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ABSTRAK 

 

PENGARUH CELEBRITY ENDORSER TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DI 

BANDAR LAMPUNG (STUDI PADA ISYANA SARASVATI DALAM IKLAN 

TOKOPEDIA VERSI BAD HAIR DAY) 

 

OLEH 

W ELLA KUSUMA DEWI 

 

E-commerce merupakan penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan 

proses bisnis. Tokopedia  merupakan salah satu marketplace di Indonesia yang mengusung 

model bisnis online sebagai penyedia layanan jual-beli online. Salah satunya dengan 

menggunakan celebrity endorser  untuk  membantu pemasaran dengan menjalin komunikasi 

antara celebrity endorser dengan Perusahaan dalam menghadapi pesaingnya. Masalah yang 

dialami Tokopedia yaitu penurunan pengunjung pada bulan Apri-Juni 2018. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah apakah Dimensi Celebrity Endorser seperti Daya Tarik, Kepercayaan dan 

Keahlian Berpengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen. Tujuan dari penelitian adalah untuk 

mengetahui Pengaruh Daya Tarik, Kepercayaan dan Keahlian Terhadap Minat Beli Konsumen. 

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 100 

responden dengan metode non-probability sampling. Metode analisis yang digunakan adalah 

regresi linear berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji dterminasi(R2),  uji T dan uji 

F. Hasil analisis diperoleh bahwa variabel Daya Tarik, Kepercayaan dan Keahlian berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Minat Beli Konsumen dengan nilai variabel terbesar yaitu Daya 

Tarik dan Kepercayaan menjadi variabel dengan nilai terendah. 

 

 

Kata kunci : Daya tarik, Kepercayaan, Keahlian dan Minat Beli Konsumen. 

 



 

ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF CELEBRITY ENDORSER ON INTERESTS FOR CONSUMER BUYING IN 

BANDAR LAMPUNG (STUDY ON THE SARASVATI CONTENT IN ADVERTISING 

TOKOPEDIA VERSION OF BAD HAIR DAY) 

 

BY 

W ELLA KUSUMA DEWI 

 

E-commerce is the use of communication networks and computers to carry out business 

processes. Tokopedia is one of the marketplace in Indonesia that carries an online business 

model as an online buying and selling service provider. One of them is by using celebrity 

endorsers to help marketing by establishing communication between celebrity endorsers and the 

Company in dealing with competitors. The problem experienced by Tokopedia is the decrease in 

visitors in the month of Apri-June 2018. The problem in this study is whether the Dimensions of 

Celebrity Endorsers such as Attractiveness, Trust and Expertise Influence the Consumer 

Purchase Interest. The purpose of the study was to determine the effect of attraction, trust and 

expertise on consumer buying interests. This type of research uses descriptive quantitative. The 

sample in this study was 100 respondents using a non-probability sampling method. The 

analytical method used is multiple linear regression and hypothesis testing using a termination 

test (R2), T test and F test. The analysis results show that the Attractiveness, Trust and Expertise 

variables have a positive and significant effect on Consumer Buying Interests with the largest 

variable value namely Attractiveness and Trust becomes the lowest value variable. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

   

Persaingan e-commerce di era globalisasi semakin ketat ditandai dengan 

semakin  beragamnya situs belanja online  yang  ditawarkan  oleh  masing - 

masing  e-commerce. Persaingan tersebut terjadi dikarenakan semakin 

berkembangnya teknologi. Hal tersebut merupakan peluang serta tantangan bagi 

perusahaan yang menghadapi persaingan dalam merebut dan mempertahankan 

pangsa pasar. Setiap e-commerce berusaha untuk menarik calon konsumen 

melalui pemberian informasi mengenai apa saja yang dimiliki oleh e-commerce 

tersebut. e-commerce pun saling bersaing dalam mempertahankan merek mereka 

agar tetap di benak konsumen. Pentingnya pemahaman tentang konsumen dapat 

ditemukan pada definisi pemasaran itu sendiri, pada umumnya pemasaran 

dianggap sebagai penjualan dan periklanan, tetapi arti dari periklanan itu sendiri 

kurang dipahami padahal dalam pemasaran bukan hanya itu yang paling penting 

adalah mengerti kebutuhan pelanggan dengan baik dan bisa memuaskan 

kebutuhan konsumen (Rangkuti, 2004:02). 

Strategi pemasaran yang semakin modern membuat keberadaan iklan 

sudah menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari demi sebuah produk yang 

ditawarkan agar mendapat perhatian dalam kehidupan masyarakat. Dari sisi 
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konsumen, iklan sendiri dipandang sebagai suatu media penyedia informasi 

tentang kemampuan, harga, fungsi produk, maupun atribut lainnya yang berkaitan 

dengan suatu produk (Durianto, 2003: 105). Semakin tingginya tingkat persaingan 

perusahaan menyebabkan setiap perusahaan harus dapat menunjukkan strategi 

yang berbeda dari perusahaan lain untuk mendapatkan market share dan 

penjualan produk yang tinggi. Tren hidup masyarakat yang semakin modren juga 

membuat persaingan bisnis di Indonesia semakin ketat. Hal inilah yang 

menyebabkan perusahaan tidak dapat hanya memahami needs dan wants dari 

konsumen. Dengan kompetisi yang semakin ketat, khususnya marketer, harus 

mengerti anxiety (kegelisahan) dan desire (impian) dari konsumen. 

Celebrity endorser adalah pemanfaatan seorang public figure yang dikenal 

luas oleh masyarakat dan mendapat pengakuan publik atas prestasi yang dia 

peroleh serta dipercayai menjadi ikon sebuah iklan sehingga dapat mendukung 

produk yang di promosikannya. 

Menurut Assael (2001) minat beli adalah kecenderungan konsumen untuk 

membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan 

pembelian. 

 Tokopedia adalah salah satu marketplace di Indonesia yang mengusung 

model bisnis online sebagai penyedia layanan jual-beli online. Tokopedia 

merupakan satu dari sekian banyak pasar online terbesar di Indonesia yang 

memungkinkan individu maupun pemilik usaha di Indonesia untuk membuka dan 

mengelola toko online mereka secara mudah dan gratis. 
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Pada tahun 2017, Tokopedia menempati peringkat ketiga dan berada dibawah Olx 

dan Lazada. Top Brand Award sebagai situs jual beli online terbaik di Indonesia. 

Top Brand Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada merek-merek 

terbaik pilihan konsumen yang telah berhasil meraih 3 parameter merek Top, 

yaitu Top of Mind Share, Top of Market Share, dan Top of Commitment Share. 

Berikut data Top Brand Award situs jual beli online di Indonesia tahun 2017, 

yaitu : 

Tabel 1.1 Top Brand Award Situs Jual Beli Online di Indonesia Tahun 2017 

 
NO MEREK TBI TOP 

1 OLX.co.id 28,9% TOP 

2 Lazada.co.id 18,0% TOP 

3 Tokopedia.com 13,4% TOP 

4 Bukalapak.com 6,8%  

5 Elevania.co.id 1,2%  

 

Sumber : website resmi Frontier Consulting Group pada laman “ Top Brand 

Award “. http://www.topbrand-award.com/, diakses 21 november 2018 

 

Pada Tabel 1.1 disajikan data Top Brand Award dapat dilihat bahwa 

dominasi yang tertinggi yaitu OLX.co.id dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 

28,9%. Kemudian disusul dengan Lazada.co.id dengan angka 18,0%. Dan 

kemudian disusul lagi oleh Tokopedia.com dengan angka 13,4% Selanjutnya 

dapat dilihat pada tabel masing-masing angka penguasa pangsa pasar, dan yang 

paling terendah yaitu Elevania.co.id 1,2%. 

Tantangan pemasar adalah menemukan kaitan yang akan menarik 

perhatian masyarakat. Dalam membantu mencapai hal terebut, penggunaan 

selebriti endorser merupakan strategi pemasaran yang banyak digunakan saat ini. 

Selebriti seperti bintang televisi, aktor film, atlet terkenal, dan penyanyi banyak 

digunakan untuk mendukung suatu produk. Seorang selebriti memiliki 

http://www.topbrand-award.com/
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kepopuleran, daya tarik fisik, bakat, wibawa, serta kekuasaan yang dapat 

dijadikan sebagai pemikat bagi calon konsumen untuk mengetahui produk 

tersebut. Penggunaan celebrity endorser harus dipertimbangkan secara baik, 

apakah telah sesuai dan mewakili produk yang akan diiklankan.  

