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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen menurut Engel, (1997), adalah : tindakan yang 

langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan 

produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli 

tindakan ini. Umar (2002) menyatakan bahwa perilaku konsumen terbagi dua 

bagian, perilaku yang tampak dan perilaku yang tidak tampak. Variabel-

variabel perilaku yang tampak antara lain jumlah pembelian, waktu 

pembelian, karena siapa, dengan siapa, dan bagaimana konsumen melakukan 

pembelian. Variabel perilaku yang tidak tampak adalah persepsi, ingatan 

terhadap informasi dan perasaan kepemilikan konsumen. 

Kotler (2000) menyatakan bahwa perilaku pembelian konsumen 

dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Faktor-faktor 

budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam. 

1. Faktor Budaya 

Budaya, sub-budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku 

pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang 

paling dasar. Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah sub-budaya 

yang lebih menampakan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para 

anggotanya. Sub-budaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, 

dan wilayah geografis (Kotler, 2000). 
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Semua manusia di masyarakat memiliki stratifikasi sosial yang sering 

ditemukan dalam bentuk kelas sosial yang tersusun secara hierarkis dan 

para anggotanya menganut nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Kelas 

sosial tidak hanya mencerminkan penghasilan, tetapi juga indikator lain 

seperti pekerjaan, pendidikan dan wilayah tempat tinggal. Kelas sosial 

akan berbeda-beda dalam hal busana, berbicara, rekreasi dan banyak ciri 

lain, sehingga menunjukkan preferensi atas produk dan merek yang 

berbeda-beda di sejumlah bidang, yang mencakup pakaian, perabot rumah 

tangga, kegiatan waktu luang, dan mobil. Kelas sosial berbeda-beda 

preferensinya atas media, yakni konsumen kelas atas menyukai majalah 

dan buku, sementara konsumen kelas bawah menyukai televisi (Kotler, 

2000). 

2. Faktor Sosial 

Kotler (2000) menyatakan bahwa beberapa faktor sosial yang dapat 

mempengaruhi proses pembelian konsumen yaitu: 

1. Kelompok acuan. Kelompok acuan terdiri dari semua kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap 

sikap atau perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh 

langsung terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan. 

Beberapa kelompok keanggotaan merupakan kelompok primer, seperti 

keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja yang berinteraksi dengan 

seseorang secara terus-menerus dan informal. Contoh kelompok 

sekunder adalah kelompok keagamaan, profesi, dan asosiasi 
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perdagangan, yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi 

yang tidak begitu rutin (Kotler, 2000). 

2. Keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam masyarakat, dan para anggota keluarga menjadi 

kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Keluarga telah 

menjadi objek penelitian yang luas. Keluarga orientasi terdiri dari 

orang tua dan saudara kandung seseorang. Berdasarkan interaksi 

dengan orang tua, seseorang mendapatkan orientasi agama, politik, 

ekonomi serta ambisi pribadi, harga diri dan cinta. Akan tetapi, 

walaupun pembeli tersebut tidak lagi berinteraksi secara mendalam 

dengan orang tuanya, pengaruh orang tua terhadap perilaku pembeli 

dapat tetap signifikan (Kotler, 2000). 

3. Peran dan Status. Seseorang berpartisipasi dalam banyak kelompok 

sepanjang hidupnya seperti keluarga, klub dan organisasi. Kedudukan 

orang pada masing-masing kelompok dapat ditentukan berdasarkan 

peran dan statusnya. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan 

dilakukan oleh seseorang. Setiap peran yang dijalankan seseorang akan 

menghasilkan status (Kotler, 2000). 

3. Faktor Individu 

Kotler (2000) menyatakan bahwa faktor individu dapat dikelompokkan 

menjadi sebagai berikut: 
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1. Usia dan tahap siklus hidup. Orang membeli barang dan jasa akan 

berbeda-beda sepanjang hidupnya mulai dari bayi sampai tahap 

pertumbuhan dan dewasa. Konsumsi dapat dibentuk oleh siklus hidup 

keluarga (Kotler, 2000). 

2. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pilihan produk sangat dipengaruhi 

oleh keadaan ekonomi seseorang misalnya penghasilan yang dapat 

dibelanjakan (level, kestabilan dan pola waktunya), tabungan dan 

aktiva (termasuk persentase aktiva yang lancar), utang, kemampuan 

untuk meminjam, dan sikap terhadap belanja atau menabung. 

Perusahaan bahkan dapat mengkhususkan produknya pada kelompok 

pekerjaan tertentu (Kotler, 2000). 

3. Gaya hidup. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

terungkap pada aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup 

menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan 

lingkungannya (Kotler, 2000). 

4. Kepribadian dan konsep diri. Kepribadian adalah ciri bawaan psikologi 

manusia yang berbeda serta menghasilkan tanggapan yang relatif 

konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. 

Kepribadian biasanya digambarkan dengan menggunakan ciri bawaan 

seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, kehormatan, kemampuan 

bersosialisasi, pertahanan diri dan kemampuan beradaptasi (Kotler, 

2000). 
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4. Faktor Psikologis 

Kotler (2000) menyatakan bahwa faktor psikologis terdiri dari empat 

faktor yaitu: 

1. Motivasi. Motivasi adalah kebutuhan yang memadai untuk mendorong 

seseorang bertindak. Kebutuhan akan menjadi motivasi, jika seseorang 

didorong hingga mencapai intensitas level yang memadai. Beberapa 

kebutuhan bersifat biogenis seperti lapar, haus, dan tidak nyaman. 

Kebutuhan yang lain bersifat psikogenis yaitu kebutuhan yang muncul 

dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, 

penghargaan atau rasa keanggotaan kelompok (Kotler, 2000). 

2. Persepsi. Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk 

memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi 

guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi tidak 

hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada rangsangan 

yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu 

yang bersangkutan (Kotler, 2000). 

3. Pembelajaran. Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang 

yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia adalah 

hasil belajar. Ahli teori pembelajaran yakin bahwa pembelajaran 

dihasilkan melalui perpaduan kerja antara pendorong, rangsangan, 

isyarat bertindak, tanggapan dan penguatan (Kotler, 2000). 

4. Keyakinan dan sikap. Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang 

dianut seseorang tentang gambaran sesuatu. Keyakinan orang tentang 

PENGARUH CELEBRITY ENDORSER…, Nanda Agung Aditya, FAKULTAS EKONOMI UMP, 2011



13 
 

 
 

produk atau merek mempengaruhi keputusan pembelian mereka 

(Kotler, 2000). Sikap merupakan faktor yang sangat berpengaruh 

dalam pengambilan keputusan pembelian. Untuk menghasilkan sikap 

positif, pemasar harus berusaha dengan berbagai macam cara, terutama 

dalam melakukan komunikasi pemasaran, untuk mempengaruhi sikap 

konsumen.  

Terdapat lima peran yang dimainkan orang dalam suatu keputusan pembelian 

(Kotler, 2000) :  

1. Pencetus ide 

Adalah orang yang pertama kali mengusulkan ide untuk membeli suatu 

produk atau jasa tertentu.  

2. Pemberi pengaruh  

Adalah seseorang yang pandangan atau pendapatnya mempengaruhi 

keputusan pembelian.  

3. Pengambil keputusan  

Adalah seseorang yang memutuskan setiap keputusan dalam keputusan 

pembelian, apakah membeli, apa yang dibeli, bagaimana membeli atau 

dimana membeli.   

4. Pembeli  

Adalah seseorang yang melakukan pembelian yang sebenarnya.  

5. Pemakai  

Adalah seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau 

jasa tersebut.  
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2.2. Keputusan Pembelian 

Kotler (2000) menyatakan bahwa pada tahap evaluasi alternatif, para 

konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk 

membeli merek yang paling disukai. Pada kondisi tersebut, dua faktor berikut 

berada di antara niat pembelian dan keputusan pembelian. 

Tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian menurut Kotler (2000) 

antara lain: 

1. Pengenalan Kebutuhan 

 Proses pembelian di mulai ketika pembeli mengenal suatu masalah 

atau kebutuhan. Pembeli merasakan adanya perbedaan antara keadaan dia 

yang nyata dengan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan ini dapat dipicu 

oleh stimuli intern atau ekstern. 

 

2. Pencarian Informasi 

 Seorang konsumen yang tergerak oleh stimuli akan berusaha 

untuk mencari lebih banyak informasi. Kita dapat membedakan dua 

tingkatan. Keadaan pencarian informasi yang lebih ringan disebut 

perhatian yang memuncak.   

 

3. Evaluasi Alternatif 

 Bagaimana konsumen memroses informasi mengenai merek yang 

bersaing dan membuat pertimbangan nilai yang terakhir? Ternyata bahwa 
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tidak ada proses evaluasi tunggal yang sederhana yang digunakan oleh 

semua konsumen atau bahkan oleh seorang konsumen dalam semuja 

situasi pembelian. Terdapat beberapa evaluasi keputusan. 

4. Keputusan Pembelian 

 Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi di antara 

merek-merek dalam kelompok pilihan. Konsumen mungkin juga 

membentuk suatu maksud pembelian untuk membeli merek yang disukai. 

5. Perilaku Setelah Pembelian 

 Setelah pembelian produk, konsumen akan mengalami suatu 

tingkat kepuasan atau ketidak-puasan tertentu. Konsumen juga akan 

melakukan tindakan setelah pembelian dan menggunakan produk tersebut 

yang mendapat perhatian dari pemasar. Tugas pemasar tidak berakhir 

ketika produk dibeli tetapi terus sampai periode setelah pembelian. 

Keputusan untuk membeli yang diambil oleh pembeli itu sebenarnya 

merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan. Setiap keputusan membeli 

mempunyai suatu struktur sebanyak tujuh komponen, sebagai berikut 

(Swastha, 2002) :   

1. Keputusan tentang jenis produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk 

atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal ini perusahaan 

harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berminat 

membeli radio serta alternatif lain yang mereka pertimbangkan. 
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2. Keputusan tentang bentuk produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli bentuk produk 

tertentu. Keputusan tersebut menyangkut ukuran, mutu, corak dan 

sebagainya. Dalam hal ini perusahaan harus melakukan riset pemasaran 

untuk mengetahui kesukaan konsumen tentang produk bersangkutan agar 

dapat memaksimumkan daya tarik produknya. 

3. Keputusan tentang merk 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan 

dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal 

ini perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah 

merek. 

4. Keputusan tentang penjualnya 

Konsumen harus mengambil keputusan di mana produk tersebut akan 

dibeli. Dalam hal ini, produsen, pedagang besar, dan pengecer harus 

mengetahui bagaimana konsumen memilih penjual tertentu. 

5. Keputusan tentang jumlah produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk 

yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin 

lebih dari satu unit. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan 

banyaknya produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para 

pembeli. 
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6. Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan ia harus melakukan 

pembelian. Masalah ini akan menyangkut tersedianya uang untuk 

membeli. Oleh karena itu perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam penentuan waktu pembelian. 

Dengan demikian perusahaan dapat mengatur waktu produksi dan kegiatan 

pemasarannya. 

7. Keputusan tentang cara pembayaran 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau cara 

pembayaran produk yang dibeli, apakah secara tunai atau dengan cicilan. 

Keputusan tersebut akan mempengaruhi keputusan tentang penjual dan 

jumlah pembeliannya. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui 

keinginan pembeli terhadap cara pembayarannya. 

 

2.3 Periklanan  

Komunikasi pemasaran menurut Tjiptono (2007) adalah : Aktivitas pemasaran 

yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan.  

Bauran komunikasi pemasaran (bauran promosi) merupakan 

perpaduan khusus antara iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan dan 

hubungan masyarakat yang digunakan perusahaan untuk meraih tujuan iklan 
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dan pemasarannya (Kotler, 2000). Bauran promosi yang tepat merupakan 

sesuatu yang diyakini manajemen akan sesuai dengan kebutuhan target pasar 

dan memenuhi tujuan organisasi secara keseluruhan. Menurut Kotler (2000), 

periklanan adalah : Segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk 

melakukan presentasi dan promosi non-pribadi dalam bentuk gagasan, barang 

atau jasa.  

Tujuan periklanan merupakan tugas komunikasi tertentu yang harus 

dilakukan dengan audiens sasaran tertentu selama periode waktu tertentu. 

Tujuan periklanan dapat digolongkan menurut keperluan utamanya, (Kotler, 

2000) meliputi :  

1. Periklanan Informatif 

Yaitu periklanan yang digunakan untuk memberi informasi kepada 

konsumen mengenai suatu produk atau kelengkapan baru atau untuk 

membangun permintaan awal.    

2. Periklanan Persuasif  

Yaitu periklanan yang digunakan untuk membangun permintaan selektif 

akan suatu merek dengan cara meyakinkan konsumen bahwa merek 

tersebut adalah merek terbaik dikelasnya.  

3. Periklanan Pengingat 

Yaitu iklan yang digunakan untuk menjaga agar konsumen tetap berpikir 

mengenai suatu produk.  

Menurut Tjiptono (2007), iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang 

didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk yang 
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disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan 

mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. 

Fungsi utama iklan ada empat yang antara lain :  

Informing  

Yaitu menginformasikan khalayak mengenai seluk beluk produk; 

Persuading  

Yaitu mempengaruhi khalayak untuk membeli; 

Reminding  

Yaitu menyebarkan informasi yang telah diterima khalayak; 

Entertainment  

Yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan sewaktu khalayak 

menerima dan membaca informasi.  

 

2.4 Media Iklan 

Di Indonesia seiring dengan maraknya televisi, media televisi telah 

menyedot dana terbesar untuk kegiatan promosi. Internet juga telah menjadi 

promosi yang baru. Berikut disajikan berbagai bentuk media iklan yang 

banyak digunakan oleh para pemasar pada saat ini (Kotler, 2000). 

1. Televisi  

a. Iklan konvensional, berupa tayangan slot 30 atau 60 detik. Jenis ini 

merupakan yang paling banyak dipakai. 

b. Sponsorship (blocking time), membeli/menumpang sebuah program 

selama 30 menit. 

c. Kuis, berupa permainan dan hiburan. 
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d. Built in, produk dilibatkan dalam sebuah program/acara. 

2. Radio 

a. Iklan konvensional berbentuk slot 30/60 detik.  

b. Kuis, berupa permainan dan hiburan 

c. Interaktif , program/acara yang juga melibatkan pendengar radio. 

d. Talkshow, program/acara yang melibatkan sponsor suatu produk. 

3. Media Cetak 

a. Iklan display, iklan dalam bentuk logo dan informasi produk. 

b. Advertorial, iklan dalam bentuk artikel.  

4. Media lainnya 

a. Internet, tayangan banner, logo di website. 

b. Billboard, display suatu produk di badan bus. 

c. Mengadakan acara/event, merupakan suatu bentuk kegiatan yang 

diadakan di pusat perbelanjaan atau hiburan yang menarik perhatian 

pengunjung. 

d. Pameran, suatu kegiatan untuk menunjukkan keunggulan produk. 

e. Road show, suatu kegiatan yang diadakan di beberapa tempat/kota 

berturut-turut 

f. Direct mailing, mengirimkan brosur/catalog produk langsung kepada 

konsumen. 

g. Sampling, yaitu contoh produk yang diberikan langsung kepada 

konsumen. 

h. Instore promotion, kegiatan promosi yang dilakukan di dalam outlet. 
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i. Gugus wiraniaga, mengerahkan wiraniaga digerai maupun di lapangan. 

j. Merchandise, promosi dalam bentuk tertentu dimana terdapat logo 

produk yang dipromosikan. 

k. Spanduk, umbul-umbul, kain rentang yang berisi slogan atau logo 

produk. 

l. Lift, escalator, display suatu produk di pintu/dinding lift  atau 

escalator. 

 

2.5.  Keunggulan Iklan Televisi 

Uraian mengenai kelebihan televisi sebagai media iklan berlaku di 

mana saja. Contoh yang paling menarik adalah siaran televisi di Jepang, yang 

siaran niaganya begitu unik. Iklan televisi di Jepang selalu berupa tayangan 

acara hiburan, lantas dikiuti dengan penonjolan merek produk atau nama 

perusahaan secara mencolok. Tujuan yang ingin dicapai lebih terarah pada 

upaya peresapan ingatan di benak konsumen atas nama perusahaan. Beberapa 

kelebihan iklan televisi yang berlaku secara umum : 

1. Kesan realistis. Karena sifatnya yang visual, dan merupakan kombinasi 

warna-warna, suara dan gerakan, maka iklan di televisi begitu hidup dan 

nyata. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh media lain, kecuali bioskop yang 

pamornya sekarang jauh menurun. 

2. Masyarakat lebih tanggap, karena iklan di televisi disiarkan di rumah-rumah 

dalam suasana yang serba santai atau rekreatif, maka masyarakat lebih siap 

untuk memberikan perhatian. Perhatian terhadap iklan di televisi akan 

semakin besar jika materinya dibuat dengan standar teknis yang tinggi, 
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atau menggunakan seorang aktor atau artis yang dapat menyajikan produk 

secara otentik. 

3. Repetisi/ Pengulangan. Iklan televisi bisa ditayangkan hingga beberapa kali 

dalam sehari sampai dipandang cukup bermanfaat yang memungkinkan 

sejumlah masyarakat untuk menyaksikannya, dan dalam frekuensi yang 

cukup sehingga pengaruh iklan itu bangkit. 

4. Pemilahan area siaran (zoning) dan jaringan kerja (networking) yang 

mengefektifkan penjangkauan masyarakat. Seorang pengiklan dapat 

menggunakan satu atau kombinasi banyak stasiun sekaligus untuk memuat 

iklannya, bahkan bisa membuat jaringan kerja dengan semua stasiun 

televisi, sehingga iklannya akan ditayangkan oleh semua stasiun TV secara 

serentak. 

5. Terkait erat dengan media lain. Tayangan iklan di televisi mungkin saja 

terlupakan dengan cepat tetapi kelemahan ini bisa diatasi dengan 

memadukannya pada wahana iklan lain. Jika konsumen memerlukan 

informasi lebih lanjut. 

6. Ideal bagi para pedagang eceran. Iklan televisi dapat menjangkau kalangan 

pedagang eceran sebaik ia menjangkau konsumen, karena iklan-iklan di 

televisi memang membantu usaha mereka, bahkan seolah-olah iklan itu 

ditujukan semata-mata kepada mereka (Hudori, 2010). 
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2.6 Kelemahan-kelamahan Iklan Televisi 

Jika iklan televisi begitu berpengaruh, bahkan terkesan sebagai media 

iklan yang paling efektif, maka kita dengan sendirinya akan bertanya-tanya, 

lantas mengapa media pers masih terus dominan sebagai wahana iklan. Hal ini 

terjadi iklan-iklan di televisi, selain memiliki kelebihan-kelebihan, juga 

memiliki berbagai kelemahan dan keterbatasan yaitu : 

1. Televisi cenderung menjangkau pemirsa secara massal, sehingga pemilahan 

(untuk kepentingan pembidikan pangsa pasar tertentu) sulit dilakukan, 

sehingga kurang efektif dalam membidik pangsa pasar 

2. Jika yang diperlukan calon pembeli adalah data-data yang lengkap 

mengenai suatu produk atau perusahaan pembuatnya, maka televisi tidak 

bisa menandingi media massa. 

3. Hal-hal kecil lainnya dan bisa dikerjakan banyak orang sambil nonton 

televisi, sama seperti ketika mereka menengarkan siaran radio. Akibatnya, 

konsentrasi sering terpecah. Ini tidak akan terjadi pada seorang yang 

tengah membaca koran. 

4. Karena pemirsanya sulit dipilah-pilah, maka iklan televisi justru terbilang 

mahal, apalagi banyak pengiklan lainnya yang bersaing. 

5. Karena pembuatan iklan televisi butuh waktu yang cukup lama, maka ia 

tidak cocok untuk iklan-iklan khusus atau darurat. 

6. Di negara-negara yang memiliki cukup banyak stasiun atau yang jumlah 

total pemirsanya sedikit, biaya siaran mungkin cukup rendah sehingga 
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memungkinkan ditayangkannya iklan yang panjang atau berulang-ulang. 

Iklan-iklan seperti itu justru membosankan pemirsa 

7. Kesalahan serius yang dibuat oleh produser iklan televisi, yaitu dengan 

menggunakan penyaji atau model yang sama sebagaimana pengiklan yang 

lain. Selain membosankan, hal ini juga membingungkan pemirsa (Jefkins, 

1996). 

 

2.7. Selebrity Endorser 

Shimp dalam Hudori (2010) mendefinisikan celebritys adalah seorang 

pribadi (aktor, penghibur atau atlet) yang di kenal di masyarakat. Celebritys 

adalah: Orang-orang yang terkenal oleh masyarakat secara luas baik itu 

bintang film, penyanyi, pelawak, atlit, model. Celebritys bukan satu-satunya 

endorser untuk iklan suatu produk, tiga kategori endorser lainnya adalah: 

1. Expert endorser adalah bintang iklan yang memiliki pengetahuan dan 

kemampuan dalam bidang tertentu. 

2. Lay endorser adalah bintang iklan non celebritys 

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

dunia. 

Pemilihan bintang iklan termasuk celebritys pun harus disesuaikan 

dengan karakter yang ingin dibangun. Susanto dalam Hudori (2010) untuk 

mengevaluasi penggunaan celebritys sebagai endorser pendukung dapat 

dilakukan dengan berbagai alternatif salah satunya adalah konsep FRED yaitu: 
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Familiarity, Relevance, Esteem dan Differentiation dengan penjelasan sebagai 

berikut : 

1. Familiarity 

Familiarity merupakan komponen pertama yang penting dalam 

celebrity edorsment, berarti khalayak sasaran harus mengenal (aware) 

pada sosok yang celebritys dan melihatnya sebagai pribadi yang tulus, 

menyenangkan (Likeable) dan bisa dipercaya (trustworthy) kepopuleran 

dari celebritys tersebut.  

2. Relevance 

Dalam relevance harus ada hubungan yang berarti (kecocokan) 

antara celebritys dan image produk yang diiklankan, serta antara celebritys 

dan target pasar. