyak saingan

dibidang jasa operator seluler ini sehingga, Telkomsel perlu untuk mengenalkan

produknya dengan cara iklan.

Jumlah pelanggan seluler di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya begitu

juga jumlah operator seluler, berikut data jumlah market share beberapa operator

sepanjang tahun 2015:
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Market
Share2015

Gambar 1
Jumlah Market Share
Sumber: http://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=papan-klasemen-operator-
seluler-indonesia-gsma,2015

Berdasarkan data diatas yang diperoleh operator seluler yang menguasai pangsa

pasar (market share) mencapai 45,0%, yaitu Telkomsel dan peringkat dibawahnya

diikuti oleh operator seluler lain. Jumlah pendapatan Telkomsel setiap tahunnya

mengalami peningkatan, itu dapat dilihat dari gambar pertambahan jumlah

pendapatan yang di terima oleh Telkomsel, seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2
Jumlah Pendapatan Telkomsel
Sumber:http://www.telkom.co.id/assets/uploads/2013/05/AR-TELKOM-
2015_ENG.1.pdf,2015

Dilihat dari gambar diatas dapat disimpulkan pendapatan telkomsel semakin

bertambah seiring pertambahan tahun. Namun, tidak dapat dipungkiri Telkomsel

45%

21.60%

14.40%

14%

Telkomsel

Indosat

Tri Indonesia

XL Axiata
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memiliki banyak operator pesaing yang mengindikasikan persaingan antar

operator menjadi semakin ketat dan berlomba dalam mencapai target pasar.

Berbagai macam strategi dilakukan operator seluler untuk menarik para pelanggan

agar menggunakan produk mereka. Seperti melakukan strategi pemasaran dengan

memberikan promo-promo, pemasaran penjualan dan distribusi penjualan

keseluruh daerah untuk mencapai target.

Telomsel memiliki beberapa produk salah satunya yang saya teliti adalah produk

kartu AS. Top Brand Awards mengunggah presentase brand SIM Card GSM

prabayar yang diminati oleh konsumen seperti tabel yang berikut ini:

Tabel 1
Top Brand Awards

(Merek SIM Card di Indonesia)
NO Merek / Brand 2014 2015 2016

1. Simpati 30,2% 34,6% 35,5%
2. IM3 16,9% 14,1% 15,4%
3. XL Prabayar 16,7% 14,0% 14,8%
4. Kartu As 13,9% 10, 1% 11,3%
5. 3 (Three) 8,9% 9,0% 10,4%
6. AXIS 8,1 % 6,9% 5,1%

Sumber: http://www.topbrand-award.com/top-brand-survey/survey-
result/top_brand_index_2016_fase_1

Kartu AS menduduki peringkat nomor 4 dijajaran merek kartu SIM Card GSM

yang diminati oleh pelanggan kartu seluler di Indonesia. Tahun 2014 Kartu AS

dapat mencapai penjualan sekitar 13,9% namun di tahun 2015 dan 2016 ini Kartu

AS mengalami penurunan yang lumayan banyak. Agar Kartu AS dapat mencapai

target dalam penjualannya, Kartu AS perlu untuk mengenalkan setiap produknya

kepada konsumen untuk bisa menjaring konsumen lebih banyak lagi. Cara

pengenalan produk yang paling efektif yaitu menggunakan media iklan televisi
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dengan memperhatikan pesan yang akan disampaikan dalam iklan dan juga

selebriti yang akan menyampaikan produk kepada masyarakat.

Kotler dan Keller (2009:502) menjelaskan iklan mengandung sebuah pesan yang

dibawa oleh produsen sebagai komunikator kepada konsumen sebagai

komunikan. Gangguan dalam komunikasi tersebut harus diminimalisir sehingga

terjadi adanya respon dan umpan balik dari penerima pesan kepada pemberi

pesan. Iklan yang baik ialah tentunya mengandung pesan yang efektif.

Pesan yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan akhir

yaitu dapat memengaruhi konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan oleh

perusahaan. Pesan yang efektif dapat dibuat sedemikian rupa sehingga dapat

menciptakan perhatian pelanggan, membuat ketertarikan produk, membuat

keinginan untuk memiliki produk dan mengajak pelanggan untuk melakukan

tindakan dalam pembelian produk, sehingga hal ini dikenal dengan penerapan

konsep AIDA (Attention, Interest, Desire dan Action) sesuai dengan pendapat

Kotler dan Keller (2009:53).

Menurut Kotler (2009:55) dalam membuat pesan-pesan bisnis yang efektif

diperlukan adanya sopan-santun saat menyampaikan pesan kepada penerima

pesan sehingga penerima merasa dihargai oleh pesan tersebut.  Pesan yang akan

disampaikan haruslah yang ringkas dan padat sehingga tidak bertele-tele dalam

penyapaiannya dan harus jelas isi dari pesan yang disampaikan. Selain itu pesan

juga harus memiliki tujuan yang spesifik apa yang akan disampaikan sehingga

audience dapat memahami tujuan pesan yang akan disampaikan, untuk dapat
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menyampaikan pesan dengan baik diperlukan juga waktu yang pas untuk

menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan.

Menurut Suyanto (2005:3) periklanan merupakan penggunaan media bayaran oleh

seorang penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk

(ide, barang, jasa) ataupun organisasi sebagai alat promosi yang kuat. Iklan

mempunyai berbagai macam bentuk (industri, konsumen, merek, produk, lokal

dan sebagainya) yang dirancang untuk mencapai berbagai macam tujuan

(penjualan seketika, pengenalan merek, preferensi dan sebagainya).

Iklan televisi harus menarik perhatian calon konsumen, mulai dari celebrity dan

pesan harus  diperhatikan oleh advertiser. Perhatian pelanggan akan tertuju pada

suatu iklan yang menarik mata mereka. Telkomsel sadar akan hal tersebut dan

pada iklan televisi Telkomsel dibuat sangat menarik dengan konsep iklan yang

begitu unik. Iklan Telkomsel yang ditayangkan bertujuan untuk mendapatkan

perhatian calon konsumen agar setiap melihat iklan itu konsumen dapat

memperhatikan setiap detail iklan dan mendapatkan kesan yang positif, dan

berakhir pada keputusan membeli konsumen.

Untuk mendapatkan kesan yang positif, tidak hanya pesan yang efektif yang

berperan tetapi diperlukannya juga celebrity endorser yang mendukung iklan

tersebut. Chika Jesica merupakan salah satu selebriti pendukung dalam iklan

Telkomsel dimana Chika Jesica menggantikan Joe Taslim untuk dapat membawa

iklan Telkomsel khususnya Kartu AS dikenal lebih lagi oleh masyarakat.Celebrity

endorser adalah metode yang sangat diminati di dunia, dengan menggunakan
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selebriti yang menarik, mempunyai popularitas yang tinggi serta dapat dipercaya

oleh public dapat membuat produk yang di promosikan terkenal (Ranis

Dewinta,2015:5). Pemakaian selebriti pendukung (celebrity endorser) harus

melalui beberapa pertimbangan, diantaranya tingkat popularitas selebriti dengan

pemasalahn apakah selebriti yang dipilih dapat mewakili karakter produk yang

diiklankan (Royan,2005:7).

Iklan dengan pesan dan selebriti yang mendukung produk yang diiklankan dapat

membuat masyarakat yang melihat akan tertarik terhadap produk yang diiklankan.

Ketertarikan akan suatu produk bisa ditimbulkan oleh berbagai hal, salah satunya

adalah pemilihan konsep iklan yang disampaikan Telkomsel kepada masyarakat.

Telkomsel mengusung konsep iklan yang unik dan berbeda dengan operator

seluler lain pada umumnya. Telkomsel memberikan sentuhan humor dan dengan

penyampaian yang “ngentrik” pada iklan yang ditayangkan sehingga masyarakat

dapat mengenal iklan dari Telkomsel.

Menurut Kotler (2001: 160-154) para pembuat atau pemasang iklan televisi harus

mempunyai konsep kreatif. Biasanya, penulis naskah iklan dan pengarah seni

akan bekerja sama untuk menghasilkan banyak konsep kreatif, dengan harapan

salah satu dari konsep-konsep tersebut akan menjadi ide besar yang menarik. Oleh

karena itu para pembuat iklan harus menentukan gaya penyampaian, nada

penyampaian, pilihan kata, dan unsur format yang terbaik, agar pesan yang akan

digunakan untuk membuat iklan televisi dapat menarik perhatian pemirsa.
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Keinginan mencoba suatu produk akan timbul dengan sendirinya saat masyarakat

sudah memerhatikan dan tertarik terhadap suatu iklan tayang di televisi. Iklan

Telkomsel juga berusaha menimbulkan keinginan mencoba produk mereka

dengan slogan yaitu "Jangkauan Luas" slogan itu bertujuan ingin membuat

Telkomsel menjadi pilihan masyarakat karena jaringannya yang luas. Telkomsel

tahu bagaimana memikat para pelanggannya dengan menciptakan operator seluler

yang memiliki kualitas jaringan yang bagus bagi para calon konsumen.

Hal yang paling utama yang diinginkan perusahaan saat orang melihat iklan

Telkomsel yang ada dibenak konsumen adalah Telkomsel merupakan operator

seluler yang jaringannya luas sehingga, orang tak segan untuk bisa membeli

produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Setelah melakukan serangkaian

kegiatan iklan maka tentu saja dilakukan pembelian terhadap suatu produk yang

diinginkan oleh perusahaan. Tahapan awal dalam melakukan pembelian ialah

tentu niat membeli suatu barang. Keputusan membeli antara individu atau

sekumpulan individu satu dengan yang lain akan sangat berbeda dan dipengaruhi

oleh beragam faktor.

Saat ini konsumen sangat cermat dalam memilih produk yang akan dibeli,

terkadang faktor keterlibatan terhadap produk juga menjadi alasan untuk

memutuskan membeli suatu barang (Hermamalini et al.,2014:9416). Maka dari itu,

peneliti juga memasukan moderasi dari keterlibatan konsumen dalam pengaruh

selebriti pendukung dan juga pesan terhadap keputusan pembelian. Keterlibatan

konsumen terhadap produk (Asri,2012:7) adalah sebagai persepsi abadi konsumen
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tentang pentingnya kategori produk berdasarkan kebutuhan konsumen, nilai, dan

ketertarikan (De Wulf, Odekersen-Schorder, locobucci,2001).

Menurut Kapferer dan Laurent (1985:43), keterlibatan konsumen terhadap produk

akan rendah apabila konsumen tidak memiliki banyak pertimbangan untuk

memutuskan membeli suatu produk dan keterlibatan tinggi apabila seorang

konsumen memiliki banyak pertimbangan untuk menentukan keputusan

pembelian.

Dalam penelitian Kapferer dan Laurent (1985:43) keterlibatan konsumen yang

tinggi terhadap produk ditandai dengan minat yang tinggi dari konsumen terhadap

produk, kesenangan yang diperoleh oleh konsumen dari produk tersebut tinggi,

produk sesuai konsep diri konsumen bila terjadi kesalahan dalam pembelian

produk maka resiko akan tinggi bagi konsumen dan konsumen akan merasa

bahwa kemungkinan dirinya beresiko melakukan kesalahan dalam melakukan

pembelian produk juga tinggi, sedangkan konsumen yang memiliki keterlibatan

rendah akan memiliki hasil yang sebaliknya.

Menurut Kotler (2002:658), periklanan didefinisikan sebagai bentuk penyajian

dan promosi ide, barang atau jasa secara nonpersonal oleh suatu sponsor tertentu

yang memerlukan pembayaran. Televisi atau TV merupakan media yang bisa

memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pemirsa, karena TV bisa

menyajikan suara dan gambar yang bisa bergerak sesuai aslinya. Maka dari itu,

Televisi atau TV memberikan peranan penting dalam sosialisasi, bahkan televisi

bisa disebut sebagai media sosial. Semua itu membuat televisi atau TV banyak

digemari oleh masyarakat sebagai media hiburan serta media informasi.
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Promosi atau pemasaran produk dengan intensitas penggunaan media kepada

konsumen telah menjadi suatu alternatif pilihan yang efektif bagi perusahaan

untuk mendapatkan konsumen. Sama halnya dengan media promosi, iklan

diharapkan dapat membuat konsumen tertarik dengan struktur pesan dalam iklan

sehinga konsumen berniat untuk melakukan pembelian pada produk dalam iklan.

Konsep iklan pada riset ini khusus pada iklan tayang yang di dalamnya terdapat

gambar, tulisan, visualisasi warna dan bintang iklan produk Telkomsel. Pada riset

ini, berfokus pada selebriti, pesan, dengan keterlibatan sebagai variabel moderasi

yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui tentang

“PENGARUH SELEBRITI, PESAN TERHADAP KEPUTUSAN

PEMBELIAN YANG DIMODERASI OLEH KETERLIBATAN” (Studi pada

Iklan Televisi Telkomsel di Bandarlampung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ditemukan adanya masalah yaitu:

1. Apakah celebrity endorser mempengaruhi keputusan pembelian?

2. Apakah message berpengaruh pada keputusan pembelian?

3. Bagaimana product involvement (keterlibatan konsumen terhadap suatu

produk) memoderasi hubungan antara celebrity endorser dan keputusan

pembelian?

