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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

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. Hal 

inilah yang menyebabkan perusahaan tidak dapat hanya memahami needs dan 

wants dari konsumen (Kotler & Keller, 2009). Dengan kompetisi yang 

semakin ketat, marketer harus mengerti anxiety (kegelisahan) dan desire 

(impian) dari konsumen. Perusahaan haruslah aktif berinovasi produk untuk 

memenuhi keinginan konsumen. Setiap produk yang baru tentunya juga harus 

diikuti oleh promosi-promosi yang gencar. Menurut hasil riset Nielsen Media 

Research 2009,  rating penggunaan tertinggi sebesar 62% untuk media 

televisi, disusul 34% oleh media cetak, dan yang terakhir adalah sebesar  4% 

media lainnya. Berdasarkan riset media televisi dianggap paling efektif dalam 

mempromosikan produk terutama di Indonesia. 

Pengetahuan tentang masalah perilaku pembeli di pasar merupakan 

elemen yang sangat penting, dan bahkan penting, dalam menciptakan strategi 

pemasaran perusahaan modern. Kemampuan untuk memprediksi respon 

konsumen dan untuk mengidentifikasi faktor penentu pengambilan keputusan 

mereka. Proses, dan pengetahuan sejauh mana konsumen peka terhadap merek 
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(dan bentuk pengaruh pemasaran lainnya dari pabrikan di pasar) sangat 

menentukan keberhasilan wirausaha (Wiśniewska, 2005). 

Ada kalanya promosi melalui televisi saja tidak langsung dapat 

menarik perhatian konsumen, perusahaan harus memiliki cara  kreatif dalam 

menyampaikan iklan agar dapat menarik perhatian konsumen. Tujuan utama 

periklanan adalah menciptakan sikap positif terhadap iklan dan merek sampai 

konsumen membeli produk tersebut dan melalui sikap positif ini menciptakan 

respon emosional di benak konsumen (Goldsmith and Lafferty, 2002). 

Periklanan adalah elemen yang secara langsung memengaruhi proses 

pemasaran, dan terutama, motif, sikap dan perilaku pembeli (Altkorn, 1998, 

hal 6-10). Sebagai strategi promosi, periklanan berfungsi sebagai alat utama 

untuk meningkatkan kesadaran produk di benak calon konsumen untuk 

membuat keputusan pembelian pada akhirnya (Latif dan Abideen, 2011, 

dikutip oleh: Abideen and Saleem, 2011). 

Suatu iklan harus memiliki daya tarik (advertising appeal), daya tarik 

iklan ditujukan untuk mempengaruhi perasaan, pengetahuan, makna, 

kepercayaan, sikap, dan citra konsumen yang berkaitan dengan suatu produk 

atau merek (Kotler dan Keller, 2009). Daya tarik iklan (advertising appeal) 

juga dapat dilakukan dengan cara menggunakan celebrity endorser (selebriti 

pendukung). Dengan adanya selebriti pendukung, biasanya konsumen akan 

lebih menyukai dan tertarik pada suatu iklan dibandingkan suatu iklan yang 

menggunakan endorser yang tidak dikenal oleh masyarakat. Berbicara tentang 

produk, yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen yang 
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menunjukkan pada produk yang didukungnya adalah peran dari Celebrity 

Endorser (Kotler & Keller, 2009). Konsumen dianggap menunjukkan perilaku 

positif terhadap endorser yang menarik secara fisik (Kamins, 1990). Namun, 

harus diperingatkan bahwa memperlakukan daya tarik fisik sebagai variabel 

harus diperhatikan dengan hati-hati dengan parameter tertentu. Banyak faktor 

mempengaruhi perilaku dan perilaku interpersonal. Dengan beberapa 

pengecualian (misalnya, ras), tidak ada karakteristik pribadi lainnya yang 

tampak jelas dan dapat diamati seperti penampilan (Baker dan Churchill, 

1977; Belch and Belch, 1998).  

Persaingan itu sendiri tidak lepas dari kemungkinan untuk 

dimenangkan dengan berbagai cara selagi cara tersebut masih relevan dan 

masyarakat akan dapat menilai sendiri cara tersebut. Disamping itu 

perusahaan harus terus memiliki  inovasi dalam mempromosikan suatu produk 

agar dapat dikenal oleh masyarakat dan bertujuan agar masyarakat tertarik 

dengan produk yang diiklan melalui televisi. 

