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ABSTRACT 

 
This study aimed to determine the effect of the use of a celebrity endorser 

for the brand image of Lux soap products on television viewers in Surakarta. 
Based on the results of the study are expected to be considered in the context of 
the selection of the right endorser personality, so as to affect the formation of 
brand image. 

This research included in quantitative research with multiple linear 
regression, t test, F test and the coefficient of determination (R2) as a data analysis 
tool. The population in this study were all television viewers who had seen the ads 
on television with Lux soap star actress Atiqah Hasiholan. Samples taken in this 
study were 100 students majoring in Management, Accounting, Faculty of 
Economics, Development Studies, University of Muhammadiyah Surakarta with 
purposive sampling and convenience sampling as a sampling technique. 

Partial results of the calculations show that among the variables in mind that 
the celebrity endorser credibility of celebrities, celebrity appeal and impact of 
celebrity popularity significantly influence the Lux soap brand image, while the 
variable suitability for celebrities with brands and celebrities with audience 
suitability no significant effect on brand image Lux soap. So H1 which states that 
the use of celebrity endorsers have partial influence on the image of Lux soap 
brand in Surakarta acceptable. F-test analysis of the results obtained Fvalue 49.467 
> 2.29 with a probability of 0.000 < 0.05 then Ho is rejected means accepting Ha, 
this means that the celebrity endorser simultaneously significant effect on brand 
image Lux Soap. So H2 which states that the use of celebrity endorsers have 
simultaneous effect on the image of Lux soap brand in Surakarta acceptable. The 
calculations show that the impact of celebrity popularity koefieisen beta has a 
value of 0.340 which is higher compared to other variables. This suggests that the 
impact of celebrity popularity most dominant influence on brand image Lux Soap. 
So H3 which states that the credibility of celebrities have a dominant influence on 
the image of Lux soap brand in Surakarta rejected the truth. 
 
Keywords: credibility celebrities, celebrity appeal, the impact of celebrity 

popularity, conformity celebrities with brands, celebrities conformity 
with the audience, the brand image. 

 
PENDAHULUAN 

Peranan endorser dalam komunikasi merek sangat penting. Karena 

menunjukan hasil positif, kebutuhan endorser pun semakin berkembang dalam 

bentuknya saat ini. Kebanyakan perusahaan menggunakan para esdorser dari 

orang yang sudah terkenal untuk mendapatkan perhatian publik yang lebih 

banyak. Dari pandangan ilmu komunikasi ada kriteria yang harus dimiliki seorang 
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endorser yakni kredibilitas dan daya tarik. Kredibilitas endorser lebih penting 

daripada daya tariknya. Endorser yang kredibel adalah orang yang bisa dipercaya 

dan mempunyai keahlian tertentu.   

Perusahaan pembuat iklan dapat menciptakan asosiasi antara endorser 

dengan produknya sehingga citra yang baik dari endorser dapat mempengaruhi 

secara positif produk yang diiklankan. Selebriti memiliki karisma yang dapat 

mempengaruhi konsumen dengan status sebagai role model. Hasil penelitian 

mtersebut mengindikasikan bahwa sikap konsumen terhadap produk dapat 

diprediksi melalui pendapat konsumen tentang karakteristik endorser dan 

kesukaan endorser terhadap produk. 

Penelitian ini menganjurkan agar pembuat iklan sebaiknya tidak hanya 

memilih endorser yang cocok dengan produk, tetapi juga memilih endorser yang 

ahli yang dapat memberikan penjelasan yang baik tentang produk yang didukung. 

Memang peran endorser begitu penting, diminati atau  tidak suatu produk sangat 

dipengaruhi oleh performence endorser, maka dari itu para produsen berani 

membayar mahal endorser artis/selebrity, karena artis/selebrity mempunyai nilai 

jual yang tinggi, dan dikenal banyak orang. 

Di era modern seperti sekarang dimana perkembangan serta penyebaran 

informasi semakin cepat, membuka peluang bagi insan pertelevisian untuk ikut 

serta dalam penyebaran informasi yang pada gilirannya dapat membantu 

mempercepat arus perubahan yang diinginkan. Tayangan televisi menjadi senjata 

ampuh karena merupakan media strategis yang dapat menjangkau seluruh lapisan 

sosial masyarakat dan dikonsumsi oleh berbagai kelompok usia.. 

Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan 

kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk di pasar. 

Konsep yang secara umum sering digunakan untuk menyampaikan pesan adalah 

apa yang disebut sebagai bauran promosi (promotional mix). Para pemasar pada 

saat ini sering menggunakan berbagai jenis promosi secara simultan dan 

terintegrasi dalam suatu rencana promosi produk. Terdapat 5 cara komunikasi 

yang dapat diterapkan atau yang sering disebut bauran promosi, antara lain: iklan 

(advertising), penjualan tatap muka (personal selling), promosi penjualan (sales 
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promotion), hubungan masyarakat dan publisitas (publicity and public relation), 

serta pemasaran langsung (direct marketing). 

Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi 

pemasar. Tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan 

tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar. Oleh karena itu setiap 

produsen harus pandai mengatur pemasaran yang akan diterapkan dipasar. 

Menurut Jhon E. Kennedy (2006:13) pemasaran adalah sekumpulan rancangan 

kegiatan yang saling terkait untuk mengenali kebutuhan dan mengembangkan, 

mendistribusikan serta menetapkan harga yang tepat dari sebuah produk dan 

layanan untuk mencapai kepuasan dari konsumen yang bertujuan untuk 

menghasilkan keuntungan. 

Salah satu strategi periklanan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

adalah dengan menggunakan selebritis sebagai spoke person atau bintang iklan 

bagi produk yang ditawarkan. Para pengiklan percaya bahwa dengan 

menggunakan selebritis sebagai bintang iklan dapat membangun brand image 

produk tersebut, terutama dengan menggunakan penyanyi ataupun bintang film 

papan atas, dengan asumsi bahwa hal ini akan meningkatkan perhatian dan 

penjualan, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan selebriti 

dapat mengangkat awareness iklan dan brand awareness itu sendiri. Pada awal 

munculnya periklanan, tujuan utama iklan adalah memberi informasi mengenai 

barang dan jasa semata. Pada tahap awal yang sederhana ini, iklan adalah sarana 

komunikasi yang hanya menyampaikan pesan-pesan lugas mengenai nama 

produk, kelebihan dan cara kerjanya, harga maupun tempat dimana produk dapat 

didapatkan. 

Sebagian besar iklan menggunakan perempuan sebagai modelnya. Ada 

beberapa alasan menjadikan perempuan sebagai model dalam iklan antara lain 

karena sosok perempuan dibutuhkan untuk memperkuat daya jual dari sebuah 

produk, perempuan dijadikan wahana promosi barang-barang produksi dan 

produsen, dan karena erotisme tubuh perempuan bisa dijadikan stoping power. 

Stoping power adalah sebuah “kekuatan” yang digunakan agar orang 

memperhatikan iklan yang ada di TV, radio, majalah, koran, billboard, spanduk 
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dan lain sebagainya. “Kekuatan” itu bisa berupa suara, warna, lighting, maupun 

model iklan.  

Lux ini selain dipercaya sebagai sabun yang dapat memberikan kesegaran 

yang luar biasa juga dapat menyehatkan kulit tubuh kita. Dengan zat-zat yang 

terkandung di dalam sabun Lux dapat menjadikan kulit para penggunanya tampak 

putih, segar, harum dan bersinar seperti para selebritis. Berdasarkan hal itu maka 

dilakukan penelitian dengan tujuan menganalisis pengaruh penggunaan selebriti 

endorser terhadap citra merek sabun Lux pada pemirsa televisi di Surakarta. Hasil 

penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan 

endorser personality yang tepat, sehingga dapat mempengaruhi pembentukan citra 

merek. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Promosi 

Sebuah perusahaaan memproduksi produk untuk dipasarkan ke pasaran 

dengan tujuan untuk mendapatkan laba apabila produk tersebut laku dan dapat 

diterima oleh konsumen, karena dengan terjualnya lebih banyak produk, 

perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih besar. Untuk dapat mencapai 

tujuan–tujuan tersebut dilakukan bermacam-macam strategi salah satunya 

promosi. 

Menurut Indriyo Gitosudarmo (1994: 237), pengertian promosi adalah 

kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat 

menjadi kenal dan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka 

dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. 

Sedangkan definisi promosi menurut Teguh Budiarto dan Fandy 

Ciptono (1997: 190) adalah sebagai berikut: “Promosi adalah bagian dari 

strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan 

menggunakan komposisi bauran promosi (Promotional mix). 

Dari pengertian–pengertian diatas mempunyai konsekuensi bahwa 

dengan adanya promosi diharapkan konsumen dapat mengetahui dan 

mengenal dengan baik dan teliti produk–produk atau jasa–jasa yang 
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ditawarkan sehingga para pelanggan dapat tertarik dan berminat untuk 

menggunakan produk atau jasa tersebut. 

2. Periklanan 

Periklanan merupakan salah satu dari tiga kiat utama yang digunakan 

perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran 

dan masyarakat. Periklanan merupakan suatu upaya kreatif, memperkenalkan 

suatu produk melalui media yang ada. Dengan beriklan masyarakan akan 

mengenal suatu produk. Dalam proses sosialisasi itulah, masyarakat akan 

membentuk konsumen tersendiri. 

Periklanan juga merupakan alat komunikasi yang banyak digunakan 

oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya. Ada banyak definisi 

tentang iklan yang dikemukakan oleh para ahli di bidang perikalanan dan 

pemasaran. Rhenald Kasali mendefinisikan iklan sebagai “pesan yang 

menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu 

media” (Kasali, 1992, hal 8). 

Menurut Kotler (2001: 814) definisi periklanan adalah :”Bentuk 

penyajian tidak personal dan promosi ide, barang atau jasa oleh seorang 

sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran”. Sedangkan menurut Sutisna 

(2002: 275-276) di dalam definisi standar dari periklanan biasanya 

mengandung 6 elemen penting, antara lain: 

a. Periklanan adalah bentuk komunikasi yang dibayar, walaupun beberapa 

bentuk periklanan seperti iklan layanan masyarakat biasanya 

menggunakan ruang khusus yang gratis atau walaupun membayar tapi 

dengan jumlah kecil. 

b. Selain pesan yang disampaikan harus dibayar, dalam iklan juga terjadi 

proses identifikasi sponsor. 

c. Di dalam definisi periklanan terdapat upaya-upaya untuk membujuk 

ataupun mempengaruhi konsumen. 

d. Periklanan memerlukan elemen media massa sebagai media penyampai 

pesan. 
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e. Pengguna media massa menjadikan periklanan dikategorikan sebagai 

komunikasi masal, sehingga periklanan mempunyai sifat bukan pribadi 

(non personal). 

f. Audience atau kelompok konsumen yang akan menjadi sasaran pesan. 

Televisi merupakan salah satu media yang banyak digunakan 

pengiklan untuk mengkomunikasikan produknya melalui iklan, hal itu 

disebabkan karena hanya televisilah yang mampu secara serempak 

menjangkau konsumen melalui indera penglihatan dan pendengaran.  

Menurut Fahmi (diadopsi oleh Sumartono, 2002: 22), iklan televisi 

memiliki beberapa peranan penting sebagai sarana informasi perusahaan, 

antara lain: 

a. Membangun dan mengembangkan citra positif bagi suatu perusahaan 

(company image) dan produk yang dihasilkannya (product image), melalui 

proses sosialisasi yang terencana dan tertata dengan baik. 

b. Membentuk publik opini yang positif terhadap perusahaan atau produk 

perusahaan tersebut. 

c. Mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap produk konsumsi dan 

perusahaan yang memproduksinya. 

d. Menjalin komunikasi secara efektif dan efisien dengan masyarakat luas, 

sehingga dapat terbentuk pemahaman dan pengertian yang sama terhadap 

sesuatu produk yang dipasarkan maupun jasa yang ditawarkan kepada 

masyarakat oleh perusahaan tersebut. 

e. Mengembangkan alih pengetahuan tentang sesuatu perusahaan, yang 

memungkinkan perusahaan memiliki simpati, empati, dan bahkan dalam 

kaitan dengan kegiatan go public merasa ikut memilikinya. 

Pemanfaatan iklan televisi secara efektif dan efisien sebagai sarana 

informasi perusahaan tidak terbatas dan tidak berhenti hanya pada sebatas 

perluasan jangkauan khalayak sasaran yang ingin dituju dan dicapainya. 

Penggunaan iklan televisi juga harus dilihat dari aspek sosialisasi tujuan dan 

isi materi pesan yang hendak disebarluaskan oleh suatu perusahaan kepada 
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masyarakat luas, sehingga isi dan target pesan yang ingin dikomunikasikan 

dan disosialisasikan tepat pada sasaran dan tujuan penggunanya. 

Endorser dibagi menjadi beberapa jenis, Hudori (2010) menjelaskan 

jenis endorser diantaranya adalah celebrity endorser, expert endorser, lay 

endorser, dan dead endorser. 

a. Selebritis adalah orang-orang yang terkenal oleh masyarakat secara luas 

baik itu bintang film, penyanyi, pelawak, atlit, model. Begitu pula di 

jelaskan oleh Shimp dalam Husein (2008) Celebrity endorser adalah 

orang-orang terkenal yang dapat mempengaruhi karena prestasinya. 

Selebritis banyak digunakan untuk mengembangkan citra positif produk 

baru atau mengubah citra produk yang sudah ada, karena untuk melakukan 

hal ini selebritis mempunyai kekuatan karena mereka menjadi idola 

banyak orang (Wiryawan dan Pratiwi, 2009). 

b. Expert endorser adalah bintang iklan yang memiliki pengetahuan dan 

kemampuan dalam bidang tertentu. Diharapkan expert ini memberikan 

impresi bahwa message yang disampaikan dapat dipercaya oleh para calon 

konsumen (Amalia, 2005) 

c. Lay endorser adalah bintang iklan non selebritis. Shimp dalam Husein 

(2008) menyatakan dalam kata yang berbeda tetapi mengandung arti sama, 

Typical person endorser yaitu memanfaatkan beberapa orang bukan 

selebritis untuk menyampaikan pesan mengenai suatu produk. Konsumen 

yang berpengalaman menggunakan produk akan dituruti pendapatnya oleh 

calon konsumen. (Wiryawan dan Pratiwi, 2009). 

d. Dead endorser adalah bintang iklan orang/tokoh yang telah meninggal 

dunia. Henry Saputra, CEO Publicis Metro (2008) menjelaskan bahwa 

pertimbangan utama iklan yang menggunakan dead endorser adalah daya 

tarik dan kredibilitas sebuah pesan. Kredibilitas itu bertujuan meyakinkan 

khalayak sasaran atas pesan iklan yang disampaikan. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis 

regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemirsa 

televisi yang pernah menyaksikan iklan sabun Lux di televisi dengan bintang artis 

Atiqah Hasiholan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 

mahasiswa Jurusan Manajemen, Akuntansi, Studi Pembangunan Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling 

dan Convenience Sampling. Dalam penelitian Purposive Sampling yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu oleh peneliti, dimana kriteria 

responden adalah pemirsa televisi yang sudah menyaksikan iklan sabun Lux 

dengan endorser artis Atiqah Hasiholan minimal sebanyak 3 kali. Convenience 

Sampling atau sampel yang dipilih dengan pertimbangan kemudahan. Dalam 

memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan 

kemudahan saja. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis regresi berganda bertujuan mengetahui pengaruh penggunaan 

selebriti endrser terhadap citra merek Sabun Lux. Adapun berdasarkan 

perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 1 
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 

 

p thitung Beta Coefficient Variabel 
0,705 -0,380  -0,342 (Constant) 
0,016 2,444 0,239 0,267 Kredibilitas Selebriti 
0,006 2,823 0,265 0,419 Daya Tarik Selebriti 
0,663 0,437 0,032 0,052 Kesesuaian Merek 
0,337 0,964 0,075 0,125 Kesesuaian Penonton 
0,001 3,454 0,340 0,589 Kepopuleran Selebriti 

R2 = 0,722 
Fhitung = 49,467 
Ftabel = 2,29 
ttabel = 1,985 

Sumber: data primer diolah 2013 
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Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan selebriti 

endorser terhadap citra merek Sabun Lux diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Pengaruh Penggunaan Selebriti Endorser secara parsial terhadap Citra Merek 

Sabun Lux 

Berdasarkan hasil perhitungan secara parsial untuk variabel kredibilitas 

selebriti (X1) diperoleh nilai thitung sebesar 2,444 > 1,985 dengan probabilitas 

0,016 < 0,05; maka Ho ditolak berarti Ha diterima, yang berarti bahwa 

kredibilitas selebriti secara parsial berpengaruh signifikan terhadap citra 

merek Sabun Lux. Variabel daya tarik selebriti (X2) diperoleh nilai thitung 

sebesar 2,823 > 1,985 dengan probabilitas 0,006 < 0,05; maka Ho ditolak 

berarti Ha diterima, yang berarti bahwa variabel daya tarik selebirit secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap citra merek Sabun Lux. 

Pada variabel kesesuaian selebriti dengan merek (X3) diperoleh nilai 

thitung sebesar 0,437 < 1,985 dengan probabilitas 0,663 > 0,05; maka Ho 

diterima berarti Ha ditolak, yang berarti bahwa kesesuaian selebriti dengan 

merek secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap citra merek Sabun 

Lux.  Variabel kesesuaian selebriti dengan penonton (X3) diperoleh nilai thitung 

sebesar 0,964 < 1,985 dengan probabilitas 0,337 > 0,05; maka Ho diterima 

berarti Ha ditolak, yang berarti bahwa kesesuaian selebriti dengan penonton 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap citra merek Sabun Lux. 

Variabel dampak kepopuleran selebriti (X5) diperoleh nilai thitung sebesar 3,454 

> 1,985 dengan probabilitas 0,001 < 0,05; maka Ho ditolak berarti Ha diterima, 

yang berarti bahwa dampak kepopuleran selebriti secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap citra merek Sabun Lux. 

Hasil perhitungan secara parsial menunjukkan bahwa diantara variabel 

pada endorser selebriti diketahui bahwa kredibilitas selebriti, daya tarik 

selebriti dan dampak kepopuleran selebriti berpengaruh secara signifikan 

terhadap citra merek Sabun Lux, sementara untuk variabel kesesuaian selebriti 

dengan merek dan kesesuaian selebriti dengan penonton tidak berpengaruh 

signifikan terhadap citra merek Sabun Lux. Sehingga H1 yang menyatakan 
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bahwa penggunaan selebriti endorser mempunyai pengaruh secara parsial 

terhadap citra merek Sabun Lux di Surakarta dapat diterima. 

Menurut Peter dan Olson (1996: 50), strategi periklanan yang populer 

digunakan di Amerika Utara dan Jepang untuk memindahkan makna budaya 

ke dalam produk dan merek adalah dengan memanfaatkan selebriti untuk ikut 

menjamin suatu produk tertentu. Dari sudut pandang budaya, selebriti adalah 

obyek budaya yang memiliki makna budaya yang khas. Dalam 

mengembangkan suatu strategi penggunaan selebriti yang efektif, pemasar 

harus berhati-hati dalam memilih selebriti yang memiliki makna yang tepat 

yang sejalan dengan strategi pemasaran keseluruhan (makna yang diinginkan) 

untuk produk yang akan dipasarkan. Dengan membeli dan menggunakan 

produk yang ditawarkan selebriti, konsumen dapat memiliki beberapa makna 

tersebut dan menggunakannya dalam membentuk sebuah konsep pribadi yang 

memuaskan. 

2. Pengaruh Penggunaan Selebriti Endorser secara simultan terhadap Citra 

Merek Sabun Lux 

Citra merek (brand image) merupakan representasi dari keseluruhan 

persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa 

lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang 

berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. 

Berdasarkan hasil  analisis  uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 49,467 > 

2,29 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak berarti 

menerima Ha, hal ini berarti bahwa endorser selebriti secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap citra merek Sabun Lux. Sehingga H2 yang 

menyatakan bahwa penggunaan selebriti endorser mempunyai pengaruh 

secara simultan terhadap citra merek Sabun Lux di Surakarta dapat diterima. 

Penggunaan endorser atau pembicara merupakan upaya pengiklan 

untuk meraih publisitas dan perhatian dari produk tersebut. Meskipun mereka 

adalah selebriti, eksekutif, atau kepribadian yang diciptakan, endorser terbaik 

adalah mereka yang bisa membangun citra merek yang kuat. Selebriti sebagai 

sosok figur yang familiar, mempesona, cantik, berani dan berpartisipasi serta 
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menjadi panutan banyak orang, merupakan peluang emas yang terbaca oleh 

produsen untuk di manfaat sebagai endorser dari produk yang akan di iklankan 

dengan tujuan menguntungkan. Tujuan akhir yang menjadi sasaran produsen 

dengan menggunakan selebriti sebagai endorser adalah semata-mata untuk 

lebih meningkatkan awareness dan citra merek produk mereka (Royan, 2005: 

23). 

3. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap citra merek Sabun Lux di 

Surakarta 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dampak kepopuleran selebriti 

mempunyai nilai koefieisen beta sebesar 0,340 yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

dampak kepopuleran selebriti paling dominan berpengaruh terhadap citra 

merek Sabun Lux. Sehingga H3 yang menyatakan bahwa kredibilitas selebriti 

mempunyai pengaruh yang dominan terhadap citra merek Sabun Lux di 

Surakarta ditolak kebenarannya. 

Peranan endorser dalam komunikasi merek sangat penting. Karena 

menunjukkan hasil positif, kebutuhan endorser pu semakin berkembang dalam 

bentuk saat ini. kebanyakan perusahaan menggunakan para endorser dari 

orang yang sudah terkenal (populer) untuk mendapatkan perhatian publik yang 

lebih banyak.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan selebriti 

endorser terhadap citra merek Sabun Lux dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil perhitungan secara parsial menunjukkan bahwa diantara variabel pada 

endorser selebriti diketahui bahwa kredibilitas selebriti, daya tarik selebriti 

dan dampak kepopuleran selebriti berpengaruh secara signifikan terhadap citra 

merek Sabun Lux, sementara untuk variabel kesesuaian selebriti dengan 

merek dan kesesuaian selebriti dengan penonton tidak berpengaruh signifikan 

terhadap citra merek Sabun Lux. Sehingga H1 yang menyatakan bahwa 
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penggunaan selebriti endorser mempunyai pengaruh secara parsial terhadap 

citra merek Sabun Lux di Surakarta dapat diterima. 

2. Hasil  analisis  uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 49,467 > 2,29 dengan 

probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak berarti menerima Ha, hal ini 

berarti bahwa endorser selebriti secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap citra merek Sabun Lux. Sehingga H2 yang menyatakan bahwa 

penggunaan selebriti endorser mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 

citra merek Sabun Lux di Surakarta dapat diterima. 

3. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dampak kepopuleran selebriti 

mempunyai nilai koefieisen beta sebesar 0,340 yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

dampak kepopuleran selebriti paling dominan berpengaruh terhadap citra 

merek Sabun Lux. Sehingga H3 yang menyatakan bahwa kredibilitas selebriti 

mempunyai pengaruh yang dominan terhadap citra merek Sabun Lux di 

Surakarta ditolak kebenarannya. 

Adanya berbagai temuan, serta keterbatasan yang ada pada penelitian ini, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi produsen Sabun Lux diharapkan lebih memperhatikan pada masalah 

promosi dengan menggunakan jasa endorser selebriti, sehingga citra merek 

Sabun Lux semakin mengalami peningkatan. 

2. Konsumen diharapkan lebih cermat dalam memilih produk-produk sabun dan 

tidak mudah tertipu dengan iklan-iklan yang sembarang memanfaat endroser 

selebriti untuk meningkatkan penjualan, sehingga tidak merasakan 

kekecewaan akibat kualitas produk yang kurang baik. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih memperluas jangkauan 

penelitian dengan menambahkan sampel serta mencari faktor-faktor lain yang 

dapat berpengaruh terhadap citra merek. 
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