4. Bagaimana product involvement (keterlibatan konsumen terhadap suatu

produk) memoderasi hubungan antara message dan keputusan pembelian?



11

Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pesan, selebriti

berpengaruh pada keputusan pembelian.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah

untuk mengetahui:

1. Apakah celebrity endorser mempengaruhi keputusan pembelian

2. Apakah message berpengaruh pada keputusan pembelian

3. Bagaimana product Involvement (keterlibatan konsumen terhadap suatu

produk) memoderasi hubungan antara celebrity endorser dan keputusan

pembelian

4. Bagaimana product involvement (keterlibatan konsumen terhadap suatu

produk) memoderasi hubungan antara message dan keputusan pembelian

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan di atas tercapai, maka peneliti berharap penelitian ini dapat

memberikan manfaat:

1. Bagi perusahaan dapat menetapkan kebijakan dalam membuat iklan yang

efektif sehingga meningkatkan penjualan.

2. Bagi akademisi dapat menambah referensi penelitian serta dapat menjadi

pembanding bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan studi S1 yang sedang saya

tempuh.



II. TINJAUAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Pemasaran

Pemasaran sering disebut sebagai ujung tombak perusahaan dan merupakan nadi

dari suatu usaha. Kotler dan Keller (2009:27) mengemukakan inti dari pemasran

adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan sosial dan manusia.  American

Marketing Assosiation (AMA) menjelaskan pemasaran adalah suatu fungsi

organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan

memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan

dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan (Kotler

dan Keller, 2009:27).

Pemasaran sudah berkembang dengan perubahan yang dulu hanya mementingkan

agar produk itu terjual saja, tetapi saat ini pemasaran bukan hanya mementingkan

produk terjual tetapi kepuasan konsumen yang dijadikan fokus dalam pemasaran

agar konsumen dapat melakukan pembelian berulang.  Hal yang seperti ini yang

diinginkan oleh perusahaan yaitu saat konsumen loyal terhadap produk yang

perusahaan jual.
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B. Bauran Pemasaran

Seorang pemasar bertugas merencanakan aktivitas-aktivitas pemasaran dan

membentuk program pemasaran yang terintegrasi penuh untuk menciptakan,

mengkomunikasikan dan menghantarkan nilai ke pelanggan (Kotler dan Keller,

2009:47). Bauran pemasaran (Marketing Mix) adalah seperangkat alat pemasaran

yang digunakan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar

sasaran (Kotler dan Amstrong, 2008:62). Pada dasarnya perusahaan tidak hanya

sekedar memilih kombinasi yang terbaik saja, tetapi juga harus mengkoordinir

berbagai macam elemen dari bauran pemasaran agar berjalan efektif. Mc Charty

mengklasifikasikan  aktivitas ini sebagai sarana bauran pemasaran dari empat

jenis yang luas, yang disebutnya 4P dari pemasaran: produk (product), harga

(price), distribusi (place), dan promosi (promotion) (Kotler dan Keller, 2009:47).

1. Produk

Pengertian produk menurut Kotler dan Amstrong (2010:253) adalah segala

sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendaptaka perhatian, dibeli, digunakan

atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Dalam bauran

pemasaran ini, produk merupakan unsur penting karena dapat mempengarugi

unsur pemasaran lainnya. Oleh sebab itu, dalam merencanakan penawran produk,

pemasar harus memperhatikan manfaat yang diperoleh konsumen dalam

mengkonsumsi produk tersebut. Produk meliputi objek secara fisik, jasa, orang,

tempat, organisasi, dan ide.
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2. Harga

Menurut Kotler dan Amstrong (2009:314) yang dimaksud harga adalah sejumlah

uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa dari nilai yang ditukar

konsumen atas manfaat yang diperoleh dari produk tersebut. Harga mempunyai

peranan penting bagi perusahaan karena harga mempunyai pengaruh terhadap

kemampuan perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan lainnya. Harga

mempunyai pengaruh besar pada pendapatan dan laba bersih perusahaan. Harga

suatu produk atau jasa adalah faktor penentu utama permintaan pasar. Harga juga

mempengaruhi posisi persaingan perusahaan di pasar.

3. Promosi

Kegiatan mempromosikan suatu produk sangat penting, oleh sebab itu perlu

adanya kegiatan promosi dengan berkomunikasi kepada konsumen.

Tujuan dari promosi meliputi:

1. Penyampaian Informasi

Promosi merupakan hal yang efektif dalam penyampaina informasi mengenai

barang atau jasa suatu perusahaan sehigga para pemasar mencoba unuk

menempatkannya dimana saja konsumen dapat ditemukan

2. Mempromosikan Produk

Merupakan suatu proses untuk memantapkan citra produk tertentu kedalam

fikiran konsumen

3. Nilai Tambah

4. Mengendalikan Volume Penjualan
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Promosi merupakan hal yang efektif dalam penyampaina informasi mengenai

barang atau jasa suatu perusahaan sehigga para pemasar mencoba unuk

menempatkannya dimana saja konsumen dapat ditemukan. Komunikasi

pemasaran adalah sarana dimana perusahaan berusaha menginformasikan,

membujuk dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tdak langsung

tentang produk dan merek yang hendak dijual (Kotler dan Keller, 2009:500).

Bauran komunikasi pemasaran yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan,

acara dan pengetahuan, humas dan publisitas, pemasaran langsung, pemasaran

interaktif, pemasran dari mulut ke mulut, dan penjualan personal (Kotler dan

Keller, 2009:500).

4. Distribusi

Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang memperlancar dan distribusi

merupakan penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kotler

dan Armstrong (2010:363) menjelaskan definisi tempat atau saluran distribusi

adalah seperangkat organisasi yang saling bergantung satu sama lain, yang

dilibatkan dalam proses penyediaan suatu produk atau jasa, untuk digunakan atau

dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Saluran distribusi merupakan

hal yang sangat penting karena dengan adanya saluran distribusi produk dari

produsen akan sampai ke konsumen. Hal ini menyebabkan perusahaan harus

menentukan strategi dalam pemilihan jumlah dan bentuk saluran distribusi yang

tepat.
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C. Iklan

Periklanan adalah semua bentuk terbayar atas peresentasi non pribadi dan promosi

ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas (Kotler dan Keller, 2009:512).

Tujuan Iklan harus mengalir dari keputusan sebelumnya tentang pasar sasaran,

positioning, merek dan program pemasaran. Tujuan Iklan atau sasaran iklan

adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian yang harus dicapai

dengan pemirsa tertentu dalam jangka waktu tertentu (Kotler dan Keller,

2009:513).

Kotler dan Keller (2009:514) menjelaskan tujuan iklan dapat diklasifikasikan

menurut apakah tujuannya, secara terperinci sebagai berikut:

a. Iklan Informatif

Iklan ini bertujuan menciptakan kesadaran merek dan pengertahuan tentang

produk baru

b. Iklan Persuasif

Iklan ini bertujuan menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian

produk atau jasa.

c. Iklan Pengingat

Iklan ini bertujuan menstimulasi pembelian produk atau jasa

d. Iklan Penguat

Iklan ini bertujuan meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka melakukan

pembelian yang tepat.
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D. Perilaku Konsumen

1. Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah perilaku pembelian konsumen akhir-perorangan dan

rumah tangga yang membeli barang atau jasa untuk konsumsi pribadi ( Kotler dan

Armstrong, 2008:518).

Menurut Kotler dan Keller (2009: 166) :

“ Perilaku konsumen (consumer behavior) adalah studi tentang bagaimana

individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan

bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan

keinginan mereka.”

Perilaku konsumen mempelajari dimana, dalam kondisi macam apa, dan

bagaimana kebiasaan seseorang membeli produk tertentu dengan merek tertentu.

Semuanya ini sangat membantu manajer pemasaran dalam menyusun

kebijaksanaan pemasaran perusahaan. Proses pengambilan keputusan pembelian

suatu barang atau jasa akan melibatkan berbagai pihak, sesuai dengan peran

masing-masing.

2. Model Perilaku Konsumen

Model perilaku konsumen menerangkan bahwa keputusan konsumen dalam

pembelian selain dipengaruhi oleh karakteristik konsumen, dapat dipengaruhi oleh

rangsangan perusahaan yang mencakup produk, harga, tempat dan promosi.

Variabel-variabel di atas saling mempengaruhi proses keputusan pembelian
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sehingga menghasilkan keputusan pembelian yang didasarkan pada pilihan

produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian jumlah pembelian

(Kotler : 2006: 135).

Berikut dapat dilihat gambar Model Perilaku Konsumen:

Gamber 3 Model Perilaku Konsumen

Sumber: Kotler dan Amstrong,2008

Rangsangan pemasaran terdiri dari empat P yaitu: produk (product), harga (price),

distribusi (place),promosi (promotion). Rangsangan lain meliputi faktor utama

dalam lingkungan pembeli yaitu, ekonomi, teknologi, politik, dan budaya.  Semua

masukan ini, memasuki kotak hitam pembeli, dimana masukan ini diubah menjadi

sekumpulkan respon pembeli yang dapat di observasi: pilihan produk, pilihan

merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan jumlah pembelian.

Pemasaran dan
Rangsangan lain

Pemasaran Rangsangan
Produk ekonomi
Harga teknologi
Distribusi politik
Promosi budaya

Kotak Hitam
Pembeli

- Karakteriskitik
pembeli

- Proses
keputusan
pembeli

Respon Pembeli
Pilihan produk
Pilihan merek
Pilihan penyalur
Waktu pembelian
Jumlah pembelian
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E. Selebriti Pendukung (Celebrity Endorser)

Selebriti adalah pribadi (bintang film, penghibur, atau atlet) yang dikenal oleh

masyarakat karena kemampuannya dalam bidang tertentu yang dapat mendukung

produk yang diiklankan. Selebriti memiliki kekuatan untuk menghentikan

(stopping power). Selebriti dapat digunakan sebagai alat yang cepat untuk

mewakili segmen pasar yang dibidik (Hemamalini dan Kurup,2014:9412).

Selebriti yaitu tokoh (bintang film, penghibur, atau atlet) yang dikenal oleh

masyarakat karena prestasinya didalam bidang-bidang yang berbeda dari

golongan produk yang didukung. Pada dasarnya, harus ada hubungan yang berarti

atau kecocokan antara selebriti, khalayak, dan produk.

Sangat banyak para pemasang iklan dengan bangga menggunakan kaum selebriti

didalam periklanannya karena atribut populer yang mereka miliki termasuk

kecantikan, keberanian,bakat, jiwa olah raga, keanggunan, kekuasaan dan daya

tarik seksual, seringkali merupakan pemikat yang diinginkan untuk merek-merek

yang mereka dukung (Triwijaya,2015:24).

Kartu Seluler Telkomsel diasosiasikan dengan Chika Jesica yang menggantikan

Joe Taslim. Asosiasi ini sah-sah saja, namun harus dipikirkan untung dan ruginya.

Untungnya, apabila popularitas selebriti meningkat akan mendongkrak penjualan

produk juga. Ruginya apabila selebrity yang dijadikan icon/ambassador memiliki

permasalahan maka akan merusak citra produk dan membuat produk tidak laku

dijual dipasaran. Selebriti yang kredibel dapat menghasilkan perubahan yang

positif, mendorong perubahan perilaku, meningkatkan kemapuan iklan dan
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mempengaruhi audien, dan mengurangi terjadinya counterargument

(Triwijaya,2015:25).

F. Message atau Pesan

Menurut Luh Dwi dan Gede Bayu (2015:3114) pesan membuktikan hubungan

yang signifikan dengan efektivitas iklan televisi terhadap keputusan pembelian.

Pesan dalam iklan di televisi sangat penting untuk meyakinkan kosumen tentang

produk yang diiklankan dengan begitu iklan dapat dengan mudah masuk ke dalam

audiens dan audiens akan tertarik dengan produk yang kita iklankan lalu membuat

keputusan pembelian. Pesan akan lebih persuasif ketika komunikator dalam hal

ini selebriti memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Dalam Teori Ilmu Komunikasi, kepenerimaan akan pesan yang disampaikan oleh

komunikator menjadi dasar penelitian akan keberhasilan suatu proses komunikasi

(Effendi, 1981:302). Jadi penetapan strategi pesan periklanan merupakan suatu

keputusan strategis yang mampu menjamin sukses atau tidaknya suatu iklan.

Hal pertama yang harus dilihat dalam iklan adalah keuntungan kunci konsumen

atau ide inti sebagai jantung strategi pesan iklan. Kampanye iklan yang efektif

sangat berperan penting dan sangat besar dalam pencapaian pangsa pikiran (mind

share) dan juga pangsa pasar (market share). Kampanye iklan yang efektif

merupakan kampanye periklanan yang didasarkan pada satu tema besar saja.

