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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya arus informasi saat ini, dan semakin

berkembangnya dunia usaha, para pelaku usaha menghadapi tantangan yang

semakin berat. Tantangan tersebut adalah bagaimana memperkenalkan suatu

produk atau jasa, mempertahankan usaha, mengembangkan agar menjadi lebih

besar dan kemudian mencapai puncak. Dalam kondisi persaingan pasar seperti

ini, metode dan pendekatan yang tepat dalam menyentuh target pasar menjadi

hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Strategi pemasaran yang kreatif dan

menyentuh namun tetap efektif dan efisien mutlak diperlukan dalam upaya

meningkatkan brand awareness dan merebut mind share masyarakat.

Iklan merupakan salah satu kegiatan untuk dapat mencapai tujuan

tersebut. Melalui iklan para pelaku usaha dapat memperkenalkan dan

menawarkan suatu produk dengan memberikan image baik pada suatu produk

sehingga dapat menimbulkan rasa ingin tahu, ingin membeli dan memiliki

produk tersebut.

Begitu banyak media komunikasi ditawarkan kepada masyarakat

seperti televisi, radio, majalah, surat kabar bahkan internet. Namun banyak

perusahaan-perusahaan produsen memilih televisi sebagai media untuk

mempromosikan produknya melalui media periklanan. Karena televisi

mempunyai kekuatan audio visual dan merupakan media yang paling banyak
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digunakan oleh khalayak ramai. Pengertian dari iklan sendiri adalah proses

komunikasi non personal menggunakan media masa yang dilakukan oleh

perusahaan produsen beridentitas untuk membujuk dan mempengaruhi

konsumen untuk melakuan sesuatu (Batra, Rajef, Myers, dan David, 1996;

11).

Dalam advertising, testimoni atau endorsement bisa berbentuk kalimat

yang diucapkan atau ditulis yang berasal dari public figure maupun

masyarakat biasa terhadap suatu produk yang dinilainya memiliki kualitas

bagus (Maulana: 2005. Swa.co.id). Dua teknik yang digunakan pembuat iklan

(advertising agency) yaitu menggunakan endorser selebritis dan menggunakan

endorser non selebritis.

Iklan yang menggunakan endorser selebritis selain untuk

meningkatkan kredibilitas brand keuntungan utama menggunakan selebritis

adalah kemampuan iklan untuk diingat dalam waktu singkat. Image yang

dimiliki oleh public tentang bintang ini secara tidak langsung ditransfer

kedalam brand yang dibintanginya. Sebagai contoh, iklan sabun Lux

menggunakan selebritis-selebritis terkenal seperti Dian Sastro dan Tamara

Blesynsky untuk menciptakan image sabun Lux adalah sabun kecantikan para

bintang. Penggunaan bintang-bintang terkenal ini lebih efektif untuk

menghasilkan respon yang positif terhadap brand karena banyak konsumen

masih dipengaruhi figur-figur tertentu dalam membeli produk. Sedangkan

endorser non selebritis dipilih karena bintang iklan sesuai dengan tema iklan

atau sesuai dengan target segmennya. Keuntungan menggunakan model non
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selebritis adalah lebih murah dibandingkan dengan model selebritis terkenal,

selain itu bisa membuat image produk lebih memasyarakat dan lebih terlihat

apa adanya. Contoh iklan sabun Lifebouy yang menggunakan model iklan

sekelompok ibu rumah tangga yang sedang membersihkan lingkungan serta

sekelompok murid sekolah yang melatih kebersihan tangan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa contoh iklan sebagai

perbandingan. Yaitu lima iklan dengan endorser selebriitis yang terdiri dari:

motor Honda Vario dengan model Agnes Monika, Shampo Pantene dengan

model Siti Nurhalisa, sabun Lux dengan model Dian Sastro, Soklin Detergen

dengan model Titik Puspa, dan Susu berkalsium tinggi Anlene dengan model

Indi Barends. Dan lima iklan dengan endorser non selebritis adalah motor

Yamaha Mio Soul, Shampo Rejoice, Sabun Lifebouy, Rinso Detergen, dan

susu berkalsium tinggi Hilo.

Keputusan dalam memilih modei iklan (endorser) selebritis atau non

selebritis untuk sebuah brand campaign memang keputusan yang dilematis.

Ada berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan hal

tersebut. Mulai dari biaya, target yang akan dituju, proses mengikatkan ekuitas

sebuah brand pada ekuitas model, dan proses untuk menuju efektivitas. Dari

latar belakang tersebut, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul

“Analisis Efektifitas Advertising Yang Menggunakan Endorser Selebritis Dan

Non Selebritis Terhadap Niat Beli Konsumen.”
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B. Perumusan Masalah

Di dunia pemasaran, selebriti atau tokoh terkenal sering dipakai

sebagai endorser iklan. Maklum atribut-atribut yang mereka miliki seperti

kecantikan, keberanian dan prestasi bisa menjadi senjata ampuh untuk

memikat audiens. Sayangnya cara ini tetap berisiko, sebab selebriti sangat

rentan terhadap gosip dan bisa saja berbuat neko-neko selama masa kontrak.

Sedangkan pemakaian endorser non selebritis memiliki keuntungan lebih

murah dari pada endorser selebritis, tapi ada juga kendalanya yaitu sulitnya

mentrasfer citra (image) model iklan kepada produk yang dibintanginya,

karena audiens tidak mengenal model iklan tersebut. Berdasarkan

permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui pengaruh model iklan dalam

mempengaruhi niat beli konsumen. Secara lebih spesifik perumusan masalah

sebagai berikut:

1. Apakah iklan yang menggunakan endorser selebritis mempunyai

keterkaitan hubungan yang signifikan terhadap niat beli konsumen.

2. Apakah iklan yang menggunakan endorser non selebritis mempunyai

keterkaitan hubungan yang signifikan terhadap niat beli konsumen.

3. Diantara iklan yang menggunakan endorser selebritis dan non selebritis

manakah yang paling dominan dalam keterkaitannya dengan niat beli

konsumen.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh iklan yang

menggunakan endorser selebritis dan endorser non selebritis terhadap
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keefektifan iklan dalam menciptakan niat beli konsumen. Secara lebih spesifik

penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji keterkaitan hubungan iklan yang diendorser selebritis

terhadap niat beli konsumen.

2. Untuk menguji keterkaitan hubungan iklan yang diendorser non selebrits

terhadap niat beli konsumen.

3. Untuk mengetahui efektifitas iklan yang menggunakan endorser slebritis

dan non selebritis dalam keterkaitannya dengan niat beli konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan suatu bukti empiris mengenai keefektifan penggunaan

endorser selebritis dan non selebritis dari iklan suatu produk.

2. Agar pengambil kebijakan pemasaran dan praktisi bisnis periklanan dapat

memperhitungkan efektifitas penggunaan selebritis dan non selebritis

dalam iklannya.

3. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi akademi, peneliti, mahasiswa

atau pemerhati pemasaran.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
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Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan pokok-pokok permasalahan mengenai

pemasaran, periklanan, iklan melalui televisi, efektifitas iklan,

endorser selebritis dan non selebritis, niat beli, pemrosesan

informasi, dan pendekatan respon kognitif, penelitian terdahulu,

hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjeleskan tentang kerangka pemikiran, populasi,

pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber

data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel,

pengujian instrumen penelitian, dan metode analisis data.

Bab IV Analisis data dan pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang karakteristik responden yang dinilai

lebih lanjut mengenai pengujian instrument, analisis data dan

pembahasannya.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan

penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.
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