Karakteristik selebriti sebagai model iklan tersebut mencakup daya tarik 

(attractiveness) yang artinya bukan hanya menarik dari segi fisik namun juga 

meliputi sejumlah karakteristik yang dapat dilihat khalayak dalam diri endorser, 

daya tarik fisik,  kecerdasan, dan sifat kepribadian. Kepercayaan (trustworthiness) 

mengacu pada kejujuran, integritas dan dapat dipercayainya seorang sumber atau 

pendukung. Selanjutnya keahlian (expertise) yang mengacu pada pengetahuan, 

pengalaman, atau keterampilan yang dimiliki seorang endorser terhadap topik 

iklannya (Aditya et, al 2018). 

Isyana Sarasvati dianggap mampu mewakili karakteristik sebagai seorang 

endorser. Penyanyi dan Penulis Lagu Kelahiran Bandung 2 Mei 1993 ini memiliki 

daya tarik yang mengacu pada daya tarik fisik, kecerdasan dan kepribadian. 

Kecerdasan yang dimiliki celebrity endorser, Tokopedia yaitu dengan memiliki 

banyak prestasi di bidang musik. Bahkan prestasi tersebut datang dari dalam 

maupun luar negeri. Senada dengan Tokopedia yang ingin membangun Indonesia 

yang lebih baik lewat internet. Kepribadian yang dimiliki celebrity endorser 

terlihat baik dengan mengadakan kegiatan sosial seperti buka puasa bersama dan 

garage sale charity, acara garage sale charity tergolong spesial karena baru 

ditahun 2018 diselenggarakan. Dalam garage sale charity itu, Isyana Sarasvati 

akan menjual baju-baju (bekas) atau bahkan belum dipakai sama sekali dan 

hasilnya akan didonasikan bagi orang yang membutuhkan, sehingga Tokopedia 
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yakin bahwa dengan adanya Isyana Sarasvati menjadikan Tokopedia lebih banyak 

diminati masyarakat. Serta yang dapat dilihat khalayak dalam diri endorser, 

Isyana Sarasvati memiliki daya tarik fisik yang menarik seperti memiliki wajah 

yang cantik sehingga mampu menarik minat beli konsumen terhadap pembelian 

barang di aplikasi tokopedia. 

Tabel 1.2 Prestasi dibidang musik yang diraih Isyana Sarasvati  

 
No  Prestasi di bidang musik  

1 Juara I Kategori Profesional, Kompetisi Vokal Nasional Tembang Puitik 

Ananda Sukarlan, Indonesia (2013) 

2 Gold Certificate, 5th Bangkok Opera Foundation Singing Competition 

Bangkok, Thailand (2013) 

3 Juara 1, 6th Tan Ngiang Kaw/Tan Ngiang Ann Memorial Vocal 

Competition, Singapore (2012) 

4 Pertukaran Pelajar ke Tainan National University of the Arts Tainan, 

Taiwan (2012) 

5 Tiga kali mendapatkan Juara Grand Prix Asia Pasific Electone 

Festival (2005, 2008, 2011) 

6 Terpilih menjadi salah satu dari 15 Composer Electone Dunia, yang tampil 

di Yamaha Electone Concours (YEC) 2012 di Tokyo, Jepang 

7 Lulus piano dengan distinction Grade VIII ABRSM (2007) 

8 2 kali menjadi Finalis Nasional Yamaha Piano Kompetisi 

9 4 kali menjadi Juara 1 Kompetisi Piano Jawa Barat 

 

Sumber : website resmi PerezHilton.com pada laman “prestasi isyana sarasvati” 

https://webartis734.wordpress.com/2017/01/11/prestasi-isyana-sarasvati/ diakses 

pada 30 oktober 2018 

 

Celebrity endorser juga memiliki kepercayaan yang mengacu pada sifat 

jujur, dapat dipercaya dan integritas, Jujur menurut Sadarjoen adalah sikap pribadi 

yang ada didalam diri sesorang. Jujur diekspresikan dengan kata - kata atau sikap 

yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Menyatakan sesuatu dengan 

langsung, spontan, lugas, apa adanya akan menghemat waktu dan energy. Sifat 

jujur dan dapat dipercaya yang ditampilkan pada iklan tersebut ketika mencari 

https://webartis734.wordpress.com/2017/01/11/prestasi-isyana-sarasvati/
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produk sisir dan catokan rambut maka produk yang datang juga sisir dan catokan 

sesuai dengan apa yang dipesan. Menurut Henry Cloud, integritas diartikan 

sebagai upaya yang dilakukan seseorang untuk menjadi orang yang utuh 

meskipun di setiap bagian dirinya berbeda. Istilah ini juga diartikan sebagai orang 

yang terus bekerja secara baik serta aktif menjalankan tugasnya sesuai dengan apa 

yang sudah direncanakannya sebelumnya. Integritas ini sangat berhubungan 

dengan keefektifan dan keutuhan seseorang sebagai seorang insan manusia. 

Seseorang dianggap berintegritas ketika ia memiliki kepribadian jujur dan dapat 

dipercaya. Integritas yang dimiliki celebrity endorser dalam iklan Tokopedia yaitu 

memesan produk sesuai dengan apa yang direncanakan seperti membeli sisir 

kemudian ia merencanakan pembelian alat pengkriting rambut dan lain-lain. 

Celebrity endorser juga memiliki banyak prestasi selain dia penyanyi, 

celebrity endorser juga merupakan penulis lagu. Sehingga karya-karya yang 

didapat oleh celebrity endorser juga sudah banyak diketahui oleh masyarakat. 

Sehingga Tokopedia yakin dengan dijadikannya Isyana Sarasvati mampu 

membuat orang-orang tertarik melakukan pembelian suatu barang di Tokopedia. 

Isyana sendiri dikenal sebagai sosok muda yang telah mengukir banyak prestasi di 

dunia musik, baik dari dalam maupun luar negeri. Jika Tokopedia berusaha 

membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet, Isyana membuat bangga 

nama Indonesia lewat karya musiknya. 

Tabel 1.3 Judul-judul lagu yang ditulis oleh Isyana Sarasvati 

 
No  Judul Lagu  Tahun Rilis Lagu 

1 Tetap dalam jiwa  2015 

2 Kau adalah  2015 

3 Mimpi  2015 

4 Anganku Anganmu 2017 
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Lanjutan tabel 1.3 

 

Sekali Lagi 2017 

Terpesona 2017 

Lembaran Baru 2018 

Heaven  2018 

 

Sumber : website resmi paradoxweb.com pada laman “album isyana sarasvati” 

https://Paradox.wordpress.com (album_Isyana_Sarasvati) diakses 4 November 

2018 

 

Celebrity endorser juga berpengalaman menjadi bintang iklan suatu 

produk, sehingga Tokopedia tidak meragukan lagi menjadikan Isyana Sarasvati 

sebagai celebrity endorser karena sudah memiliki pengalaman untuk menjadi 

celebrity endorser. 

Tabel 1.4 Produk-produk yang di bintang iklankan oleh Isyana Sarasvati  
 

Bintang Iklan  Nama Produk Tahun  

Isyana Sarasvati Biore Body Lotion 2015  

Isyana Sarasvati Biore Pore Pack Positive Me 2016-2017 

Isyana Sarasvati 

vs Gangster 

Tokopedia  2017-hingga sekarang 

Isyana Sarasvati Tokopedia Bad Hair Day 2016-hingga sekarang 

Isyana Sarasvati Oppo Neo 7 2015-2017 

Isyana Sarasvati Cap Panda Aloe Vera 2015-2017 

Isyana Sarasvati Emina Cosmetic 2016-hingga sekarang 

Isyana Sarasvati Es Krim Cornetto (wall‟s) 2016-hingga sekarang 

Isyana Sarasvati 

ft Rio Haryanto  

Oppo F1 2016 

Isyana Sarasvati 

ft Raisa Adriana 

Oppo F3 2017 

Isyana Sarasvati Sunsilk Black Shine 

Shampoo 

2017-hingga sekarang 

Isyana Sarasvati Mio S 2017 

Isyana Sarasvati Aqua  2018 

 

Sumber : website resmi  tabloid bintang 2017 pada laman “iklan-iklan isyana 

sarasvati” https://www.andy.web.id/2017/11/iklan-isyana-sarasvati.html diakses 

20 november 2018  

 



8 

Keterampilan yang dimiliki celebrity endorser Tokopedia, dia pandai 

bermain musik. Bersama dengan Isyana Sarasvati, Tokopedia ingin menginspirasi 

lebih banyak masyarakat Indonesia untuk berkontribusi lebih bagi tanah air. Jika 

Tokopedia berusaha membangun Indonesia lebih baik melalui internet, Isyana 

melakukannya lewat musik. Penyanyi muda ini sukses membuat Indonesia bangga 

melalui beragam penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri.  

Segmen sasaran Tokopedia mayoritas Remaja dan Dewasa. Remaja di 

kalangan sekarang ini sudah tidak asing lagi dengan bintang muda Isyana 

Sarasvati. Penggunaan selebriti pendukung sebagai alat pemasaran sudah ada 

sejak tahun 1893, ketika Lilie Langtry tampil dalam iklan sabun Pears Soap 

Bergstrom dan Skarfstad, 2004:1). Bintang film, model, aktor film bahkan atlit 

terkenal banyak digunakan dalam iklan media cetak, maupun media elektronik 

untuk mendukung nilai jual suatu produk. Fenomena yang menunjukkan celebrity 

endorser sebagai pendukung dalam kegiatan promosi sudah berlangsung cukup 

lama ini, karena penggunaan selebriti sebagai endorser dipercaya dapat 

mempengaruhi minat beli konsumen dan kemudian dapat mendongkrak penjualan 

produk. Pemakaian celebrity endorser harus melalui beberapa pertimbangan, 

diantaranya adalah tingkat popularitas selebriti dengan permasalahan apakah 

selebriti tersebut dapat mempengaruhi karakter produk yang diiklankan (Royan, 

2004: 7). 

Di era yang berkembang saat ini perusahaan e-commerce atau toko online 

juga mengalami peningkatan yang pesat salah satunya Tokopedia. Di Indonesia 

Tokopedia merupakan toko online yang menarik minat pembeli dengan cara 

beriklan. Pada semester pertama hingga akhir tahun 2005, Tokopedia termasuk 
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kedalam 10 top speders dengan menghabiskan biaya iklan di televisi sebesar 

559,993 Milyar lebih besar dibandingkan dengan toko online lainnya (Merdeka, 

2018). Beberapa toko online menggunakan celebrity sebagai brand ambassador 

untuk menarik minat pembeli. Dalam hal ini Tokopedia mengusung Isyana 

Sarasvati. Isyana Sarasvati dinilai dapat mewakili Tokopedia karena memiliki 

sebuah vsisi yang sama yaitu untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. 

Sebagai CEO Tokopedia, William Tanuwijaya meyakini hal tersebut dapat 

memberikan dampak yang positif baik bagi Tokopedia pada khususnya serta 

masyarakat pada umumnya (Tokopedia, 2018). 

Tokopedia telah berdiri sejak 2015 ini mampu menarik konsumennya 

dengan berbagai keunggulan dan keuntungan yang dapat dinikmati oleh para 

penggunanya, sehinggaa dalam kurun waktu yang singkat aplikasi ini telah 

banyak digunakan dikalangan masyarakat sebagai wadah untuk berbelanja dan 

berjualan online, adapun jumlah pengunjung Tokopedia pada gambar berikut : 

GAMBAR 1.1. Jumlah rata-rata pengunjung Tokopedia pada tahun 2017 

 

 
Sumber : Website resmi iPrice Insight pada laman “Maps Of Ecommerce in 

indonesia” https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/ diakses pada 26 oktober 

2018 
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Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat jelas bahwa kunjungan yang dilakukan 

oleh calon konsumen Tokopedia pada kwartal satu dibulan Januari - Maret tahun 

2017 berjumlah 46.534.000 pada kwartal dua di bulan April-Juni tahun 2017 situs 

e-commerce ini mengalami kenaikan dengan jumlah pengunjung 50.667.000. 

Namun pada kwartal tiga pada bulan Juli - September situs e-commerce ini 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dengan jumlah pengunjung 

sebesar 93.783.000. Pada kwartal ketiga ini Tokopedia mengalami peningkatan 

pengunjung sebesar 43.116.00. Selain itu pada kwartal keempat yaitu pada bulan 

Oktober-Desember situs e-commerce ini juga mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan dengan jumlah pengunjung 115.270.000. Pada kwartal keempat ini 

Tokopedia mengalami peningkatan sebesar 21.487.000 melihat jumlah 

pengunjung Tokopedia pada tahun 2017 maka dapat disimpulkan bahwa situs e-

commerce ini berkembang baik pada tahun 2017. 

GAMBAR 1.2. Jumlah rata-rata pengunjung Tokopedia pada bulan Januari-

September 2018 

 

 
Sumber : Website resmi iPrice Insight pada laman “Maps Of Ecommerce in 

indonesia” https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/ diakses pada 26 oktober 

2018 
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Berdasarkan Gambar 1.2, dapat terlihat dengan jelas pada kwartal satu 

tahun 2018 Tokopedia mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2017 lalu dengan jumlah pengunjung mencapai 

117.297.000, namun pada kwartal kedua dibulan April – Juni jumlah pengunjung 

Tokopedia mengalami penurunan jumlah pengunjung sebesar 5.812.900 dengan 

jumlah pengunjung mencapai 111.484.100 pada tahun 2018, sedangkan pada 

kwartal ketiga pada bulan Juli – September pengunjung Tokopedia mengalami 

peningkatan dengan jumlah pengunjung sebanyak 153.639.700. 

Tokopedia menggunakan Celebrity Endorsement dalam memasarkaan 

aplikasi dan situs belanja online dalam strategi pemasarannya pada berbagai lini 

promosi. Celebrity Endorsement yang digunakan adalah Isyana Sarasvati, karena 

dianggap memiliki visi dan misi yang sama serta mewakili semangat Tokopedia 

dalam berkarya. Dapat dilihat di gambar 1.2 bahwa situs tokopedia mengalami 

penurunan pengunjung dari 117.297.000 ke 111.484.100 sehingga peneliti tertarik 

untuk meneliti dengan judul penelitian: 

“ PENGARUH CELEBRITY ENDORSER TERHADAP MINAT BELI 

KONSUMEN DI BANDAR LAMPUNG (STUDI PADA ISYANA SARASVATI 

DALAM IKLAN TOKOPEDIA VERSI BAD HAIR DAY) “ 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

permasalahan yang dihadapi  Perusahaan Tokopedia adalah jumlah kunjungan 

pada kwartal kedua bulan April – Juni tahun 2018 mengalami penurunan 

pengunjung dari 117.297.000 ke 111.484.100. Penurunan terjadi Sebesar 

5.812.900 pengunjung, penurunan ini diduga karena kurang efektifitasnya Isyana 

Sarasvati dalam mengiklankan Tokopedia pada tahun 2018. Selain itu penelitian 



12 

yang dilakukan oleh Aditya et, al (2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara celebrity endorser dan minat beli. Oleh karena itu Rumusan 

Masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Daya tarik celebrity endorser berpengaruh positif terhadap minat beli 

konsumen Tokopedia ? 

2. Apakah Kepercayaan celebrity endorser berpengaruh positif terhadap minat 

beli konsumen Tokopedia ? 

3. Apakah Keahlian celebrity endorser berpengaruh positif terhadap minat beli 

konsumen Tokopedia ? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan 

penelitian ini sebagai berikut :.  

1. Untuk mengetahui Daya tarik celebrity endorser berpengaruh positif terhadap 

minat beli konsumen Tokopedia. 

2. Untuk mengetahui Kepercayaan celebrity endorser berpengaruh positif 

terhadap minat beli konsumen Tokopedia. 

3. Untuk mengetahui Keahlian celebrity endorser berpengaruh positif terhadap 

minat beli konsumen Tokopedia. 
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai referensi 

untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih celebrity 

endorser pada sebuah iklan agar menarik dan kreatif serta dapat mengikat 

hati para calon konsumen. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti. Selain itu proses penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai proses latihan peneliti untuk dapat berfikir secara logis dan 

sistematis dalam bidang ekonomi pada umumnya dan bidang periklanan 

pada khususnya. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi perpustakaan 

bagi mahasiswa yang juga akan melakukan penelitian terhadap pengaruh 

celebrity endorser dan minat beli di masa yang akan datang. 
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II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Kajian Pustaka  

1. Manajemen Pemasaran 

 Manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012:5), 

mengemukakan bahwa:“Marketing management taste art and science of choosing 

target markets and getting, keeping, and growing customers throught creating, 

delivering, and communicating superior customer value”. Arti dari definisi 

tersebut yaitu manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran 

dan mendapatkan, mempertahankan, serta menimgkatkan jumlah pelanggan 

dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan 

yang unggul”. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:30-32), pemasaran bersandar pada konsep 

inti berikut:  

1. Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan (Needs, Wants, and Demands). 

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dan harus ada 

sehingga dapat menggerakkan manusia sebagai dasar (alasan) berusaha. 

Keinginan adalah hasrat untuk memperoleh pemuas kebutuhan yang spesifik 

akan kebutuhan. Permintaan adalah keinginan akan produk tertentu yang 

didukung kemampuan dan kesediaan untuk membayar dan membeli.  
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2. Penawaran Pasar – Produk, Pelayanan, dan Pengalaman  (Market Offerings – 

Products, Services, and Experiences) Penawaran pasar merupakan beberapa 

kombinasi dari produk, pelayanan, informasi, atau pengalaman yang 

ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka.  