Tema besar ini dikenal sebagai what to say-nya sebuah iklan atau inti dari pesan

yang ingin dikomunikasikan kepada audiens.
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Merumuskan pesan membutuhkan pemecahan empat masalah (Effendi,1981:304-

305), yaitu :

1. Isi Pesan

Komunikator harus memperhatikan apa yang akan dikatakan kepada audiens

sasaran agar menghasilkan tanggapan yang diharapkan. Dalam menentukan isi

pesan yang terbaik, manajer mencari daya tarik, tema, ide, atau usulan penjualan

yang unik. Hal ini berarti memfomulasikan suatu manfaat, motivasi, identifikasi,

atau alasan mengapa audiens harus mengingat atau meneliti produk tersebut

2. Struktur Pesan

Pengaruh pesan tergantung pada struktur dan juga isinya. Struktur pesan dapat

disusun dengan :

o Memberikan pengarahan pada konsumen untuk berkesimpulan tertentu, namun

penarikan kesimpulan yang terlalu eksplisit dapat membatasi penerimaan suatu

produk

o Memberikan argumentasi untuk pilihan tertentu

o Menentukan argumentasi yang kuat pada awal atau akhir pesan

3. Format Pesan

Komunikator harus mengembangkan format yang kuat untuk pesannya. Dalam

iklan cetak, komunikator harus memutuskan judul, kata-kata, ilustrasi dan warna.

Jika pesan disampaikan oleh radio, maka komunikator harus teliti memilih kata-

kata, kualitas suara (kecepatan ucapan, irama, pola titik nada, artikulasi). Jika

pesan disampaikan melalui televisi atau langsung secara pribadi, maka semua

unsur tersebut ditambah bahasa tubuh (isyarat non verbal) juga harus
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direncanakan. Jika pesan disampaikan melalui produk atau kemasannya, maka

komunikator harus memperhatikan warna, tekstur, aroma, ukuran, dan bentuk

4. Sumber Pesan

Pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik atau terkenal akan lebih

menarik perhatian dan mudah diingat. Penggunaan orang-orang yang terkenal

akan efektif jika mereka dapat melambangkan atribut yang utama, tetapi yang

sama pentingnya adalah kredibilitas model iklan tersebut. Faktor-faktor yang

mendasari kredibilitas sumber yaitu keahlian, sifat dapat dipercaya dan kesukaan.

G. Involvement/Keterlibatan

Keterlibatan konsumen merujuk pada persepsi konsumen mengenai pentingnya

dan relevansi pribadinya sebuah objek, peristiwa atau aktivitas (Paul & Jerry,

2013:245). Keterlibatan adalah kondisi motivasi yang member energy dan

mengarahkan proses kognitif dan afektif konsumen dan perilakunya saat

mengambil keputusan (Paul & Jerry, 2013:245). Semakin meningkatnya

keterlibatan, konsumen memiliki motivasi yang lebih besar untuk memperhatikan,

memahami, dan mengelaborasi informasi tentang pembelian, dengan perkataan

lain, apakah seseorang merasa terlibat atau tidak terhadap suatu produk ditentukan

oleh apakah dia merasa penting atau tidak dalam pengambilan keputusan

pembelian produk.

Oleh karena itu, konsumen yang mempunyai keterlibatan tinggi, dan ada juga

konsumen yang mempunyai keterlibatan rendah atas pembelian suatu produk.

Perilaku keterlibatan rendah (low involvement) terjadi ketika konsumen dalam

pembeliannya tidak begitu terlibat, dengan kata lain konsumen tidak terlalu
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memikirkan merek produk apa yang harus dibeli yang penting kebutuhannya

terpenuhi.

High involvement terjadi bila konsumen terlebih dahulu mencari berbagai

informasi mengenai merek-merek produk yang diinginkan. Perbedaan yang paling

mendasar adalah pada low involvement, konsumen tidak melakukan evaluasi

terhadap merek produk yang akan dibeli, sedangkan pada high involvement

merek-merek yang tersedia di evaluasi terlebih dahulu, baru keputusan pembelian

dibuat.

(Sumber:http://wantojunior.blogspot.co.id/2010/12/keterlibatan-

involvement.html)

Menurut Seyed Fathollah,bukti empiris menunjukan bahwa level keterlibatan

adalah indikator perilaku konsumen (Josiam,Kinley,dan Kim,2005). Keterlibatan

yang tinggi suatu peroduk diarahkan oleh motivasi yang tinggi konsumen dan

juga keterlibatan konsumen terhadap produk memiliki hubungan yang signifikan

terhadap keputusan pembelian konsumen (Lin dan Chen,2006:260).

Menurut penitian terdahulu yang dilakukan oleh Kapferer dan Laurent (1985:43)

menjelaskan ada lima aspek keterlibatan, yaitu:

1. Minat; minat pribadi seseorang dalam suatu kategori produk

2. Kesenangan; aspek ini berarti nilai hedonis produk, kemampuannya untuk

memberikan kesenangan, kepuasan dan kenikmatan.

3. Tanda; nilai tanda dari produk, sejauh mana ia menyatakan diri seseorang

4. Pentingnya Resiko; pentingnya dirasakan dari dampak negative karena kesalahan

pembelianyang terkait dengan pilihan yang buruk dari produk
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5. Probabilitas Resiko; ini berarti kemungkinan yang dirasakan seperti membuat

pilihan yang buruk atau melakukan kesalahan pembelian.

H. Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian adalah tahap selanjutnya setelah adanya niat atau keinginan

membeli (Morissan, 2010: 111). Keputusan pembelian merupakan salah satu

komponen utama dari perilaku konsumen. Suatu keputusan melibatkan pilihan

antara dua atau lebih alternatif tindakan (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 di ambil keputusan pembelian.

Menurut Kotler dan Armstrong (2008: 179) proses keputusan pembelian terdiri

dari lima tahap, yaitu :

1. Pengenalan Kebutuhan

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan, pembelian menyadari

suatu masalah atau kebutuhan. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal

dan rangsangan eksternal. Jika kebutuhan tersebut sudah diketahui maka pembeli
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akan segera memahami adanya kebutuhan yang sama yang harus secepatnya

dipenuhi. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, pemasar

dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan

suatu jenis produk.

2. Pencarian Informasi

Konsumen yang tertarik mungkin mencari lebih banyak informasi atau tidak. Jika

dorongan konsumen itu kuat dan produk yang memuaskan ada di dekat konsumen

mungkin akan membelinya. Jika tidak, konsumen bisa menyimpan kebutuhan itu

dalam ingatannya atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan

kebutuhan.

3. Evaluasi Alternatif

Konsumen diharapkan pada berbagai alternatif merek dan putusan untuk membeli.

Tahap ini mencakup dua bagian yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai

serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan

pembeliannya.

4. Keputusan Pembelian

Pada umumnya kepuasan pembelian konsumen adalah membeli merek yang

paling disukai, tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan

pembelian. Pertama, sikap orang lain. Kedua, faktor situasional yang tidak

diharapkan.

5. Perilaku Pasca Pembelian

Pekerjaan pemasar tidak berakhir ketika produk telah dibeli. Setelah membeli

produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas dan terlibat dalan perilaku

pasca pembelian yang harus diperhatikan oleh pemasar. Jika produk tidak
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memenuhi ekspektasi, konsumen kecewa; jika produk memenuhi ekspektasi,

konsumen puas; jika produk melebihi ekspektasi, konsumen sangat puas.

Kepuasan dapat mempengaruhi penjualan ulang dan ucapan-ucapan pembeli

kepada perusahaan tentang produk yang ditawarkan. Apabila konsumen merasa

puas dengan pembelian yang mereka lakukan, maka mereka akan melakukan

pembelian ulang dan menginformasikan rasa puas mereka kepada konsumen lain.

Jika konsumen merasa puas dan beranggapan produk yang mereka beli tidak

sesuai dengan keinginan dan harapan mereka, maka konsumen akan mengurangi

pembelian bahkan akan memberikan informasi-informasi negatif kepada

konsumen lain mengenai produk tersebut (Triwijaya, 2015).

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu
Tabel 2 Penelitian Terdahulu
Peneliti Alat Analisis Variabel Temuan
Yan Arta Wijaya
Pengaruh Iklan
Televisi Terhadap
Keputusan
Pembelian
Minuman Mizone
Fres’in Pada
Mahasiswa
Universitas
Lampung
2015

-Uji Reabilitas
-Uji Validitas
-Analisis Regresi
Linear Sederhana

-Uji F
-Uji T
-Analisis
Kuantitatif

X=Media Iklan
Y= Pembelian
Aqua

-F hitung > F Tabel
(28.625> 2.03),
maka Ho ditolak
dan Ha diterima. u
media iklan
televisi (X)
berpengaruh
secara simultan
dan signifikan
terhadap variabel
keputusan
pembelian

-Variabel media
iklan televisi (X)
berpengaruh
positif terhadap
keputusan
pembelian (Y)
dimana t hitung
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(5.350) > t tabel
(1.987)

-Kontribusi media
iklan televisi
terhadap
keputusan
pembelian
sebesar R2 =
0.226 atau
mempengaruhi
variabel
keputusan
pembelian (Y)
sebesar 22.6%,

Aldo Triwijaya
Pengaruh Model
Iklan Terhadap
Keputusan
Konsumen
Membeli Produk
Sabun Lifebouy di
Kota
Bandarlampung.
Tahun 2015

1. - Analisis Regresi
Berganda
- Analisis
Kualitatif

X1: Daya Tarik
X2: Kepercayaan
X3: Keahlian
Y: Keputusan
Pembelian

 Daya tarik (X1),
keahlian (X2),
Kepercayaan
(X3)
mempengaruhi
Keputusan
membeli produk
sabun mandi
Lifebuoy di Kota
Bandar Lampung
yang dapat
ditunjukkan oleh
nilai koefisien
determinasi R2 =
0,635 atau 63,50
%

Fitria Kusuma
Ningtyas
Pengaruh Pesan
Iklan di Televisi
terhadap
Keputusan
Pembelian,
Malang
(2011)

2. – Analisis
Diskriptif

3. – Ananlisis Linear
Berganda

4. – Analisis
Koefesien
Determinasi
– uji F dan uji T

X 1: Isi Pesan
X2: Format Pesan
X3: Sumber Pesan
X4: Sturktur
Pesan
Y: Keputusan
Pembelian

Terdapat pengaruh
yang signifikan
yang berasal dari
keempat variabel
bebas, yaitu
variabel Isi Pesan,
Struktur Pesan,
Format Pesan, dan
Sumber Pesan

Luh Dwi Mariyati
& Gede Bayu
Rahanatha,
Pengaruh
Celebrity

5. – Purposive
sampling
– Analisis Regresi
Linear Berganda

X1: Celebrity
Endorser
X2: Pesan
Y: Keputusan
Pembelian

 Variabel celebrity
endorser
berpengaruh
positif dan
signifikan secara
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Endorser dan
Pesan Iklan di
Televisi Terhadap
keputusan
Pembelian,
Universitas
Udayana, Bali.
(2009)

parsial terhadap
keputusan
pembelian es
krim Walls
Magnum
Belgium
Chocolate

 Pesan iklan di
televisi
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian

Fajarwati Lestari,
Pengaruh
Celebrity Endorser
(Raffi Ahmad)
Terhadap
Keputusan
Pembelian Kartu
Perdana XL (
suatu survey pada
pengguna kartu
perdana XL di
kelurahan
gegerkalong)
(2010)

alat analisis yang
digunakan adalah
analisis regresi
linier berganda

X1: Daya Tarik
X2:Kepercayaan
X3: Keahlian
Y: Keputusan
Pembelian

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa atribut
celebrity endorser
yang terdiri dari
kredibilitas, daya
tarik dan power
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian. Secara
parsial, atribut
power tidak
berpengaruh
signifikan

Dwi Asri
Ambarwati (Tesis)
Pengaruh CRM
dan Promosi
Penjualan
Tradionsal pada
Niat i Konsumen
Untuk  Loyal
Terhadap Merek
Yang di Moderasi
oleh keterlibatan
Konsumen
terhadap Produk
(2012)

6. – Uji Validitas
7. – uji reabilitas

– One way
ANNOVA dan
Two way
ANNOVA

- X1: CRM
- X2: Promosi

Penjualan
Tradisional

- X3:
keterlibatan
konsumen

- Y: Niat
konsumen
untuk loyal

 Kampanye CRM
strategic
mempengaruhi
niat konsumen
untuk loyal
terhadap merek

 Promosi
penjualan
mempengaruhi
niat konsumen
untuk loyal
terhadap merek

8.
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Seyed Fatholah
Investigating the
Effect of
Involvement on
Concumer
Decision Process
Vol 10 No.22
(2014)

9. – Uji Reabilitas
dan Validitas

10.

- Personal factor
- Social Factor
- Behavioral

Factor

 Umur
merupakan salah
satu faktor yang
mempengaruhi
keputusan
pembelian

 Pendapatan
indivisu efektif
dalam
membangun
keterlibatan dan
faktor ini
memiliki efek
yang signifikan
positif.

 Karakteristik
konsumen
sangat memiliki
efek yang
signifikan positif
saat mereka
memutusan
pembelian

Hermamalini dan
Kurup
Effectiveness of
Television
Advertisement on
Purchase Intention
Vol 4 Issue 5
(2014)

11. Uji diskriptif
12. Uji ANNOVA
13. Uji Faktor

Analisis
14. Uji Chi-Square

- X1: Pesan
- X2: selebriti
- X3:

keterlibatan
konsumen

- Y: Niat  beli
konsumen

 Selebriti
memiliki
pengaruh positif
dan signifikan
pada keputusan
pembelian

 Pesan
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian

 Involment tidak
memiliki
pengaruh positif
kepada
keputusan
pembelian
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J. Kerangka Penelitian

Banyak faktor yang dapat membuat seseorang melakukan keputusan pembelian.

Salah satunya adalah selebriti pendukung, pesan, dimana selain kedua faktor

tersebut terdapat faktor yang memoderasi kedua faktor tersebut dalam melakukan

keputusan pembelian, yaitu keterlibatan konsumen  terhdap produk. Maka dapat

dibentuk kerangka penelitiannya sebagai berikut:

H3       H4

H1

H2

Gambar 4 Model Penelitian
(Sumber: Diadopsi dari Hemamalini dan Kurup,2014)

K. Hipotesis

1. Selebriti Pendukung/Celebrity Endorser

Celebrity endorser adalah metode yang sangat diminati di dunia, dengan

menggunakan selebriti yang menarik, mempunyai popularitas yang tinggi serta

dapat dipercaya oleh public dapat membuat produk yang di promosikan terkenal

Message / Pesan

Celebrity Endorser /
Selebriti

Product Involvement /
Keterlibatan Konsumen
Terhadap Produk

Keputusan
Pembelian (Y)
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(Ranis Dewinta,2015:5). Fakta empiris menunjukan bahwa penggunaan selebriti

dalam iklan merupakan metode yang efektif untuk komunikasi yang persuasif

(Hsu dan Mc Donald,2002). Mereka mempunyai citra yang spresfik yang dapat

membedakannya dengan orang biasa. Hali ini mengakibatkan banyak orang yang

member respek dan seringkali mengadopsi penampilan dan gaya hidup selebriti

yang dikaguminya. Oleh karena itu, iklan yang menggunakan selebriti pendukung

sebagai pembawa pesan dapat diterima oleh para penggemar dan pengagum

selebriti. Manajer yakin kalau pesan iklan yang disampaikan oleh selebriti sebagai

orang yang dikenal dalam masyarakat menghasilkan perhatian yang tinggi

(Ohanian, 1991).

Hipotesis 1: Celebrity endorser dapat mempengaruhi keputusan pembelian.

2. Pesan

Menurut jurnal nasional yang diteliti oleh Dwi dan Bayu (2015:3114) pesan

membuktikan hubungan yang signifikan dengan efektivitas iklan televisi terhadap

keputusan pembelian. Pesan dalam iklan di televisi sangat penting untuk

meyakinkan kosumen tentang produk yang diiklankan dengan begitu iklan dapat

dengan mudah masuk ke dalam audiens dan audiens akan tertarik dengan produk

yang kita iklankan lalu membuat keputusan pembelian. Pesan yang efektif dapat

membantu perusahaan dalam mencapai tujuan akhir yaitu dapat memengaruhi

konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan oleh perusahaan.Pesan yang

efektif dapat dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan perhatian

pelanggan, membuat ketertarikan produk, membuat keinginan untuk memiliki

produk dan mengajak pelanggan untuk melakukan tindakan dalam pembelian
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produk, sehingga hal ini dikenal dengan penerapan konsep AIDA (Attention,

Interest, Desire dan Action) sesuai dengan pendapat Kotler dan Keller (2009:53).

Hipotesis 2: Message dapat mempengaruhi keputusan pembelian

3. Keterlibatan/Involvement

Menurut Seyed Fathollah, bukti empiris menunjukan bahwa level keterlibatan

adalah indikator perilaku konsumen (Josiam,Kinley,dan Kim,2005). Keterlibatan

yang tinggi suatu peroduk diarahkan oleh motivasi yang tinggi konsumen dan

juga keterlibatan konsumen terhadap produk memiliki hubungan yang signifikan

terhadap keputusan pembelian konsumen (Lin dan Chen,2006:260). Saat ini

konsumen sangat cermat dalam memilih produk yang akan dibeli, terkadang

faktor keterlibatan terhadap produk juga menjadi alasan untuk memutuskan

membeli suatu barang (Hermamalini et al.,2014:9417). Maka dari itu, peneliti

juga memasukan moderasi dari keterlibatan konsumen dalam pengaruh selebriti

pendukung dan juga pesan terhadap keputusan pembelian

Hipotesis 3: Kerlibatan konsumen terhadap produk yang tinggi memoderasi

pengaruh selebriti pendukung pada keputusan pembelian

Hipotesis 4: Kerlibatan konsumen terhadap produk yang tinggi memoderasi

pengaruh pesan  pada keputusan pembelian



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Objek Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memperlihatkan

dan menguraikan keadaan objek penelitian.

2. Penelitian verifikatif

Penelitian verifikatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji

hipotesis.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pengaruh selebriti, pesan terhadap keputusan pembelian

yang di moderasi oleh keterlibatan dengan indikator Celebrity yaitu Chika Jesica ,

Message, Involvement dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Target

konsumen yang diteliti adalah konsumen pemakai Operator Seluler Telkomsel

atau yang pernah melihat iklan televisi Telkomsel yang berada di Kota Bandar

Lampung.
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B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu

organisasi atau perorangan langsung dari objeknya (Tjiptono,2001:62).

Data primer dalam penelitian yaitu data berupa opini, sikap, pengalaman,

atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi

objek penelitian. Data ini diperoleh langsung dari responden yang pernah

menyaksikan atau mengetahui iklan yang menjadi objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan, dan

diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi (Tjiptono,

2001:62). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui pihak-

pihak yang memberikan informasi pendukung bagi penelitian, misalnya

dari surat kabar, jurnal, keterangan-keterangan atau publikasi dan internet.

C. Populasi Elemen

Populasi merupakan satuan dari objek yang diamati dalam kajian, bisa merupakan

orang, waktu, benda, atau sesuatu yang lain. Menurut Indrawan dan Yaniawati

(2014) menjelaskan populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang pernah

dan atau sedang melihat dan mengingat iklan televisi operator seluler Telkomsel.
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Populasi ini tidak dapat diketahui jumlah dan karakteristik masing-masing elemen

populasinya.

D. Sampel

Indrawan dan Yaniawati (2014:93) menjelaskan pengambilan sampel dilakukan

sebagai upaya peneliti untuk menetapkan bagian dari populasi, pertimbangan

representasi dari elemen populasi, untuk memperoleh data dan informasi

penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode Non Probability Sampling yang diambil berdasarkan pada

ketersediaan elemen dan kemudahan mendapatkan. Alasan menggunakan teknik

ini adalah karena jumlah populasi tidak diketahui dan karakteristik elemen

populasi diketahui. Teknik pengambilan sampel menggunakan salah satu metode

Purposive Sampling di mana anggota populasi dipilih sesuai dengan masalah dan

tujuan penelitian sebagai sampel, oleh karena itu sampel pada riset ini adalah

orang yang pernah dan pengguna kartu Telkomsel yang melihat iklan televisi

Telkomsel . Indrawan dan Yaniawati (2014:104) menjelaskan untuk populasi

tidak diketahui panduan ukuran sampel yang diambil dapat ditentukan dengan

cara :

N = Z2 P (1-P)/d2

Z = 1,96

P = maksimal estimasi 0,5

D = alpha (0,098)

dengan demikian,

n = 1,96^2 . 0,5 (1-0,5) / 0,098 ^2 = 100.
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Jumlah sampel yang digunakan ialah 100 responden.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dengan

menyebarkan sejumlah angket atau pertanyaan-pertanyaan mengenai pengaruh

selebriti, pesan pada keputusan pembelian yang di moderasi oleh keterlibatan

konsumen (studi pada iklan televisi Telkomsel di Bandarlampung). Kuesioner ini

dilakukan dengan menggunakan pengukuran skala Likert yaitu mengajukan daftar

pertanyaan tertulis dalam suatu daftar pertanyaan kepada responden. Kuesioner ini

menggunakan sistem tertutup, yaitu bentuk pertanyaan yang disertai alternatif

jawaban dan responden tinggal memilih salah satu dari alternatif jawaban

tersebut. Data yang dikumpulkan meliputi :

1. Identitas responden

2. Data mengenai tanggapan responden terhadap variabel-variabel yang

memengaruhi keputusan pembelian.

Daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk mengenai data yang

dikumpul dengan cara memberikan nilai skor masing-masing :

a.diberi skor 5, dengan kategori Sangat Setuju (SS)

b. diberi skor 4, dengan kategori Setuju (S)

c. diberi skor 3, dengan katagori Netral (N)

d. diberi skor 2, dengan katagori Tidak Setuju (TS)

e. diberi skor 1, dengan katagori Sangat Tidak Setuju (STS)
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F. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah memecah variabel-variabel yang terkandung di dalam

masalah menjadi bagianyang terkecil sehingga diketahui klasifikasi ukurannya.

1. Variabel Independen

Variabel independen atau bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya variabel dependen. Variabel bebas dalam penulisan

ini adalah

X1 = Selebriti Pendukung

X2 = Pesan

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau

yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penulisan

ini adalah keputusan membeli produkTelkomsel, dengan sub variabel

3. Variabel Moderasi

Variabel Moderasi adalah variabel yang akan memperkuat atau memperlemah

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi

di penelitian ini adalah keterlibatan konsumen terhadap produk.
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Tabel 3 Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Variabel Indikator Skala

X1:
Selebriti:

Selebriti dapat
digunakan sebagai
alat yang cepat
untuk mewakili
segmen pasar yang
dibidik (Royan,
2005)

- Keahlian
- Daya Tarik
- Kepercayaan
(Kotler dan
Keller, 2007)

Skala Likert

X2 :
Pesan

Pesan
membuktikan
hubungan yang
signifikan dengan
efektivitas iklan
televisi terhadap
keputusan
pembelian.
(Effendi, 1981)

- Isi Pesan
- Stuktur

Pesan
- Sumber

Pesan
- Format Pesan
(Effendi,1981)

Skala Likert

X3:
Keterlibatan
konsumen:

Keterlibatan
adalah kondisi
motivasi yang
member energy
dan mengarahkan
proses kognitif dan
afektif konsumen
dan perilakunya
saat mengambil
keputusan (Paul &
Jerry,2013)

- Interest
- Pleasure
- Risk

probability
- Risk

impotance
- Sign Value
(Kapferer and
Laurent, 1985)

Skala Likert

Keputusan
Pembelian

(Y)

Keputusan
pembelian adalah
tahap selanjutnya
setelah adanya niat
atau keinginan
membeli
(Morissan, 2010).

Skala Likert

(Sumber: Diadopsi dari Hemamalini dan Kurup,2014,9418)
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G. Validitas dan Reabilitas Alat Ukur

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner.

Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu untuk mengungkapkan sesuatu

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006:40). Uji validitas

instrument dilakukan dengan menguji validitas konstruk melalui penggunaan

analisis faktor. Validitas konstruk menunjukan seberapa valid hasil yang diperoleh

dari penggunaan suatu pengukur atau indikator sesuai dengan konsep teori yang

digunakan.

Penggunaan analisis faktor dilakukan, pertama-tama melihat nilai KMO-MSA

(Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequasi), dan nilai signifikansi

Barlett.s Test of Sphericity kurang dari 0,05, untuk menilai atau menguji bahwa

alat ukur yang digunakan memadai. Hasil dapat dinyatakan valid apabila nilai

communalities indikator minimum 0,40 (Jogiyanto,2007: 120)

Langkah analisis faktor berikutnya, adalah melihat faktor loading dari masing-

masing item pertanyaan atau indikator. Validitas instrument dinilai berdasarkan

kriteria nilai faktor loading item. Adapun didalam penelitian ini dinyatakan valid

apabila memiliki nilai loading factor ≥ 0,5. Beberapa kriteria alat ukur dikatakan

valid menurut Comery dalam Jogiyanto (2007: 124), yaitu:
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Tabel 4 Kriteria Validitas pada Analisis Faktor
No. Nilai Faktor Loading Kriteria

1. < 0,45 Tidak Valid

2. 0,45 – 0,55 Cukup Valid

3. 0,56 - 0,62 Valid

4. 0,63 – 0,71 Sangat Valid

5. >0,71 Memuaskan atau sangat valid atau validitas

sangat tinggi

Sumber: Jogiyanto (2007: 124)

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ditunjukkan oleh koefisien Alpha Croanbach. Uji reliabilitas

dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan ketepatan pengukuran, bila

pengukuran dilakukan diobjek yang sama berulang kali dengan instrumen yang

sama. Hasil uji reliabilitas dengan nilai Alpha Croanbachs > 0,6 = Reliabel

(Ferdinand, Agusty , 2002:63).

3.Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

residual memiliki distribusi normal.Uji normalitas yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan melihat tabel Kolmogorovv Smirnov Test. Selain itu,

uji normalitas dapat dilihat juga dari grafik histogram dan Normal

ProbabilityPlot. Dasar pengambilan keputusannya jika nilai probabilitas lebih

besar daritingkat kekeliruan 5% (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa nilai
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residual dari model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2013).

H. Metode Analisis Data

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran secara diskriptif

tentang tanggapan yang diberikan responden pada kuesioner atau daftar

pertanyaan yang diberikan yaitu berupa jenis kelamin, usia, pendapatan,

pendidikan serta pekerjaan.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah melalui

Regresi dengan variabel Moderasi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh

selebriti(X1), pesan (X2), dan Keputusan Membeli (Y) yang dimoderasi oleh

keterlibatan (X3).

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

Y = a+b1X1+b2X2+b1x1. M+ b2x2. M+et

Keterangan:

X1 = Selebriti

X2 = Pesan

M = Kerterlibatan

Y = keputusan pembelian

a = Intercept

b = Koefisien Regresi (I=1,2,3,)

Et = pengganggu (error)
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I. Uji F (Simultan)

Uji f digunakan untuk mengetahui variabel independen secara bersama-sama

mempunyai berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau untuk

mengetahui apakah model regresi variabel dependen atau tidak. Siginfikan berarti

hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Tingkat signifikansi

menggunakan a = 5% atau 0,05 (Ghozali, 2013:27).

J. Pengujian Determinasi (R2)

Pengujian ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel independen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan

dalam koefesien determinasi majemuk (R2) yang nilainya antara 0-1. Nilai yang

mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hamper semua informasi

untuk memprediksi variasi variabel independen.

K. Uji T (Parsial)

Uji T merupakan metode pengujian dalam statistik yang digunakan untuk menguji

besarnya pengaruh semua variabel independen secara parsial terhadap variabel

dependen. Kegunaan dari Uji T ini adalah untuk menguji apakah variabel selebriti

(X1), dan variabel pesan (X2) berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y)

yang di moderasi oleh variabel keterlibatan (X3) operator seluler Telkomsel

khususnya Kartu AS,dengan derajat kepercayaan sebesar 5% (Ghozali, 2013:27)



 

 

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

 

Penyebaran kuisoner untuk penelitian ini dilakukan selama 7 hari dari tanggal 

24 Oktober 2016 hingga 31 Oktober 2016. Data yang terkumpul merupakan 

data yang berasal dari jawaban responden terhadap daftar pertanyaan yang 

dibagikan. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Bandarlampung 

yang pernah dan yang sedang memakai kartu Kartu AS Telkomsel. Kuisioner 

yang disebar sebanyak 100 kuisioner yang dibagikan acak dibeberapa tempat di 

Bandarlampung. Berikut adalah hasil karakteristik demografi yang didapatkan 

dan akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

 

 

1.  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Tabel 5 

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

Laki-laki 42 42% 

Perempuan 58 58% 

Total 100 100% 

Sumber: Data diolah dari lampiran 6, 2016 

 

Berdasarkan tabel; diatas dapat dilihat bahwa dari 100 responden terdiri 58% 

atau 58  responden berjenis kelamin perempuan dan 42% atau 42 responden 
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laki-laki. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan kebanyakan pelanggan 

kartu AS adalah perempuan yaitu sebanyak 58%. Presentase yang kurang 

seimbang antara perempuan dan laki-laki. Faktor tersebut terjadi karena 

biasanya perempuan lebih sering memakai kuota internet dan juga pulsa untuk 

sekedar sharing atar teman-teman di social media atau menelpon. Walaupun 

lebih banyak pelanggan perempuan namun tidak sedikit juga pelanggan laki-

laki yang memilih Kartu AS sebagai operator jasa selulernya.  

 

 

2.  Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden Yang 

Memakai Kartu AS Telkomsel 

 

Tabel 6 

Umur Responden 

 

Rentang Umur Jumlah Presentase 

17-21 tahun 33 33% 

22-26 tahun 22 22% 

27-31 tahun 13 13% 

32-36 Tahun 11 11% 

>36 tahun 20 20% 

Total 100 100% 

Sumber: Data diolah dari lampiran 6, 2016 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rentang umur yang banyak memakai 

Kartu AS adalah rentang umur 17-21 tahun dengan jumlah 33 responden 

dengan presentase 33%. Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa 
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kebanyakan yang menjadi pelanggan Kartu AS adalah responden yang berumur 

17-21 tahun. Harga kartu seluler yang murah dan terjangkau bagi responden 

yang berumur 17-21 tahun membuat Kartu AS sangat digandrungi oleh 

kalangan umur tersebut.  

 

 

3.  Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Waktu Penggunaan 

Kartu AS Telkomsel 

 

Tabel 7 

Waktu Penggunaan 

 

Rentang Waktu 

Penggunaan 

Jumlah Presentase 

Kurang dari 1 tahun 24 24% 

1-3 tahun 35 35% 

3-5 tahun 19 19% 

Lebih dari 5 tahun 22 22% 

Total  100 100% 

Sumber: Data yang diolah lampiran 6, 2016 

 

Dapat di lihat didalam tabel lamanya waktu pemakaian yang dipakai oleh 

responden. Banyak responden yang mengisi 1-3 tahun sedangkan lamanya 

waktu pemakaian yang paling banyak kedua adalah kurang dari satu tahun. 

Banyak dari responden yang mengatakan bahwa promo yang diberikan Kartu 

AS untuk sebuah kartu kuota biasanya satu tahun setelah itu apabila sudah 

setahun maka harga untuk paket kuota semakin naik sehingga kebanyakan 
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responden memilih untuk membeli Kartu AS yang baru yang promonya masih 

baru untuk dipakai setahun kedepan. Hasil yang didapat dari tabel diatas dapat 

disimpulkan mayoritas responden memakai Kartu AS selama 1-3 tahun 

dikarenakan promo dari Kartu AS ini juga tidak berlangsung lama. Namun tak 

sedikit juga responden yang menjadi pelanggan setia selama lima tahun lebih, 

kebanyakan responden yang tetap setia dengan Telkomsel selama kurang lebih 

5 tahun ini sangat puas dengan promo-promo yang debikan serta poin yang 

dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah apabila seseorang menjadi pelanggan 

setia Kartu AS.  

 

 

4.  Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

 Tabel 8 

Tabel Pekerjaan 

 

Pekerjaan Jumlah Presentase  

PNS 11 11% 

Karyawan Swasta 30 30% 

Wiraswasta 6 6% 

Mahasiswa 35 35% 

Pelajar 10 10% 

Sumber: Data yang diolah lampiran 6, 2016 
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Tabel 8 (Lanjutan) 

Sumber: Data yang diolah lampiran 6, 2016 

Berdasarkan pada tabel diatas pemakai Kartu AS terbanyak adalah mahasiswa 

yaitu 35 responden yang memakai Kartu AS dan diikuti oleh karyawan swasta 

yaitu 30 responden. Faktor yang memperkuat mengapa banyak mahasiswa dan 

karyawan swasta yang memilih Kartu As sebagai kartu selulernya yaitu karena 

murah, jaringannya luas serta memiliki promo-promo menarik, sehingga 

banyak dari kalangan mahasiswa dan juga karyawan swasta yang sangat tertarik 

untuk memakai Kartu As ini. Selain memberikan penyataan yang sudah 

disajikan diatas peneliti juga memberikan pertanyaan tentang apakah responden 

sedang menggunakan atau pernah menggunakan Kartu AS? Ada sekitar 5 

responden yang menjawab tidak pernah menggunakan Kartu AS sehingga 

peneliti harus menambah 5 kuisioner lagi untuk menggenapi data kuisioner 

menjadi 100 responden. Sehingga banyaknya kuisioner yang disebar adalah 105 

kuisioner dengan 5 kuisioner sebagai backup apabila ada responden yang 

menjawab tidak pernah menggunakan Kartu AS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dll 8 8% 

Total 100 100% 
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B. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

 

1. Uji Validitas 

 

 

Pengukuran validitas dilakukan dengan analisis faktor untuk mengukur 

validitas masing-masing item pertanyaan/ indikator apakah celebrity endorser, 

messages, dan variabel moderasi yaitu involvement dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian sehingga dibutuhkan nilai communities.  

 

Berdasarkan hasil pengolahan data, yang dilaksanakan tanggal 24 Oktober 

2016, dimana uji pre test ini dilakukan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Universitas Lampung. Hasil dari pre test ini menujukan bahwa dari 15 

indikator dari 4 variabel penelitian ada yang tidak valid atau tidak mendukung 

penelitian yaitu indikator variabel message yang ke empat dan juga variabel 

involvement yang ke empat dan lima tidak mendukung penelitian, sehingga 

peneliti menghapus ketiga indikator tersebut supaya mendukung hasil 

penelitian. Pre Test ini dilakukan sekali dan mendapatkan hasil seperti pada 

tabel 4.4 dibawah ini akan menunjukan hasil validitas per indikator, hasil 

dinyatakan valid apabila nilai communalities indikator minimum 0,40 

(Jogiyanto,2007). 
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Tabel 9 

Hasil Uji Validitas Indikator (n = 30) 

 

Variabel KMO Communali

ties 

Kriteria 

Valid Latent Indikator 

X1 

Celebrity 

Endorser 

X1.1 

Model iklan telkomsel 

memiliki keahlian dalam 

menyampaikan pesan 

0,543 

0,432 

Valid 

X1.2 

Model iklan Telkomsel 

memiliki dayatarik untuk 

mempengaruhi pembeli 

0,764 

Valid 

X1.3 

Model iklan Telkomsel 

menyampaikan pesan yang 

mudah diingat 

0,643 

Valid  

X2 

Messages 

X2.1 

Isi pesan dapat dengan mudah 

dimengerti dan diingat 

0,660 

0,477 

Valid 

X2.2 

Struktur pesan dalam iklan 

tidak membuat kesan negative 
0,619 

Valid 

X2.3 

Format pesan keseluruhan 

membuat saya tertarik 
0,565 

Valid 

X2.4  

Sumber iklan berupa model 

menentukan persepsi produk 
0,355 

Tidak 

Valid 

X3 

invovement 

X3.1 

Saya hanya suka produk 

telkomsel 

0,669 

0,611 

Valid 

X3.2 

Saya merasa senang memakai 

jasa telkomsel 
0,711 

Valid 

X3.3 

Saya merasa percaya diri 

memakai produk Telkomsel 
0,597 

Valid 

X3.4 

Saya merasaresiko atas 

kesalahan pembelian produk 

Telkomsel tinggi 

 

 

0,282 

Tidak 

Valid 
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X3.5 

Penting bagi saya mengetahui 

lebih lanjut informasi tentang 

kartu AS sebelum membeli 

 

0,305 

 

Tidak 

Valid 

Y  

Keputusan  

Pembelian  

Y1 

Model iklan mempengaruhi 

saya dalam memutuskan 

pembelian 

0,688 

0,611 

Valid 

Y2 

Pesan didalam iklan membuat 

saya memutuskan membeli 

kartu AS 

0,711 

Valid 

Y3 

Keterlibatan saya  terhadap 

kartu AS membuat saya 

memutuskan membeli produk 

Telkomsel 

0,597 

Valid 

Sumber:Data yang diolah lampiran 3, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menjunjukan dari lima belas pernyataan diatas ada 

tiga item pertanyaan yang tidak valid sehingga peniliti memutuskan untuk 

menghapus tiga item pernyataan tersebut untuk dapat mendukung hasil 

penilitian. Nilai communalities dari 12 item yang dipakai dari masing-masing 

variabel yaitu Selebriti (X1), Message (X2), Involvement (X3) dan juga 

Keputusan Pembelian (Y)  >0,40 sehingga dapat dinyatakan valid dan dapat 

diproses untuk langkah selanjutnya. 

 

 

2.  Uji Reliabilitas 

 

 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur yang 

digunakan dapat dipercaya. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

rumus Alpha Croanbach. Sebuah instrumendikatakan memiliki reliabilitas yang 
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tinggi, jika nilai dari Croanbach’s Coefficient alpha >0,5 (Ferdinand, 2002). 

Uji reliabilitas dilakukan pada 15 indikator dalam variabel yang diteliti dengan 

menggunakan jawaban dari 100 responden, sebagai berikut:  

 

Tabel 10 

Hasil Uji Reliabilitas (n = 30) 

 

Variabel Croanbach’s Alpha Keterangan 

X1 

Celebrity Endorser 

0,633 Reliabel 

X2 

Messages 

0,552 Reliabel 

X3 

invovement 

0,528 Reliabel 

Y  

Keputusan  

Pembelian  

0,836 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2016 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas hasilnya croanbach’s alpha masing-masing 

indikator >0,50 dapat dikatakan bahwa pertanyaan dalam kuisioner dapat 

mewakili variabel yang diteliti. 

 

 

C. Hasil Analisis Tabulasi Angket 

 

 

Konsumen dalam memutuskan pembelian pada kartu seluler memiliki beberapa 

faktor. Faktor yang peneliti analisis dalam skripsi ini adalah faktor dari 

celebrity endorser, message, yang dimoderasi oleh keterlibatan konsumen 

terhadap produk yang ditawarkan. Berikut ini akan dijelaskan tanggapan 

responden terhadap pernyataan tersebut: 
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1.  Tanggapan Responden Terhadap Celebrity Endorser (X1) 

 

Tabel 11 

Tanggapan Konsumen Terhadap Celebrity Endorser 

 

No Pertanyaan  STS TS N S SS 

A.  Model iklan Telkomsel 

memiliki keahlian dalam 

menyampaikan iklan 

1 

(1%) 

13 

(13%) 

26 

(26%) 

32 

(32%) 

28 

(28%) 

B.  Model Iklan Telkomsel 

memiliki dayatarik untuk 

mempengaruhi pembeli 

0 18 

(18%) 

24 

(24%) 

29 

(29%) 

29 

(29%) 

C.  Model Iklan Telkomsel 

menyampaikan pesan yang 

dapat dipercaya 

1 

(1%) 

13 

(13%) 

25 

(25%) 

27 

(27%) 

34 

(34%) 

 

Sumber: Data yang diolah lampiran 6, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa variabel X1 (Celebrity Endorser) 

terdapat tiga indikator pernyataan yang mewakili variabel tersebut dimana 

pernyataan pertama yaitu model iklan Telkomsel memiliki keahlian dalam 

menyampaikan iklan banyak responden yang menjawab setuju dengan 

presentase 32%, sebanyak 28 % menjawab sangat setuju, sebanyak 26 % 

menjawab cukup setuju atau netral dan sebnayak 13% dan 1% menjawab tidak 

setuju dan sangat tidak setuju artinya sebagian besar responden setuju bahwa 

model iklan Telkomsel khususnya Kartu AS memiliki keahlian dalam 

menyampaikan iklan.  

 

Pada pernyataan kedua yaitu model iklan memiliki daya tarik untuk 

mempengaruhi pembeli terlihat sebanyak 29% responden yang menjawab 

setuju dan sangat setuju, 24% menjawab cukup setuju atau netral, dan sisanya 

yaitu 18% menjawab tidak setuju dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 



53 
 

banyak responden setuju dengan pernyataan bahwa Model iklan Telkomsel 

khususnya Kartu AS yaitu Chika Jesica memiliki daya tarik untuk 

mempengaruhi pembeli.  

 

Pada pernyataan ketiga yaitu model iklan Telkomsel Kartu AS dapat 

menyampikan pesan yang dapat dipercaya  dapat dilihat di tabel 4.6 bahwa 

sebanyak 34%  yang menjawab sangat setuju , sebanyak 27 %  menjawab 

setuju, dan sebanyak 25% responden menyatakan cukup setuju atau netral dan 

sisanya yaitu 13 % dan 1% menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 

dengan pernyataan pernyataan tersebut dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa model iklan Telkomsel yaitu Chika Jesica dapat menyampaikan pesan 

iklan yang dapat dipercaya.  

2.  Tanggapan Responden Terhadap Pesan/ Messages (X2) 

Tabel 12 

Tanggapan Konsumen Terhadap Messages 

No Pertanyaan  STS TS N S SS 

D.  Isi pesan pada iklan 

Telkomsel dapat dengan 

mudah diingat dan 

dimengerti 

0 0 2 

(2%) 

53 

(53%) 

45 

(45%) 

E.  Struktur pesan dalam iklan 

saat menyampaikan 

keunggulan produk tidak 

membuat kesan negatif 

dimata konsumen  

0 0 2 

(2%) 

56 

(56%) 

32 

(32%) 

F.  Format pesan dalam 

keseluruhan penampilan 

iklan membuat saya 

tertarik 

0 0 6 

(6%) 

60 

(60%) 

34 

(34%) 

Sumber: Data yang diolah lampiran 6, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.7 dapat kita lihat bahwa variabel X2 memiliki 3 indikator 

pernyataan. Pertanyaan pertama, yaitu isi pesan dapat dengan mudah diingat 

dan dimengerti sebanyak 53% responden setuju, 45%  responden menjawab 

sangat setuju dan 2% responden menjawab cukup setuju dapat disimpulkan 

bahwa isi pesan pada iklan Telkomsel khususnya Kartu AS dapat dengan 

mudah diingat.  

 

Pada pernyataan kedua, yaitu struktur pesan dalam iklan saat menyampaikan 

keunggulan produk tidak membuat kesan yang negatif dimata konsumen/ 

pelanggan operator seluler Telkomsel dapat kita lihat bahwa sebanyak 56 

responden setuju, 42% menjawab sangat setuju dan hanya 2% yang menjawab 

cukup setuju dengan demikian  dapat disimpulkan banyak responden yang 

setuju dengan pernyataan bahwa Struktur pesan dalam iklan saat 

menyampaikan keunggulan produk tidak membuat kesan negative dimata 

konsumen.  

 

Pada pernyataan ketiga yaitu format pesan dalam keseluruhan penampilan iklan 

membuat saya tertarik dapat kita lihat bahwa sebanyak 60% responden setuju 

dengan pernyataan tersebut, dan sebanyak 34% responden menjawab sangat 

setuju dan 6% sisanya menjawab cukup setuju atau netral dapat disimpulkan 

bahwa secara keseluruhan pesan iklan sangat mempengaruhi konsumen dapan 

membeli suatu produk khususnya produk Kartu AS Telkomsel. 
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3.  Tanggapan Responden Terhadap Involvement (X3) 

 

Tabel 13 

Tanggapan Konsumen Terhadap Involvement 

 

No Pertanyaan  STS TS N S SS 

G.  Saya hanya suka dengan 

operator jasa seluler 

Telkomsel 

1 

(1%) 

17 

(17%) 

31 

(31%) 

27 

(27%) 

24 

(24%) 

H.  Saya merasa senang 

memakai jasa operator 

seluler Telkomsel 

0 19 

(19%) 

30 

(30%) 

25 

(25%) 

26 

(26%) 

I.  Saya merasa percaya diri 

apabila memakai produk 

Telkomsel 

0 21 

(21%) 

23 

(23%) 

28 

(28%) 

28 

(28%) 

 

Sumber: Data yang diolah lampiran 6, 2016 

 

Tabel 4.8 merupakan tanggapan responden terhadap pernyataan yang diberikan 

kepada mereka tentang keterlibatan responden/konsumen sebagai variabel 

moderator didalam penelitian ini.  Kartu AS terhadap produknya. Pernyataan 

pertama yaitu saya hanya suka dengan operator jasa Telkomsel sebanyak 31%,  

responden menjawab netral atau cukup setuju, sebanyak 27% responden 

menjawab setuju dan sebnyak 24% responden menjawab sangat setuju dengan 

demikian dapat disimpulkan mereka cukup setuju dengan pernyataan  bahwa 

mereka hanya suka operator jasa seluler Telkomsel khususnya Kartu AS. 

 

 Pada pernyataan kedua yaitu saya merasa senang memakai jasa operator seluler 

Telkomsel, sebanyak 30% responden menjawab jawaban cukup setuju atau 

netral, dan sebanyak responden 25 % menjawab setuju serta 26 % menjawab 

sangat setuju, sisanya yaitu 19% menjawab tidak setuju dengan demikian 

banyak responden mengindikasikan bahwa mereka cukup setuju dengan 
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pernyataan bahwa mereka senang dengan operator seluler Telkomsel, Kartu 

AS.  

 

Pada pernyataan ketiga yaitu saya merasa percaya diri apabila memakai produk 

Telkomsel, sebanyak 28% responden setuju dan sangat setuju, dan yang 

menjawab cukup setuju atau netral sebanyak 23% serta yang menjawab tidak 

setuju dengan pernyataan tersebut ada sebnayak 21%  dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kebanyakan orang memilih untuk membeli kartu 

seluler tersebut untuk meningkatkan kepercayaan diri si pengguna kartu seluler 

tersebut dapat dilihat bahwa brand atau citra sebuah merek membuat suatu 

keterlibatan antara konsumen dengan produk yang diperjualbelikan sehingga 

hanya dengan memakai produk kartu seluler Telkomsel khususnya Kartu AS 

dapat membuat mereka lebih percaya diri dalam bergaul. 

 

 

4.  Tanggapan Responden Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

 

Tabel 14 

Tanggapan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian 

 

No Pertanyaan  STS TS N S SS 

J.  Model iklan sangat 

mempengaruhi saya dalam 

melakukan keputusan 

pembelian 

0 0 3 

(3%) 

65 

(65%) 

32 

(32%) 

K.  Pesan yang ada didalam 

iklan membuat saya 

memutuskan membeli 

produk Telkomsel 

 

0 0 5 

(5%) 

53 

(53%) 

42 

(42%) 

Sumber: Data yang diolah pada lampiran 6,2016 

 



57 
 

Tabel 14 (Lanjutan) 

12. Keterlibatan saya dengan 

produk Telkomsel 

membuat saya 

memutuskan membeli 

produk Telkomsel 

 

0 0 15 

(15%) 

54 

(54%) 

31 

(31%) 

Sumber: Data yang diolah pada lampiran 6,2016 

 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa variabel Y (Keputusan Pembelian) 

terdapat 3 indikator yang mewakili variabel tersebut. Pada pernyataan pertama 

yaitu model iklan sangat mempengaruhi konsumen/responden untuk melakukan 

keputusan pembelian, sebanyak 65% responden setuju, 32% responden 

mengatakan sangat setuju, sisanya yaitu 3% menjawab cukup setuju atau netral 

berarti banyak dari responden  yang menjawab setuju dapat disimpulkan bahwa 

selebriti sangat mempengaruhi mereka dalam memutuskan pembelian. 

 

 Pada pernyataan kedua yaitu pesan yang ada didalam iklan membuat 

konsumen memutuskan pembelian terhadap produk Kartu AS tersebut, 

sebanyak 53% responden setuju, sebanyak 42% responden sangat setuju dan 

sisanya yaitu sebesar 5% menjawab cukup setuju atau netral dengan pernyataan 

tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa pesan sangat mempengaruhi 

konsumen dalam memutuskan pembelian.  

 

Pada pernyataan terakhir atau ketiga mengatakan bahwa keterlibatan konsumen 

terhadap produk membuat konsumen membeli produk Telkomsel, Kartu AS. 

Sebanyak 54 responden menjawab setuju, sebanyak 31% menjawab sangat 
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setuju dan sisanya yaitu 15% menjawab cukup setuju atau netral dengan 

pernyataan berikut dapat diartikan keterlibatan pada produk dapat  

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian terhadap suatu barang 

atau jasa.  

 

 

D. Uji Normalitas 

 

 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak. 

Metode yang paling handal untuk mengetahui data terdistribusi secara normal 

atau tidak dengan menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test.  Berdasarkan hasil yang diperoleh didapatkan hasil. 

Tabel 15 

Hasil Perhitungan Kolmogrov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,87704474 

Most Extreme Differences Absolute ,065 

Positive ,064 

Negative -,065 

Test Statistic ,065 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Data yang diolah pada lampiran 5,2016 
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Berdasarkan tabel diatas hasil Kolmogorov-Sminov Asymp Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,200(>0,05) maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal. Berikut 

adalah grafik normalitas: 

 

Gambar 5 

Hasil Uji Normalitas – Grafik  Normalitas P-Plot 

Sumber: Data yang diolah pada lampiran 5,2016 

 

Dari hasil grafik tersebut dapat disimpulkan normal karena penyebaran data 

tidak menjauh dari garis normal. 
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E. Regresi Dengan Variabel Moderator 

 

 

Varibel moderator adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah 

variabel independen ke variabel dependen, dengan menggunakan regresi ini kita 

dapat melihat bagaimana variabel moderator dapat berpengaruh positif atau 

negatif pada hubungan antara variabel independen dan dependen.  

Tabel 16 

Uji Regresi Moderator 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,222 1,447  5,682 ,000 

X1 ,106 ,050 ,203 2,100 ,038 

X2 ,260 ,099 ,252 2,618 ,010 

2 (Constant) 7,864 1,691  4,650 ,000 

X1 ,106 ,051 ,204 2,101 ,038 

X2 ,269 ,102 ,261 2,638 ,010 

X3 ,023 ,054 ,041 ,415 ,679 

3 (Constant) -7,680 8,996  -,854 ,395 

X1 ,748 ,382 1,433 1,957 ,053 

X2 ,919 ,635 ,892 1,448 ,151 

X3 1,523 ,835 2,766 1,823 ,071 

X1*X3 -,062 ,036 -1,752 -1,713 ,090 

X2*X3  -,063 ,058 -1,510 -1,093 ,277 

 

a. Dependent Variable: kep 

Sumber: Data yang diolah pada lampiran 5,2016 

 

Pada gambar 4. 14 menunjukan prediksi masing-masing variabel, dari gambar 

tersebut kita dapat mendapatkan rumus regresi, yaitu: 
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Y = -7,680+0,748X 1+0,919X2-0,62M-0,63M+et 

X 1 adalah Celebrity Endorser, X2 adalah Message, dan X3 adalah 

Involvement. 

Untuk koefisien regresi dimensi selebriti positif (β = 0,748) artinya terjadi 

hubungan yang positif antara selebriti dengan keputusan pembelian. Semakin 

baik keahlian , daya tarik, kepeecayaan model iklan dan semakin baik model 

iklan dalam menyampaikan pesan dapat berpengaruh pada keputusan 

pembelian. 

 

Untuk koefisien regresi dimensi pesan positif (β = 0,919) artinya terjadi 

hubungan antara pesan iklan dengan keputusan pembelian dimana apabila 

pesan semakin baik isi pesan, sumber pesan, struktur pesan maka akan 

meningkatkan rasa konsumen untuk membeli produk tersebut 

 

Untuk koefisien regresi moderasi yaitu keterlibatan (involvement)saat 

involvement berinteraksi dengan selebriti memiliki hubungan yang negatif (β = 

-0,062) sehingga dapat dikatakan kerlibatan konsumen pada produk melalui 

selebriti ini tidak memiliki hubungan yang baik. Apabila ditingkatkan akan 

menurunkan niat konsumen untuk melakukan keputusan pembelian terhadap 

produk tersebut. Mayoritas dari responden yang terpilih memiliki keterlibatan 

yang rendah dengan selebriti sehingga dalam memutuskan keputusan 

pembelian, selebriti tidak dilibatkan untuk menentukan keputusan pembelian. 
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Untuk koefisien regresi moderasi yaitu keterlibatan saat keterlibatan 

berinteraksi dengan pesan memiliki hubungan yang negatif (β = -0,063) 

sehingga dapat dikatakan kerlibatan responden pada produk melalui pesan ini 

tidak memiliki hubungan yang baik. Apabila ditingkatkan akan menurunkan 

niat konsumen untuk melakukan keputusan pembelian terhadap produk 

tersebut. Mayoritas dari responden memiliki keterlibatan yang rendah dengan 

pesan sehingga dalam memutuskan keputusan pembelian pesan tidak dilibatkan 

untuk menentukan keputusan tersebut melainkankan spontanitas saat mereka 

membeli kartu seluler yang pesannya diberitahukan langsung oleh si penjual 

kartu seluler tersebut bukan lewat iklan. Keterlibatan konsumen terhadap 

produk lewat pesan iklan itu rendah dimungkinkan karena mayoritas responden 

memilih kartu seluler tersebut atas rekomendasi oleh penjual kartu seluler atau 

dari teman dan kerabat dekat yang memakai kartu Telkomsel. 

 

 

1. Uji  Kelayakan Model Regresi 

 

Uji kelayakan model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel yang 

diteliti memiliki tingkat kelayakan yang tinggi untuk menjelaskan fenomena 

yang dianalisis. Pengujian model regresi disajikan dengan menggunakan uji F, 

dimana hasil perhitungannya yaitu: 
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Tabel 17 

Hasil Pengujian Kelayakan Model 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,472 2 4,236 5,386 ,006
b
 

Residual 76,288 97 ,786   

Total 84,760 99    

2 Regression 8,608 3 2,869 3,617 ,016
c
 

Residual 76,152 96 ,793   

Total 84,760 99    

3 Regression 11,936 5 2,387 3,081 ,013
d
 

Residual 72,824 94 ,775   

Total 84,760 99    

Sumber data: Data yang diolah pada lampiran 5,2016 

Pengujian kelayakan model dilakukan dengan menganalisis nilai signifikan dari 

uji F, yaitu (0,013) dari hasil pengujian ini semua kurang dari α (0,05). Hal ini 

menunjukan bahwa variabel independen yaitu Celebrity Endorser (X 1) dan 

Message (X2) dan variabel moderasi yaitu Involvement (X3) yang digunakan 

merupakan variabel yang layak/tepat untuk menjelaskan apakah selebriti dan 

pesan dengan variabel moderasi  keterlibatan konsumen terhadap produk dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

 

2. Uji Koefesien Determinasi 

 

 

Analisis terhadap nilai koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen yang dimoderasi oleh variabel moderat. Lewat analisis R
2
juga kita 

dapat melihat apakah variabel moderasi dapat memoderasi variabel independen 

atau tidak. Berikut adalah hasil analisis koefesien determinasi: 
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Tabel 18 

Hasil Analisis Koefesien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,316
a
 ,100 ,081 ,887 

2 ,319
b
 ,102 ,073 ,891 

3 ,375
c
 ,141 ,095 ,880 

 

Sumber: Data yang diolah pada lampiran 5,2016 

 

Koefesien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah R 

Square,yaitu dibaris pertama saat selebriti dan pesan dimasukan tanpa 

keterlibatan konsumen dengan variabel dependen yaitu keputusan pembelian 

didapatkan hasil sebesar 0,100 atau sebesar 10% berarti sumbangan variabel 

dependen X1 dan X2 berperan mempengaruhi variabel Y sebesar 10% sisanya 

90% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Pada baris yang kedua variabel selebriti dan pesan dimasukan 

bersama variabel keterlibatan konsumen terhadap produk, hasilnya R Square 

meningkat menjadi 0,102 atau sebesar 10,2% maka dapat dikatakan variabel X1 

(Celebrity Endorser) dan X2 (Message), serta X3(keterlibatan konsumen 

terhadap produk atau involvement) mempengaruhi variabel Y dan sisanya yaitu 

sebesar 89,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Pada baris ketiga bisa dilihat 

kembali saat variabel X1 dan X2 serta variabel moderator X3 dimasukan 

ditambah dengan hasil interaksi X1 dikalikan X3 (X1*X3) dan X2 dikali X3 

(X2*X3), R square dalam tabel lebih meningkat menjadi 0,141 atau sebesar 

14,4%, dan sisanya 85,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan hasil 
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diatas dapat dikatakan variabel X1 dan X2 dimoderasi oleh X3sehingga dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa involvement adalah variabel moderasi. 

 

3.  Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 

 

Pengujian signifikansi parameter individual bermaksud untuk menguji hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistik t dengan α 

= 0,05 atau dapat menggunakan derajat kebebasan (df).  

 

df = n-k- 1 = 100 -3- 1= 96 

diperoleh nilai t tabel (0,050;96) = 1.98498 

Pernyataan hipotesis: 

Hipotesis1: Celebrity Endorser mempengaruhi keputusan pembelian 

Hipotesis 2: Message mempengaruhi keputusan pembelian 

Hipotesis 3: Kerlibatan konsumen terhadap produk yang tinggi memoderasi 

pengaruh selebriti pendukung pada keputusan pembelian 

Hipotesis 4 : Kerlibatan konsumen terhadap produk yang tinggi memoderasi 

pengaruh pesan  pada keputusan pembelian 

Dengan kriteria: 

Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak dan Ha diterima apabila t hitung ≥ t tabel 

Hasil pengujiannya sebagai berikut:  
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Tabel 19 

Uji Hipotesis 

 

Variabel Bebas  t hitung Sig. Kesimpulan 

(< 0,05 = 

diterima) 

Selebriti (X1) 1,957 0,053 Ditolak 

Pesan (X2) 1,448 0,151 Ditolak 

Variabel Moderat    

Keterlibatan (X3) 1,823 0,071 Ditolak 

X1*X3 -1,713 0,090 Ditolak  

X2*X3 -1,093 0,277 Ditolak  

Sumber: Data yang diolah pada lampiran 5,2016 

 

Berdasarkan tabel berikut dapat kita lihat kembali apakah hipotesis dapat 

diterima atau ditolak, untuk melihat hasil uji t yang akan disajikan lewat 

beberapa pembahasan sebagai berikut: 

 

 

a. Pengujian Hipotesis Celebrity Endorser terhadap Keputusan Pembelian 

(H1) 

 

 

Pada pengujian hipotesis ini kita bisa lihat tabel 4.15, didalam tabel tersebut 

diperlihatkan bahwa celebrity endorser memiliki pengaruh yang positif 

terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut dapat dibuktikan di dalam baris ke 

tiga pada tabel 4.12 memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan 

mempengaruhi keputusan pembelian dengan melihat koefesien regresinya yaitu 

0,748  dengan signifikansi 0,053 atau sekitar 5,3% sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis pertama ditolak dan sudah teruji secara statistik, dimana 

selebriti berpengaruh positif namun tidak signifikan. Itu semua terjadi 

dikarenakan, alasan yang pertama adalah karena kartu seluler merupakan 
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barang convinience atau barang yang pada umumnya memiliki frekuensi 

pembelian yang tinggi atau sering beli, dibutuhkan segera dalam waktu segera 

dan hanya memerlukan usaha minimum dalam pembandingan dan 

pembeliannya sehingga barang jenis ini merupakan barang yang memiliki 

keterlibatan yang rendah, yang kedua adalah selebriti berperan cukup minim 

dalam mendorong konsumen untuk melakukan keputusan pembelian terhadap 

kartu operator seluler khususnya Kartu AS. Mayoritas responden memelakukan 

keputusan pembelian disebabkan oleh faktor internal dan internal sperti 

misalnya rekomendasi dari keluarga, kerabat, rekan kerja, dan penjual kartu 

selulernya dibanding melihat selebritinya.  

 

Namun, hal yang berbeda dapat kita lihat pada model pertama dan kedua di 

tabel 4.12 apabila selebriti diuji tidak dengan interaksi antara selebriti 

pendukung dan keterlibatan maka yang terjadi adalah hipotesis satu itu dapat 

deterima dengan koefesien regresi sebesar 0,106 dan signifikansi sebesar 0,038, 

dalam penelitian ini sebenarnya selebriti berpengaruh pada keputusan 

pembelian namun apabila diinteraksikan apakah karena selebriti konsumen 

menjadi terlibat untuk membeli atau tidak, jawabnya tidak seperti pada 

pernyataan diatas.  

 

Hasil penelitian ini menujukan bahwa selebriti sebenarnya memiliki pengaruh 

yang positif bagi keputusan pembelian. Fakta empiris menunjukan bahwa 

penggunaan selebriti dalam iklan merupakan metode yang efektif untuk 

komunikasi yang persuasif (Hsu dan Mc Donald,2002). Walaupun menurut 
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Ohanian (1991) manajer yakin kalau pesan iklan yang disampaikan oleh 

selebriti sebagai orang yang dikenal dalam masyarakat menghasilkan perhatian 

yang tinggi tetapi, pada penilitian ini walaupun selebriti berperan positif bagi 

keputusan pembelian namun selebriti tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

dalam mempengaruhi konsumen dalam memutuskan keputusan pembelian 

produk khususnya kartu seluler. Konsumen cenderung membeli kartu seluler 

yang memiliki promo yang menarik dengan harga murah tanpa terlalu 

memperhatikan selebriti yang mengiklankan kartu seluler tersebut. 

 

 

b.  Pengujian Hipotesis Message Terhadap Keputusan Pembelian (H2) 

 

 

Pada pengujian hipotesis ini kita bisa lihat tabel 4. 14, didalam tabel itu 

diperlihatkan bahwa message dalam iklan memiliki pengaruh yang positif 

namun tidak signifikan juga terhadap keputusan pembelian. Dapat dibuktikan di 

dalam baris ke tiga model ke tiga pesan  memiliki pengaruh yang positif namun 

signifikansinya rendah terhadap keputusan pembelian dengan melihat koefesien 

regresinya yaitu 0,919 dengan signifikansi 0,151 atau sekitar 1,51% sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat ditolak dan teruji secara 

statistik, dimana pesan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen.  

 

Hasil ini juga bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Luh Dwi dan Gede Bayu (2015) yang membuktikan bahwa pesan memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap keputusan pembelian es krim Magnum. 
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Pesan dalam iklan di televisi sangat penting, untuk meyakinkan kosumen 

tentang produk yang diiklankan namun mayoritas responden yang membeli 

kartu seluler tidak terlalu memperdulikan pesan iklan yang disampaikan 

selebriti mayoritas dari mereka hanya bertanya kepada penjual kartu seluler di 

konter-konter kartu seluler tentang promo Kartu AS tanpa memperdulikan 

pesan yang disampaikan di dalam iklan hanya ada sebagian konsumen yang 

tertarik kepada produk Kartu AS karena melihat pesan yang disampaikan 

selebriti. 

 

Namun, hal yang berbeda dapat kita lihat pada model pertama dan kedua di 

tabel 4.12 apabila pesan diuji tidak dengan interaksi antara selebriti pendukung 

dan involment maka yang terjadi adalah hipotesis satu itu dapat deterima 

dengan koefesien regresi sebesar 0,269 dan signifikansi sebesar 0,010 dalam 

model penelitian ini sebenarnya pesan berpengaruh pada keputusan pembelian 

namun apabila diinteraksikan apakah karena pesan, konsumen menjadi terlibat 

untuk membeli atau tidak, jawabnya tidak seperti pada pernyataan diatas. Itu 

dikarenakan juga oleh barang yang peneliti teliti yaitu kartu seluler, kartu 

seluler merupakan barang covinience atau barang yang pada umumnya 

memiliki frekuensi pembelian yang tinggi atau sering beli, dibutuhkan segera 

dalam waktu segera dan hanya memerlukan usaha minimum dalam 

pembandingan dan pembeliannya sehingga barang jenis ini merupakan barang 

yang memiliki keterlibatan yang rendah. 
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c.  Pengujian Hipotesis Keterlibatan Konsumen yang Tinggi Terhadap 

Produk Memoderasi Pengaruh Selebriti Pendukung Pada Keputusan 

Pembelian (H3)  

 

 

Pada pengujian hipotesis ini kita bisa lihat tabel 4. 14, didalam tabel itu 

diperlihatkan bahwa keterlibatan tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap 

keputusan pembelian dan juga hasil interaksi antara variabel X3 dengan X1 dan 

X2 juga tidak memoderasi hubungan yang positif.  Dapat dibuktikan di dalam 

baris ke tiga model ke tiga keterlibatan memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap keputusan pembelian dengan melihat koefesien regresinya yaitu 1,523 

dengan signifikansi 0,071 atau sekitar 7,1% sehingga variabel keterlibatan 

bukanlah variabel independen. Namun, variabel ini sebagai moderator namun 

bukan yang memperkuat variabel independen X1 dan X2 tapi sebagai variabel 

moderator yang memperlemah pengaruh antara variabel independen yaitu X1 

dan X2 dengan variabel dependen yaitu Y. Hasil dari koefesiennya yaitu 

sebesar (-) 0,062 dengan signifikansi sebesar 0,090. Berdasarkan pada hasil 

diatas maka hipotesis yang diterima adalah ho dimana,kerlibatan konsumen 

terhadap produk yang rendah memoderasi pengaruh selebriti pendukung pada 

keputusan pembelian dapat dikatakan konsumen memiliki keterlibatan yang 

rendah / low involvement saat mereka memutuskan untuk membeli suatu 

produk kartu seluler.Keterlibatan yang rendah dapat dilihat dari hasil 

signifikansi dan t hitung dimana bisa dilihat bahwa koefisen regresinya adalah 

(-) 0,062 dengan signifikansi sebesar 0,090 apa bila keterlibatan sebagai 

variabel moderator yang memperkuat maka signifikaernsi kurang dari 0,05 dan 
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t hitung lebih dari 1.98498. Sehingga dapat dikatan bahwa keterlibatan 

merupakan variabel moderator yang dapat di buktikan lewat uji R
2
 namun 

memoderasi secara lemah bukan memperkuat variabel X1 dilihat dari 

signifikansi dan hasil t hitung yang ada di tabel 4.12. Mayoritas konsumen 

memiliki keterlibatan yang rendah terhadap selebriti dalam iklan saat 

memutuskan keputusan pembelian. 

 

Banyak alasan yang dapat membuat hipotesis (Ha) ditolak, salah satunya dari 

produk yang peneliti teliti. Mayoritas responden memang memiliki keterlibatan 

yang rendah terhadap produk jasa seperti kartu seluler. Mereka tidak memiliki 

keterlibatan terhadap produk secara kuat , mayoritas dari mereka memilih 

produk Telkomsel khususnya Kartu AS dikarenakan jaringan yang luas dan 

rekomendasi dari para kerabat kerja, penjual maupun keluarga untuk memakai 

kartu tersebut. Promosi yang dilakukan dalam hal ini adalah iklan tidak cukup 

banyak menjaring konsumen untuk tertarik terhadap produk kartu seluler ini, 

kebanyakan dari konsumen tau bahwa Kartu AS memiliki promo-promo 

menarik bukan dari iklan melainkan dari penjual atau kerabat terdekat. 

Keterlibatan konsumen terhadap  produk memoderasi secara lemah pengaruh 

selebriti dalam menentukan keputusan pembelian, sehingga dapat dikatakan 

memiliki keterlibatan yang rendah. 
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d. Pengujian Hipotesis Keterlibatan Konsumen yang Tinggi Terhadap 

Produk Memoderasi Pengaruh Pesan Pada Keputusan Pembelian (H4)  

 

 

Pada pengujian hipotesis ini kita bisa lihat tabel 4. 14, didalam tabel itu 

diperlihatkan bahwa keterlibatan tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap 

keputusan pembelian dan juga hasil interaksi antara variabel X3 dengan X2 

juga tidak memoderasi hubungan yang positif.  Hasil dari koefesiennya yaitu 

sebesar (-) 0,063 dengan signifikansi sebesar 0,277. Berdasarkan pada hasil 

diatas maka hipotesis yang diterima adalah ho dimana,kerlibatan konsumen 

terhadap produk yang rendah memoderasi pengaruh  pesan pada keputusan 

pembelian dapat dikatakan konsumen memiliki keterlibatan yang rendah / low 

involvement saat mereka memutuskan untuk membeli suatu produk kartu 

seluler.Keterlibatan yang rendah dapat dilihat dari hasil signifikansi dan t 

hitung dimana bisa dilihat bahwa koefisen regresinya adalah (-) 0,063 dengan 

signifikansi sebesar 0,277 apa bila keterlibatan sebagai variabel moderator yang 

memperkuat maka signifikaernsi kurang dari 0,05 dan t hitung lebih dari 

1.98498. Sehingga dapat dikatan bahwa keterlibatan merupakan variabel 

moderator yang dapat di buktikan lewat uji R
2
 namun memoderasi secara lemah 

bukan memperkuat variabel X1 dan X2 dilihat dari signifikansi dan hasil t 

hitung yang ada di tabel 4.12. Mayoritas konsumen memiliki keterlibatan yang 

rendah terhadap pesan dalam iklan saat memutuskan keputusan pembelian. 

 

Banyak alasan yang dapat membuat hipotesis (Ha) ditolak, salah satunya dari 

produk yang peneliti teliti. Mayoritas responden memang memiliki keterlibatan 
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yang rendah terhadap produk jasa seperti kartu seluler. Mereka tidak memiliki 

keterlibatan terhadap produk secara kuat , mayoritas dari mereka memilih 

produk Telkomsel khususnya Kartu AS dikarenakan jaringan yang luas, murah 

dengan banyak paket promo dan rekomendasi dari keluarga,kerabat, dan rekan 

kerja, serta penjual untuk memakai kartu tersebut. Promosi yang dilakukan 

dalam hal ini adalah iklan tidak cukup banyak menjaring konsumen untuk 

tertarik terhadap produk kartu seluler ini, kebanyakan dari konsumen tau bahwa 

Kartu AS memiliki promo bukan dari iklan melainkan dari penjual atau kerabat 

terdekat. Sehingga keterlibatan konsumen terhadap  produk memoderasi secara 

lemah pengaruh pesan dalam menentukan keputusan pembelian, sehingga dapat 

dikatakan memiliki keterlibatan yang rendah. 



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Memperhatikan hasil pembahasan pada Bab IV sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa hipotesis yang dirumuskan yaitu celebrity endorser dan

message mempengaruhi keputusan pembelian dengan di moderasi oleh

variabel moderasi yaitu involvement diterima.

Hasil pengujian hipotesis tersebut didasarkan pada hasil perhitungan secara

statistic melalui regresi dengan variabel moderasi yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari uji f dengan nilai signifikansi yaitu (0,013) dapat

disimpulkan bahwa hasil pengujian ini di bawah dari α = 0,05. Sehingga

dapat dikatakan variabel dependen yaitu celebrity endorser dan juga message

serta variabel moderasi yaitu involvement yang digunakan merupakan

variabel yang layak/ tepat untuk menjelaskan apakah selebriti dan pesan dan

variabel moderasi keterlibatan konsumen terhadap produk dapat

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.

2. Berdasarkan uji R2 dapat disimpulkan juga bahwa selebriti dan juga pesan itu

dapat mempengaruhi keputusan pembelian dengan nilai koefisien R 2 yaitu 0,

100 atau sekitar 10% dan lewat uji R2 juga dapat ditarik kesimpulan bahwa

involvement merupakan variabel moderasi karena didalam uji R2 menunjukan
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peningkatan koefisen determinasinya dari 0,100 menjadi 0,141. Namun,

untuk mengetahui involvement bekerja secara high atau low dapat dilihat

lewat uji statistik t.

3. Secara statistik uji t, pengaruh selebriti  (X1) terlihat dari koefisien regresi

sebesar sebesar 0,748 dengan nilai signifikansi 0,053 diatas alpha yang

ditentukan dalam penelitian yaitu 5 %. Ini berarti selebriti  (X1) tidak

berpengaruh terhadap Keputusan keputusan membeli produk Kartu AS

Telkomsel di Kota Bandar Lampung.

4. Secara statistik uji t, pengaruh message (X2) terlihat dari koefisien regresi

sebesar sebesar 0,919 dengan nilai signifikansi 0,151 diatas alpha yang

ditentukan dalam penelitian yaitu 5 %. Ini berarti message  (X2) tidak

berpengaruh terhadap Keputusan keputusan membeli produk Kartu AS

Telkomsel di Kota Bandar Lampung

5. ,Uji t ini juga membuktikan bahwa involvement bukan variabel independen,

namun moderat dengan nilai signifikansi 0,071 dimana nilai ini lebih dari 5%.

Berdasarkan uji t interaksi involvement terhadap dua variabel itu tidak

signifikan namun bersadarkan uji R2 involvement dapat memoderasi kedua

variabel independen sehingga dapat disimpulkan involvement memoderasi

namun keterlibatannya rendah.
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B. Saran

Berdasarkan pada hasil perhitungan secara statistik maupun hasil tabulasi

sebelumnya, maka disaran kepada perusahaan di Kota Bandar Lampung dalam

melaksanakan kegiatan pemasaran dengan memperhatikan yaitu:

1. .Diharapkan perusahaan dapat memilih model dalam iklannya secara selektif

maksud dari selektif ini adalah model yang memiliki citra yang baik selama

model ini berkarir dan dapat dengan mudah untuk menyampaikan pesan yang

baik sehingga citra produk yang mau dibuat serta pesan yang ingin

perusahaan sampaikan kepada konsumen dapat dimengerti. Penelitian ini

menunjukan apabila perusahaan lebih meningkatkan kualitas model iklan

yang dipakai untuk mempromosikan produk kartu seluler ini dapat

berdampak positif atau bisa dikatakan berdampak baik bagi perusahaan saat

konsumen menetapkan keputusan pembeliannya terhadap kartu seluler

tersebut.

2. Diharapkan perusahaan tetap mempertahankan pesan iklan yang efektif dan

dapat diingat dibenak konsumen sehingga dapat meningkatkan brand image

produk dibenak konsumen dan pada akhirnya dapat mendukung keputusan

pembelian konsumen terhadap produk. Penelitian ini juga menunjukan bahwa

apabila perusahaan dapat meningkatkan kualitas pesan yang efektif kepada

mayarakat luas contohnya memakai pesan yang mudah diingat oleh

konsumen sehingga pesan itu melekat dibenak konsumen sehingga produk

tersebut dapat menjadi first choice konsumen dalam menentukan pilihan akan

berbagai produk yang similar sehingga memberikan dampak yang positif bagi
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perusahaan saat banyak konsumen yang menetapkan keputusan

pembeliaannya terhadap produk yang di iklankan.

3. Diharapkan perusahaan tetap memberikan informasi kepada para

pelanggannya lewat iklan yang menarik dengan mengutamakan mengajak,

membujuk dan mempengaruhi para konsumennya sehingga keterlibatan

konsumen terhadap produk yang diluncurkan semakin meningkat. Contohnya,

perusahaan bisa membuat keterlibatan konsumen terhadap produk lewat

bertemu dengan model iklan yang dijadikan ambassador sekaligus

memberikan info tentang produk yang dikeluarkan perusahaan dan ikut

berperan aktif untuk membuat suatu komunitas yang memakai produk

tersebut sehingga keterlibatan konsumen terhadap produk menjadi tinggi.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan sebagai

bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya

1. Peneliti mengakui adanya kekurang tepatan dalam memilih objek penelitian,

seharusnya peneliti menggunakan objek penelitian yang masuk kategori

consumer high involvement dalam proses produksi service, seperti rumah

sakit, restoran non cepat saji, klinik kecantikan, salon, dll.

2. Pengukuran menggunakan teknik non probability sampling sehingga lemah

dalam mengambil kesimpulan akan lebih baik untuk penelitian selanjutnya

menggunakan teknik sampling yang lain.



78

3. Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk

mengembangkan penelitian selanjutnya. Peneliti menyarankan untuk

menambahkan variabel-variabel lain dengan mencari jurnal-jurnal lain yang

dapat mendukung penelitian agar dapat semakin baik lagi.
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