Mengingat kecanggihan yang berkembang dan sikap konsumen 

terdidik yang lebih tajam, tanggapan konsumen terhadap iklan mungkin telah 

berubah dari waktu ke waktu (Abraham dan Lodish, 1990; Caballero and 

Pride, 1984). Meningkatnya penggunaan endorser yang tidak menarik atau 

biasa dalam iklan misalnya belum dieksplorasi. 

Promosi merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh 

perusahaan dikarenakan promosi masih suatu bagian dari kegiatan bauran 

pemasaran yang terdiri atas perencanaan produk atau jasa, penetapan harga, 
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penentuan jalur distribusi, dan kegiatan promosi produk atau jasa, apabila 

tidak diikuti dengan kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan upaya-upaya 

promosi, maka produk atau jasa tersebut tidak akan dikenal atau lamban 

dikenal karena produk atau jasa yang dihasilkannya tidak dipromosikan 

dengan cara yang tepat. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2000) berpendapat jika sebuah 

perusahaan yang menggunakan selebriti untuk mempromosikan produk dan 

jasanya bisa digunakan untuk memberikan pernyataan, atau dukungan, sebagai 

seorang aktor dalam iklan, atau sebagai juru bicara. Sedangkan Shimp (2000) 

juga mengemukakan jika para bintang televisi, aktor film, para atlet terkenal, 

dan pribadi-pribadi yang telah mati bisa digunakan di dalam iklan. 

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk membangun merek 

(brand awareness) yaitu merek tersebut harus diperkenalkan terlebih dahulu 

kepada para konsumen, sehingga konsumen dapat mengetahui keberadaan 

merek tersebut, mengenali merek tersebut dengan baik, dan pada akhirnya 

merek tersebut dapat melekat kuat dibenak para konsumen. Dan iklan 

merupakan suatu metode untuk menyampaikan beberapa informasi tentang 

merek dari suatu produk tersebut. 

Sebuah iklan bisa dikatakan menarik apabila iklan tersebut mempunyai 

daya tarik, yaitu berkemampuan untuk menarik perhatian pasar (audience) 

sasaran. Seberapa besar iklan mampu memukau atau menarik perhatian 

pemirsanya bisa disebut juga dengan daya tarik iklan atau power of 

impression. (Indriarto, 2006). 
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Dalam sikap yang terkait, masalah yang berkaitan dengan efek pesan 

bergambar dan verbal, pentingnya argumen pesan atau isyarat perifer dalam 

iklan dan pengaruh kelompok referensi terhadap keputusan pembelian juga 

kurang dalam penelitian terbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menyelidiki adanya hubungan antara semua masalah ini yang dipancar dari 

penggunaan endorser yang memiliki daya tarik, kredibilitas konsumen dalam 

bintang iklan dan kecocokan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. 

Pemahaman yang baik tentang kekuatan yang membentuk perilaku konsumen 

sangat membantu dalam mencapai segmen pasar yang menguntungkan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka pokok 

permasalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaruh positif daya tarik bintang iklan terhadap keputusan 

pembelian? 

2. Bagaimana pengaruh positif kredibilitas bintang iklan terhadap keputusan 

pembelian? 

3. Bagaimana pengaruh positif kecocokan bintang iklan terhadap keputusan 

pembelian? 

C. Tujuan Penelitian 

Terdapat beberapa tujuan penelitian yang berhubungan dengan 

permasalahan yang ada adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh daya tarik bintang iklan terhadap 

keputusan pembelian. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh kredibilitas bintang iklan terhadap 

keputusan pembelian. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kecocokan bintang iklan terhadap 

keputusan pembelian. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini merupakan salah satu dari pengembangan ilmu 

manajemen pemasaran, di bidang periklanan khususnya endorse sebagai 

suatu media promosi suatu produk atau jasa. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dan acuan dalam merancang strategi pemasaran khususnya dalam bidang 

promosi untuk menunjang keberhasilan perusahaan di masa yang akan 

datang. 

 