3. Nilai Pelanggan dan Kepuasan (Customer Value and Satisfaction) Nilai 

pelanggan dilihat sebagai kombinasi antara mutu, jasa, dan harga (quality, 

service, price) yang mencerminkan manfaat dan biaya berwujud dan tak 

berwujud bagi konsumen. Kepuasan merupakan penilaian seseorang dari 

kinerja yang dirasakan dari produk dalam hubungan dengan harapannya.  

4. Pertukaran dan Hubungan (Exchanges and Relationships) Pertukaran adalah 

tindakan untuk memperoleh sebuah objek yang diinginkan dari seseorang 

dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. 

5. (Markets) Pasar merupakan kumpulan semua pembeli sebenarnya dan 

potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan akan produk atau jasa 

tertentu yang sama, yang bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. 

Pengertian manajemen pemasaran menurut Djaslim Saladin (2012:3) adalah: 

Analisis, perencanaan, penerapan dan pengendalian program yang dirancang 

untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang 

menguntungkan dengan sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi.” 
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2. E-Commerce 

1). Pengertian E-Commerce 

Perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce, adalah penggunaan 

jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan 

populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan 

browser Web untuk membeli dan menjual produk. McLeod Pearson (2008 : 59). 

2). Jenis-jenis E-Commerce 

a. E-Commerce Business to Business (B2B) 

E-Commerce Business to Business (B2B) adalah bisnis e-commerce yang 

dijalankan oleh orang atau pihak yang saling memiliki kepentingan bisnis di 

dalamnya, dimana kedua belah pihak sudah saling mengenal dan saling 

mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan satu sama lain. 

b. E-Commerce Business to Customer (B2C) 

E-Commerce Business to Customer (B2C) yaitu jenis bisnis yang dilakukan 

antara pelaku bisnis dengan konsume, seperti antara produsen yang menjual 

dan menawarkan produknya ke konsumen umum secara online. Pihak 

produsen melakukan bisnis dengan menjual dan memasarkan produknya ke 

konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis 

kembali kepada pihak produsen (tidak berlangganan). Artinya produsen hanya 

menjual produk atau jasa dan konsumen hanya sebagai pemakai atau pembeli. 

c. E-Commerce Consumen to Business (C2B) 

E-Commerce Consumen to Business (C2B) dilakukan oleh konsumen kepada 

produsen yang menjual produk / jasa. Contoh dari e-commerce jenis ini adalah 
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konsumen akan memberitahukan detail produk / jasa yang dia inginkan 

melalui media internet, kemudian produsen akan menawarkan produk atau 

jasa yang diinginkan oleh konsumen tersebut. 

3). E-marketplace  

E-marketplace adalah pasar online tempat terjadinya jual beli, biasanya dilakukan 

antar perusahaan (B2B mendominasi hingga 75% e-marketplace). Secara fungsi, 

sebenarnya fungsi e-marketplace tidak berbeda dengan pasar biasa, yaitu: 

Mencocokkan antara penjual dan pembeli., sebagai fasilitas transaksi dan sebagai 

infrastruktur institusional. Perbedaan yang paling krusial hanya terletak 

pada online nya. Pada e-marketplace, kita bisa „pergi ke pasar‟ kapan saja dan 

dimana saja selama ada akses internet. Fitur-fiturnya pun semakin memudahkan 

proses jual beli. Kita bisa mencari barang atau jasa yang kita butuhkan hanya 

dengan mengetikkan spesifikasinya, maka sistem langsung dengan cepat 

mencocokkan.  Lebih hemat waktu, energi, dan juga biaya. 

3. Komunikasi Pemasaran 

1). Pengertian komunikasi pemasaran  

Terence A. Shimp (2003: 4) mengemukakan bahwa komunikasi pemasaran 

atau marketing communication adalah aspek penting dalam keseluruhan misi 

pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran 

2). Unsur-unsur Komunikasi Pemasaran 

Menurut Shimp (2003: 5) bentuk atau unsur dari komunikasi pemasaran adalah: 

1. Penjualan Perorangan (personal selling) 

2. Iklan (advertising) 



18 

3. Promosi Penjualan (sales promotion) 

4. Publisitas (publicity) 

3). Tujuan Komunikasi Pemasaran 

Menurut Shimp (2003: 160) tujuan komunikasi pemasaran antara lain: 

1. Membangkitkan keinginan akan satu katagori produk. 

2. Menciptakan kesadaran akan merek (brand awereness). 

3. Mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi niat 

membeli. 

4. Memfasilitasi pembelian. 

4.  Iklan 

1). Pengertian Iklan  

Kriyantono (2008) mengartikan bahwa iklan merupakan bentuk komunikasi non-

personal yang menjual pesan-pesan secara persuasif dari sponsor yang jelas guna 

untuk mempengaruhi orang agar membeli produk dengan membayar biaya untuk 

media yang digunakan. 

2). fungsi-fungsi Iklan 

1.   Informing (memberikan informasi) 

Periklanan membuat konsumen sadar akan merek-merek baru yang muncul, 

mendidik konsumen mengenai berbagai fitur dan manfaat merek serta 

memfasilitasi pencitraan merek yang positif. 

2. Persuading (mempersuasi) 

Suatu iklan yang efektif akan mampu membujuk calon konsumen untuk 

mencoba produk yang diiklankan. 
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3. Reminding (mengingatkan) 

Iklan menjaga agar merek suatu produk yang dipasarkan tetap diingat oleh 

konsumen. Periklanan yang efektif juga meningkatkan minat konsumen 

terhadap minat yang sudah ada dan tidak akan pindah ke merek lain selain 

yang sudah selalu ada diingatannya. 

4. Adding Value (memberikan nilai tambah) 

Perikalanan memberikan nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi 

persepsi konsumen. Periklanan yang efektif dapat dianggap merek suatu 

produk tersebut elegan, bergengsi, dan lebih unggul dari pada pesaing didunia 

bisnis. 

5. Assisting (mendampingi) 

Peran penting dari periklanan adalah membantu perwakilan penjualan sebagai 

pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain perusahaan dalam proses 

komunikasi pemasaran. 

3). Media Iklan 

Media periklanan adalah sebuah lembaga yang mempunyai kegiatan usaha 

menciptakan dan menyelenggarakan media (alat komunikasi) yang ditujukan 

kepada orang banyak atau masyarakat umum. Menurut Richards et, al (2009), 

periklanan adalah bentuk komunikasi berbayar dan bermedia yang berasal dari 

sumber-sumber yang dapat diidentifikasi dan dirancang untuk mempersuasi 

orang-orang agar melakukan beberapa tindakan di masa sekarang maupun untuk 

masa yang akan datang. 

 

 



20 

5.    Promosi 

1). Pengertian Promosi 

Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran suatu 

barang, promosi adalah suatu kegiatan bidang marketing yang merupakan 

komunikasikan yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen 

yang memuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu 

mengenai barang maupun jasa yang dihasilkan untuk konsumen. Segala kegiatan 

ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan menarik minat konsumen 

dalam mengambil keputusan membeli di perusahaan tersebut. 

2). Tujuan Promosi 

Menurut Henry Simamora (2001:754) ada beberapa alasan para pemasar 

melakukan promosi : 

a. Menyediakan informasi 

Pembeli dan penjual mendapat manfaat dari fungsi informasional yang 

sanggup dilakukan oleh promosi. Para pembeli menemukan program baru 

yang dapat membantunya dan para penjual dapat menginformasikan kepada 

calon pelanggan tentang barang dan jasa. 

b. Merangsang permintaan 

Para pemasar menginginkan konsumen membeli produknya dan mereka 

menggunakan promosi untuk membuat konsumen melakukan permintaan. 

c. Membedakan produk 

Organisasi-organisasi mencoba membedakan mereka dan produknya melalui 

penggunaan promosi, khususnya produk yang tidak banyak berbeda dari para 

pesaingnya. 
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d. Mengingatkan para pelanggan 

Saat ini mengingatkan para pelanggan akan manfaat dari produk perusahaan 

bisa mencegah mereka berpaling kepada pesaing pada saat mereka 

memutuskan untuk mengganti atau memutakhirkan produknya. 

e. Menghadang pesaing promosi 

Dapat digunakan untuk menghadapi upaya pemasaran dari pesaing untuk 

melawan kampanye periklanannya. 

f. Menjawab berita negatif 

Kadang kala kompetisi bukanlah penjualan produk serupa dan perusahaan 

lainnya. Sering kali perusahaan menjadi korban publisitas dan pemalsuan. 

g. Memuluskan fluktuasi-fluktuasi permintaan 

Perusahaan banyak mengalami tantangan-tantangan permintaan musiman, 

dimana para pelanggan membeli lebih banyak selama beberapa bulan tertentu 

dan berkurang pada bulan-bulan lainnya. Promosi membantu mengisi 

kesenjangan yang ada diantara kepincangan-kepincangan permintaan 

musiman tersebut. 

3). Bauran Promosi 

Menurut Kotler dan Armstrong (2009) bauran promosi adalah ramuan khusus dari 

iklan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat yang dipergunakan  

perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya. 

Bauran promosi menurut Kotler dan Keller (2009:174) adalah Marketing 

Communication Mix yang lebih dikenal dengan istilah mix promotion, yaitu : 
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a) Periklanan (Advertising) 

Periklanan merupakan salah satu bentuk dari komunikasi impresional yang 

digunakan oleh perusahaan barang atau jasa. Peranan periklanan dalam pemasaran 

jasa adalah untuk membangun kesadaran (awareness) terhadap keberadaan jasa 

yang ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen tentang jasa yang 

ditawarkan, membujuk calon konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa 

tersebut, dan membedakan diri perusahaan satu dengan perusahaan lain. 

b) Penjualan Perseorangan (Personal selling) 

Penjualan perseorangan mempunyai peranan penting dalam pemasaran, karena : 

a. Interaksi secara personal antara penyedia jasa dan konsumen sangat 

penting.  

b. Jasa tersebut disediakan oleh orang, bukan mesin 

c. Orang merupakan bagian dari produk jasa. 

Bila dibandingkan dengan media periklanan, maka pesan yang disampaikan 

melalui media ini ditujukan kepada orang-orang yang sebenarnya bukan prospek 

(calon pembeli) sebaliknya, melalui penjualan perorangan perusahaan sudah 

berhadapan dengan calon pembeli potensial. 

c) Promosi Penjualan 

Promosi penjualan adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

arus barang atau jasa dari produsen sampai pada penjualan akhirnya. Promosi 

penjualan dapat diberikan kepada : 

a. Konsumen, berupa penawaran cuma – cuma, sampel, demo produk, 

kupon, pengembalian tunai, hadiah, kontes, dan garansi 
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b. Perantara, berupa barang cuma – cuma, diskon, iklan kerja sama, 

distribution contests, penghargaan. 

c. Tenaga penjualan, berupa bonus, penghargaan , dan hadiah untuk tenaga    

penjualan terbaik. 

4).  Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

Hubungan masyarakat merupakan kiat pemasaran penting lainnya, di mana 

perusahaan tidak hanya harus berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan 

penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik 

yang lebih besar. Hubungan masyarakat sangat peduli terhadap beberapa tugas 

pemasaran, antara lain : 

a. Membangun citra. 

b. Mendukung aktivitas komunikasi lainnya. 

c. Mengatasi permasalahan dan isu yang ada. 

d. Memperkuat positioning perusahaan. 

e. Memengaruhi publik yang spesifik. 

f.    Mengadakan peluncuran untuk produk / jasa baru. 

Program hubungan masyarakat, antara lain: 

a. Publikasi. 

b. Sponsoring. 

c. Hubungan dengan investor. 

d. Pameran. 

5).  Informasi dari Mulut ke Mulut (Word of Mouth) 

Dalam hal ini peranan orang sangat penting dalam mempromosikan jasa. 

Pelanggan sangat dekat dengan penyampaian jasa. Dengan kata lain pelanggan 
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tersebut akan berbicara kepada pelanggan lain yang berpotensial tentang 

pengalamannnya. Sehingga informasi dari mulut - kemulut ini sangat besar 

pengaruhnya dan dampaknya terhadap pemasaran dibandingkan dengan aktivitas 

komunikasi lainnya. 

6).  Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Penggunaan surat, faksimile, e-mail, atau internet, untuk berkomunikasi secara 

langsung dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan dan prospek 

tertentu. 

 

6. Celebrity endorser  

1). Pengertian celebrity endorser 

Memilih celebrity endorser dalam sebuah iklan biasa dilakukan oleh  perusahaan  

untuk  menarik  minat  pasar.  Perusahaan perlu berhati-hati ketika memilih 

selebriti untuk mewakili merek mereka. Memilih juru bicara yang salah 

dapat menimbulkan rasa malu serta citra buruk terhadap suatu merek 

(Kotler,2012:130). Pemilihan selebriti untuk mewakili suatu produk adalah  

sangat penting.  Tokoh tersebut harus telah dikenal luas, mempunyai pengaruh 

positif terhadap audien dan sesuai dengan produk yang dibintanginya. Selebriti 

adalah orang yang menikmati pengakuan publik dan yang memiliki karakteristik 

khas seperti daya tarik dan kepercayaan. Selebriti endorser merupakan setiap 

individu yang dikenal luas oleh publik dan menggunakan popularitasnya pada 

iklan kebutuhan konsumen (McCracken dalam Rukhsar, 2016:2). Celebrity 

endorser adalah pemanfaatan seorang public figure  yang dikenal luas oleh 

masyarakat dan mendapat pengakuan publik atas prestasi yang dia peroleh serta 

dipercayai menjadi ikon sebuah iklan sehingga dapat mendukung produk yang di 
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promosikannya. Dukungan selebriti telah lama digunakan oleh pemasar untuk 

mendongkrak daya tarik suatu merek atau produk, dimana celebrity endorser 

didefinisikan sebagai orang yang dikenal secara luas dan di kontrak untuk 

mengiklankan suatu produk atau merek (McCracken dalam Stephanie, Rumambi, 

& Sondang, 2013). 

2). Pemilihan Selebriti Pendukung  

Hal-hal yang perlu diketahui untuk memilih seorang celebrity endorser yang tepat 

antara lain:  

a. Kredibilitas Selebriti  

Dapat dipercaya dan juga keahlian seorang selebriti yang disebut sebagai 

kredibilitas merupakan alasan utama untuk memilih selebriti sebagai endorser 

periklanan.  

b. Kecocokan selebriti dengan audiens  

Selebriti yang dipilih adalah seorang selebriti yang memiliki keahlian yang 

sesuai dengan produknya, yaitu selebriti yang popular dengan kemampuan 

yang diakui audiens.  

c. Kecocokan selebriti dengan merek  

Harus ada kecocokan antara selebriti, audiens dan produk. Maka dari itu, 

pengiklan menuntun agar citra selebriti, nilai dan perilakunya sesuai dengan 

kesan yang diinginkan merek yang diiklankan 

d. Daya Tarik Selebriti  

Dalam memilih selebriti sebagai endorser, pengiklan juga mengevaluasi aspek 

yang berbeda yang dapat disatukan di bawah daya tarik endorser. Daya tarik 
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itu meliputi keramahan, sikap menyenangkan, fisik dan pekerjaan sebagai 

beberapa dari dimensi penting dari konsep daya tarik.  

e. Pertimbangan lainnya  

Selain itu, ada beberapa faktor tambahan yang juga harus dipertimbangkan 

seperti biaya untuk memperoleh layanan dari selebriti; besar kecilnya 

kemungkinan selebriti akan berada dalam masalah setelah endorsement 

dilakukan; sulit atau mudahnya selebriti akan bekerja sama (Jewler dan 

Drewniany, 2009, p.31). 

3). Credibility Celebrity Endorser. 

Tiga atribut khusus endorser dijelaskan dengan Truastworthiness, Expertise dan 

Attractiveness (Aditya et, al 2018) sebagai berikut : 

a. Kepercayaan  

Kepercayaa adalah sesuatu yang dipersesikan bukan merupakan fenomena 

yang absolut layak dipercaya (Trustworthiness). Hal ini berhubungan dengan 

kejujuran, integritas, dan kepercayaan atas diri endorser. Kelayakan dapat 

dipercaya pada endorser tergantung kepada persepsi konsumen atas motivasi 

sang endorser sehingga penggunaan artis sebagai endorser produk dianggap 

memberikan dorongan didalam mendongkrak minat beli konsumen 

menggunakan aplikasi Instagram. 

b. Keahlian  

Keahlian (expertise) mengacu pada pengetahuan, pengalaman atau keahlian 

yang dimiliki oleh seorang endorser yang dihubungkan dengan merek yang 

didukung. Seorang endorser yang diterima sebagai seorang yang ahli pada 

merek yang didukungnya akan lebih persuasive dalam menarik audience dari 
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pada seorang endorser yang tidak diterima sebagai seorang yang ahli. 

Beberapa indikator pada expertise seperti pengetahuan, pengalaman, dan 

keahlian dalam hal ini penggunaan beberapa artis sebagai model endorser  

pada aplikasi Instagram dianggap memberikan pengaruh positif terhadap 

minat beli konsumennya. 

c. Daya tarik  

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

yang menarik untuk dilihat. Ketertarikan tidak hanya berkaitan dengan daya 

tarik fisik tetapi juga terrmasuk karakter yang luhur yang dipersepsikan oleh 

konsumen dalam diri endorser, seperti : kemampuan intelektual, kepribadian, 

karateristik, dan keahlian dalam bidang bermusik. 

 

7. Minat Beli Konsumen 

Menurut Assael (2001) minat beli adalah kecenderungan konsumen untuk 

membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan 

pembelian. Faktor psikologis yang mempengaruhi seseorang untuk membeli 

terdiri dari empat faktor, yaitu: motivasi (dorongan seseorang untuk bertindak 

guna memuaskan kebutuhannya sehingga dapat mengurangi ketegangan yang 

dimilikinya), persepsi (proses seseorang individu memilih, mengorganisasi dan 

menginterpretasi masukan - masukan untuk menciptakan gambaran yang 

bermakna), pengetahuan (pembelajaran yang meliputi perubahan dalam perilaku 

seseorang yang timbul dari pengalaman), serta keyakinan dan pendirian yang 

dapat diperoleh seseorang melalui bertindak dan belajar. 
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Tahapan-tahapan produsen dalam menentukan minat beli atau menentukan 

dorongan konsumen dalam melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan , yaitu : 

a. Attention 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk atau jasa 

sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan, selain itu calon pelanggan juga 

mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan. 

b. Interest 

Dalam tahap ini calon pelanggan mulai tertarik untuk membeli produk 

atau jasa yang ditawarkan, setelah mendapatkan informasi yang lebih 

terperinci mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. 

c. Desire 

Calon pelanggan mulai memikirkan serta berdiskusi mengenai produk 

ataujasa yang ditawarkan, karena hasrat dan keinginan untuk membeli 

mulai timbul. Dalam tahapan ini calon pelanggan sudah mulai berminat 

terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Tahap ini ditandai dengan 

munculnya minat yang kuat dari calon pelanggan untuk membeli dan 

mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. 

d. Action 

Pada tahap ini calon pelanggan telah mempunyai kemantapan yang tinggi 

untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan 
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B. Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

 
No Nama Peneliti Judul Variabel atau 

Hubungan antar 

Variabel 

Hasil penelitian 

1 Aditya Halim 

Perdana 

Kusuma Putra, 

Ahmad Ridha,  

Ajmal As‟ad 

 2018 

CELEBRITY 

ENDORSER PADA 

JEJARING SOSIAL 

INSTAGRAM 

UNTUK MENARIK 

MINAT 

PEMBELIAN 

CALON 

KONSUMEN 

 

Jurnal economic 

resources 

(vol 1, no 1) 

Variabel bebas: 

Celebrity Endorser 

 

Variabel : 

Attractiveness 

Trustwothness 

 Expertise  

 

 

Variabel terikat : 

Minat beli 

Hasil keseluruhan 

variabel 

trustworthy, 

attractive dan 

expertise 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap minat beli 

konsumen yang 

menggunakan artis 

sebagai role iklan 

di media 

Instagram. 

2 M.Roby 

Jatmiko 

2013 

PENGARUH 

KREDIBILITAS 

CELEBRITY 

ENDORSER 

TERHADAP 

MINAT BELI 

KONSUMEN 

 

Jurnal Ilmu 

Manajemen dan 

Akuntansi Terapan 

(Vol.04 No.01) 

Variabel bebas: 

kredibilitas 

Endorser 

 

Variabel : 

Attractiveness 

Trustwothness 

 Expertise  

 

 

Variabel terikat : 

Minat beli 

penggunaan 

celebrity endorser 

membawa efek 

positif terhadap 

iklan dan merek, 

dan hal tersebut 

berpengaruh besar 

terhadap 

peningkatan minat 

beli konsumen 

3 Ruchi Gupta, 

Nawal 

Kishore, 

DPS Verma 

2015 

IMPACT OF 

CELEBRITY 

ENDORSEMENTS 

ON CONSUMERS‟ 

PURCHASE 

INTENTION: 

A Study of Indian 

Consumers 

 

Australian journal of 

Business and 

Managwmwnt 

Research 

(Vol. 05 No. 03 ) 

Variabel bebas: 

Celebrity Endorser 

 

Variabel : 

Attractiveness 

Trustwothness 

 Expertise  

 

 

Variabel terikat : 

Purchase Intention  

the findings of the 

present study 

reveal that 

celebrity 

endorsements can 

be an effective 

marketing tool 

available to the 

marketers as it is 

expected to have a 

significant positive 

impact on 

consumers‟ 

purchase 

intentions 
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Lanjutan tabel 2.1 

4 Dadan Abdul 

Aziz Mubarok 

2016 

Pengaruh Celebrity 

Endorsement 

terhadap Minat Beli 

Konsumen (Studi 

pada Konsumen 

Mahasiswa Kelas 

Reguler Sore STIE 

INABA Bandung) 

 

 

Jurnal Indonesia 

Membangun 

 (Vol. 3, No. 1) 

Variabel bebas: 

Celebrity Endorser 

 

 

Variabel : 

Attractiveness 

Trustwothness 

 Expertise  

 

 

Variabel terikat : 

Minat beli 

Berdasarkan hasil 

penelitian (mini 

riset) diketahui 

bahwa penggunaan 

selebriti dengan 

atribut daya tarik, 

kepercayaan serta 

keahlian mampu 

mempengaruhi 

minat beli 

konsumen pada 

sebuah produk 

5 Yanuar Widi 

Probowo 

2014 

Pengaruh Celebrity 

Endorser terhadap 

minat beli dalam 9 

Survey pada 

pengunjung 

3Second Store di 

Malang 

 
Jurnal Administrasi 

Bisnis (JAB)|Vol. 14 

No. 2 

Variabel bebas: 

Celebrity Endorser 

 

Variabel : 

Attractiveness 

Trustwothness 

Expertise  

 

Variabel terikat : 

Minat beli 

Celebrity 

Endorser dan 

ketiga variabel 

nya mempunyai 

pengaruh 

terhadap minat 

beli konsumen, 

yang artinya 

hasilnya diterima 

atau 

Signifikan 

Dari tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa variabel celebrity endorser berpengaruh 

dalam membentuk minat beli menurut penelitian M. Roby Jatmiko (2013) 

menunjukkan bahwa variabel yang membentuk celebrity endorser adalah 

Attractiveness, Trustwothness, Expertise. Kemudian penelitian Dadan Abdul Aziz 

Mubarok (2016) menunjukkan bahwa dimensi yang yang digunakan pada 

celebrity endorsement yang terdiri dari daya tarik, kepercayaan serta keahlian 

secara simultan atau bersama – sama berpengaruh terhadap minat konsumen 

sebelum pembelian. Dan kemudian penelitian Aditya et, al (2018) menunjukkan 

bahwa variabel trustworthy, attractive dan expertise berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli konsumen yang menggunakan artis sebagai role 

iklan di media Instagram.  



31 

C. Kerangka Pemikiran  

 

Menurut Aditya et, al 2018 & Assael 2001 celebrity endorser meliputi 

attractiveness yaitu hal yang menarik dari endorser meliputi sejumlah 

karakteristik yang dapat dilihat khalayak dalam diri endorser seperti daya tarik 

fisik, sifat-sifat kepribadian (personality), kecerdasan. Trustworthines yaitu 

kepercayaan yang terdiri dari kejujuran, itegritas dan dapat dipercaya seorang 

sumber dalam meyakinkan orang lain untuk mengambil tidakan. expertise 

merupakan keahlian selebritis yang mengacu pada keahlian yang terdiri dari 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki. Minat beli merupakan 

sebuah pengambilan keputusan untuk membeli suatu merek diantara berbagai 

merek lainnya. Adapun minat beli itu muncul melalui berbagai rangkaian proses 

antara lain pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi dan 

akhirnya akan timbul sebuah minat beli yang ada pada diri konsumen. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian 

ini digambarkan sebagai berikut: 

           

           

    H1         H1  

      H2    H   

    H3  H3 

       

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Sumber : Diadaptasi dari Mubarok (2016) dan Aditya et, al (2018)   

 
  

Celebrity endorser  
 
 
 
 
 

 

Minat Beli 

Konsumen  (Y) 

Daya Tarik (X1) 

Kepercayaan (X2) 

Keahlian (X3) 



32 

D. Pengembangan Hipotesis 

 

H1 = Daya tarik celebrity endorser berpengaruh positif terhadap minat beli  

konsumen Tokopedia 

Van der Waldt et al, (2009) menunjukkan bahwa endorser "yang dianggap 

menarik lebih cenderung mendorong niat pembelian". Daya tarik dapat menjadi 

faktor penting dalam menciptakan pesan yang efektif (Schlecht, 2003). Endorser 

yang menarik memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap konsumen daripada 

endorser yang kurang menarik (Kahle & Homer, 1985). Namun Baker dan 

Churchill (1977) menyatakan bahwa meskipun daya tarik memiliki pengaruhi 

positif terhadap evaluasi, hal itu adalah tidak penting dalam mempengaruhi niat 

beli. Akan tetapi untuk mempengaruhi sikap konsumen pengiklan sering memilih 

endorser berdasarkan daya tarik fisik mereka (misalnya Chaiken, 1979; Kahle dan 

Homer, 1985).  

H2 = Kepercayaan celebrity endorser berpengaruh positif terhadap minat beli 

konsumen Tokopedia 

Keterpercayaan dapat diartikan sebagai "kejujuran, integritas dan tingkat bisa 

dipercaya yang dimiliki oleh endorser (van der Waldt et.al, 2009). Ohanian (1990) 

menyatakan bahwa komunikator yang dapat dipercaya merupakan orang yang 

persuasif, baik dia ahli atau tidak. Ini adalah tingkat keyakinan konsumen 

terhadap komunikator saat dia menyampaikan pernyataan sesuatu yang ia anggap 

paling valid (Ohanian, 1990). Banyak literatur mendukung efek positif dari 

keterpercayaan pada efektivitas (Chao etal., 2005).  

H3 = Keahlian celebrity endorser berpengaruh positif terhadap minat beli  

konsumen Tokopedia 
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Keahlian juga disebut sebagai "keberwenangan", "kompetensi", "keahlian", atau 

"kualifikasi". Yang dimaksud dengan keahlian disini adalah tingkat sejauh mana 

endorser dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman atau keterampilan yang 

memadai untuk mempromosikan produk (van derWaldt et.al, 2009).Erdogan 

(1999) berpendapat bahwa keahlian endorser tidak penting kecuali jika konsumen 

menganggap hal itu adalah hal yang penting. Meskipun demikian Daneshvary & 

Schwer (2000) menunjukkan bahwa keahlian adalah komponen yang paling 

penting. Selebriti dipilih karena dianggap memiliki keahlian menjadi seorang juru 

bicara (van der Waldt et.al, 2009). Menurut Erdogan (1999) keahlian selebriti 

endorser adalah tingkat sejauh mana komunikator dianggap menjadi sumber dari 

pernyataan yang valid.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, 

mengumpulkan atau mencatat data, baik data primer maupun data sekunder yang 

digunakan untuk keperluan penyusunan karya ilmiah kemudian menganalisis 

factor-faktor yang berhubungan tentang pokok permasalahan sehingga akan 

didapat kebenaran atas data yang diperoleh. 

 

A. Jenis Penelitian  

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 

survey berupa kuesioner. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian 

yang tujuannya menyajikan gambaran lengkap mengenai pengaturan sosial atau 

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomana atau 

kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Penelitian 

Deskriptif merupakan dasar bagi semua penelitian. Penelitian Deskriptif dapat 

dilakukan secara kuantitatif agar dapat dilakukan analisis statistik (Nazir, 

2005:56). Sifat penelitian ini adalah penelitian penjelasan (explanatory research) 

yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan sifat suatu 

keadaan yang sedang berjalan ketika penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-

sebab dari gejala tersebut. 
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B. Sumber Data 

Sumber data menurut Zuldafrial (2012:46) adalah subjek dari mana data dapat 

diperoeh. Menurut Sugiyono (2008:225) bila dilihat dari sumber datanya , maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti 

langsung dari objek penelitian. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh peneliti dalam bentuk yang sudah jadi, 

sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau 

objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik suatu 

kesimpulan (Sugiyono, 2008). Populasi dari penelitian ini pernah melihat 

iklan Tokopedia dan sedang menggunakan aplikasi Tokopedia. Peneliti 

menetapkan masyarakat Bandar Lampung dengan menyebar kuesioner 

dengan berbagai macam pertanyaan seputar objek penelitian dengan 

menggunakan variabel dependen dan variabel independen. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

olehpopulasi tersebut (Sugiyono, 2008:118). Pengambilan sampel dalam 
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penelitian ini menggunakan metode non probability sampling. Non 

probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur 

anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pada 

pelaksanaannya, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2008:78) purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria pemilihan sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Peneliti mengambil sampel yang sudah pernah melihat iklan 

Tokopedia dengan celebrity endorser Isyana Sarasvati di Televisi dan 

Youtube minimal 2 kali. 

b. Peneliti memilih masyarakat yang ada di Bandar Lampung sebagai 

sampel, agar pencarian data lebih efektif. 

Ukuran populasi dalam penelitian ini sangat banyak dan beranggam sehingga 

tidak dapat diketahui dengan pasti , maka rumus yang digunakan untuk besaran 

sampel adalah sebagai berikut (Silaen dan Widiyono, 2012): 

n =       Z
2 

 
       4(Moe)

2 

Keterangan  

n=  Ukuran Sampel  

Z = 1,96 pada tingkat signifikasi tertentu (derajat keyakinan95%) 

Moe = Margin Of Error ( tingkat kesalahan maksimum 10%) 

Peneliti menggunakan rumus diatas, maka peneliti memperoleh perhitungan 

sebagai berikut : 
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n = (1,96)
2 

        
4(10%)

2 

N = 96,04 = 97 atau 100 (pembulatan) 

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa sampel penelitian yang diambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam usaha memperoleh data 

yang relevan untuk pemecahan dan penganalisaan permasalahan. Data data 

tersebut dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu: 

a. Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu pengumpulan data teoritis 

dengan cara menelaah berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

b. Kuesioner yaitu, Pengumpulan data dengan cara memberikan daftar isian 

responden secara langsung. 

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Variabel di dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas (independen 

variabel)  dan satu variabel terkait ( dependen variabel ). Variabel bebas tersebut 

adalah celebrity endorser (x) dan variabel terkaitnya adalah purchase intention 

(Y). Variabel-variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Celebrity Endorser yang 

dilakukan oleh yang dilambangkan dengan X. 
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b.  Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi dan merupakan akibat 

dari variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah minat beli yang dilambangkan dengan Y. 

2. Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel berdasarkan karakteristik yang mungkin pengamatan dari 

apa yang di definisikan atau mengubah konsep dengan kata lain menjelaskan 

perilaku yang dapat diamati dan diverifikasi oleh orang lain. Variabel harus bisa 

didefinisikan secara operasional agar mudah mencari hubungan antara satu 

variabel dengan variabel dan pengukuran lainnya. 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel X dan Y 

Variabel Definisi Operasional 

Variabel 

Indikator Skala 

Pengukuran 

Attractiveness 

(X1) 

Daya tarik mengacu 

pada karakteristik 

yang dapat dilihat 

khalayak dalam diri 

endorser, daya tarik 

fisik, kecerdasan,  

dan kepribadian. 

 

Menurut (Aditya et, 

al 2018) 

1. Celebrity endorser 

memiliki kecerdasan 

seperti memiliki 

banyak prestasi di 

bidang musik. 

2. Fisik yang menarik 

3. Kepribadian  

celebrity endorser  

Sumber : (Aditya et, al 

2018) , (Kapitan & Silvera, 

2016) dan  (Djafarova, 2017) 

Likert  

Trustworthiness 

(X2) 

Kepercayaan 

mengacu pada 

integritas, kejujuran 

dan dapat dipercaya 

sebagai sumber atau 

pendukung dari 

sebuah produk  

 

Menurut (Aditya et, 

al 2018) 

1. celebrity endorser  

memiliki sifat jujur. 

2. Iklan yang 

disampaikan 

celebrity endorser 

dapat dipercaya. 

3. Celebrity endorser 

memiliki integritas  

 

Sumber: (Aditya et, al 2018)  

,(Kapitan & Silvera, 2016)  

Likert  
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Lanjutan Tabel 3.1 

 

Expertise(X3) Mengacu pada 

pengetahuan, 

pengalaman, atau 

keterampilan yang 

dimiliki seorang 

endorser terhadap 

topik iklannya  

 

Menurut (Aditya et, 

al 2018) 

1. Pengetahuan 

yang dimiliki 

celebrity 

endorser. 

2. Pengalaman 

sebagai celebrity 

endorser. 

3. Keterampilan 

sebagai celebrity 

endorser  

 

Sumber : (Aditya et, al 

2018) , (Kapitan & 

Silvera, 2016) dan  (van 

derWaldt et.al, 2009). 

Likert  

Minat Beli (Y) Kecenderungan 

konsumen untuk 

membeli suatu 

merek atau 

mengambil tindakan 

yang berhubungan 

dengan pembelian 

yang diukur dengan 

tingkatkemungkinan 

konsumen 

melakukan 

pembelian. 

Menurut Assael 

(2001) 

1. Tertarik 

melakukan 

pembelian karena 

daya tarik 

celebrity 

endorser 

2. Keputusan untuk 

mengadopsi 

suatu produk/ 

barang 

3. Kepercayaan 

pada 

Endorser 

mempengaruhi 

minat beli. 

 

Sumber : (Aditya et, al 

2018) dan (Assael 2001) 

 

Likert 

 

F. Skala Pengukuran Variabel 

Pengukuran indikator variabel dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert, 

yaitu dengan menyusun pertanyaan atau pernyataan yang masing-masing item 

diberi range skor dalam skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur 
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sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau 

gejala sosial (Sugiyono, 2008:62). 

Dalam penelitian ini, kuesioner disusun dengan menggunakan skala likert dengan 

skor sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Skala Pengukuran  

 
Pilihan Responden Nilai  

Sangat Setuju 5 

Setuju  4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju  1 

Sumber : Sugiyono (2008) 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Pengujian Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

(mengukur) data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2008:75). Uji 

Validitas dapat digunakan dengan cara menghitung korelasi secara parsial dari 

masing-masing kuesioner dengan total skor dimensi yang diteliti. Jika hasil 

dimensi menunjukan nilai signifikan ≤ 5%, maka item-item pertanyaan 

tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 

Menurut Masrun (dalam Sugiyono, 2008), signifikan (p<0,05) atau r hitung >r 

tabel, maka instrumen dinyatakan valid. Penelitian ini menggunakan faktor 

analisis melalui program SPSS versi 23.0, pernyataan dikatakan valid apabila 

Kaiser Meyer Olkin (KMO), anti image correlation, dan Component Matrix ≥ 

0.5. 
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2. Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukan sejauh mana suatu 

hasil pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur tersebut digunakan 

berulang kali (Umar, 2002:101). Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner 

yang apabila dicobakan berulang-ulang pada kelompok yang akan sama akan 

menghasilkan data yang sama. Cara mengukurnya dengan menggunakan 

rumus Cronbach’s Alpha bantuan SPSS 23.0.  Reliabilitas adalah sejauh mana 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, maksudnya apabila dalam beberapa 

pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok yang sama diperoleh hasil yang 

relatif sama (Saifudin Azwar,2000:3). Dalam penelitian ini, uji reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan tekhnik Formula Cronbach’s Alpha. 

Pertanyaan dinyatakan reliabel apabila hasil Cronbach’s Alpha> 0,6 dengan 

signifikan pada level 6%. Sebaliknya jika Cronbach Alpha’s < 0,6 maka 

pertanyaan tersebut dinyatakan tidak reliabel. 

α=   k     1-∑S
2
J 

     k - 1     S
2
x 

 Keterangan : 

α = koefisien reliabilitas alpha 

K = jumlah item 

Sj= varians responden untuk item I 

Sx= jumlah varians skor total  

3. Pengujian Normalitas  

Menurut Malhotra (2009), uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah 

variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal mendekati 

normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
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model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan One Sample 

Kolomogrov-Smirnov Test dengan menggunakan bantuan program SPSS 23.0 

Dasar pengambilan keputusan menurut Malhotra (2009)  bisa dilakukan 

berdasarkan probabilitas ( Asymtotic Significance ), yaitu : 

1. Jika probabilitas atau sig > 0.05 maka distribusi normal. 

2. Jika probabilitas atau sig < 0.05 maka berdistribusi tidak normal. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif digunakan sebagai tekhnik untuk menganalisis permaslahan 

yang ada dengan melakukan pendekatan kualitatif berdasarkan teori 

periklanan, data responden dan deskripsi respon responden. 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis dengan menggunakan metode kuantitaif dilakukan dengan melakukan 

pengolahan dari kuisioner yang ada dengan menggunakan analisis regresi 

berganda dan korelasi untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara 

variabel Y (variabel minat beli) dengan variabel X (Celebrity Endorse). 

Analisis kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan pendekatan atau 

rumus statistik. Pada penelitian ini analisis kuantitatif yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda. Setelah dilakukan pengintervalan data hasil 

kuisioner, maka analisis regresi dapat dilakukan dengan menentukan 

persamaan sebagai berikut: 

Y = α+ b1x1 + b2x2 + b3x3  

 



43 

Keterangan : 

Y= Minat Beli 

α= Konstanta 

b1-b3= Koefisien regresi variabel bebas ke-1 sampai ke-3 

x1= Attractiveness 

x2 = Trustworthiness 

x3 =Expertise 

I.  Uji hipotesis  

1. Uji Koefisien Determinasi (R
2
 ) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan varian variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi adalah nol atau satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel dependen (Ghozali 2009:83). 

2. Uji Signifikansi Secara Simultan (F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu 

Attractiveness (X1), Trustworthiness (X2), dan Expertise (X3) dan bersama-

sama berpengaruh secara sinifikan terhadap variabel dependen yaitu minat beli 

(Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau = 5%. 

Hipotesis statistiknya yaitu: 

a. Ho=Variabel X tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

variabel Y. 

b. Ha = Variabel X berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel 

Y. 
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Dengan kriteria:  

Ha diterima jika F hitung > F tabel 

Ha ditolak jika F hitung < F tabel 

3. Uji Signifikansi secara Parsial (Uji t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen yaitu Attractiveness (X1), Trustworthiness (X2), dan Expertise 

(X3) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu 

minat beli (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau =5%. 

Dengan Hipotesis: 

Ho : Variabel-variabel bebas (Attractiveness, Trustworthiness, dan Expertise) 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Minat 

Beli) 

Ha : Variabel-variabel bebas (Attractiveness, Trustworthiness, dan Expertise) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Minat Beli) 

Dengan kriteria : 

a. Apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

b. Apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan  sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa Celebrity Endorser 

yang terdiri dari Daya Tarik, Kepercayaan dan Keahlian berpengaruh terhadap 

Minat Beli Konsumen Tokopedia di Bandar Lampung diterima. Hal ini dipertegas 

dengan alasan-alasan berikut : 

1. Bahwa secara keseluruhan variabel Celebrity Endorser (X) berpengaruh 

terhadap Minat Beli Konsumen (Y). maka Ha diterima dan Ho ditolak dengan 

nilai signifikansi dibawah 0,05 yakni 0,00. Berdasarkan hasil perhitungan 

tersebut maka secara keseluruhan variabel Celebrity Endorser (X) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Minat Beli Konsumen (Y). 

2. Secara parsial variabel Celebrity Endorser (X) yang terdiri dari Daya Tarik 

(X1), Kepercayaan (X2), dan Keahlian (X3) mempengaruhi Minat Beli 

Konsumen (Y). Nilai T hitung pada variabel Daya Tarik (X1) sebesar0,463 

sehingga secara parsial variabel Daya Tarik (X1) memberi sumbangan 

tertinggi terhadap minat beli konsumen. 

3. Hasil uji koefisien determinasi sebesar R square sebesar 0,547 hal ini berarti 

sumbangan variabel X (Celebrity Endorser) berperan dalam mempengaruhi 

variabel Y (Minat Beli Konsumen) sebesar 54,7%. Hal ini menunjukkan 
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celebrity endorser merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat beli 

konsumen Tokopedia di Bandar Lampung, sedangkan sisanya yaitu 45,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat 

dilakukan oleh PT Tokopedia untuk meningkatkan penjualan khususnya di 

wilayah Bandar Lampung, antara lain : 

1. PT Tokopedia juga bisa membuat hal yang baru pada iklan Tokopedia yang 

dapat menambah kepercayaan konsumen misalnya, mengkolaborasikan 

selebriti dengan seorang selebriti instagram (selebgram) yang terkenal di 

masyarakat pada iklan yang baru dengan tema yang menarik sehingga 

konsumen akan lebih percaya untuk membeli produk di Tokopedia. 

2. Variabel Daya Tarik (X1) adalah variabel dengan pengaruh tertinggi terhadap 

minat beli (Y), disarankan PT Tokopedia tetap menggunakan selebriti dengan 

penampilan yang menarik,  bakat yang dimiliki, dan citra diri yang baik dari 

setiap celebrity endorser yang akan mengiklankan layanan yang ada di 

Tokopedia. 

3. Sebagian besar konsumen Tokopedia di Bandar Lampung adalah 

pelajar/mahasiswa dengan kisaran umur 17-25 tahun. Sebaiknya PT 

Tokopedia menggunakan selebriti yang menjadi idola di kalangan usia 17-25 

tahun. Sebagai idola, tentunya pasti akan diikuti oleh penggemarnya. Hal 

tersebut dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk yang 

dibintanginya, sehingga dapat meningkatkan volume penjualan Tokopedia di 

Bandar Lampung. 
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4. Bagi peneliti lain yang akan mengembangkan penelitian ini, sebaiknya 

menggunakan variabel-variabel lain yang tidak digunakan di dalam penelitian 

ini. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui secara spesifik variabel apa yang 

paling mempengaruhi minat beli konsumen Tokopedia di Bandar Lampung. 
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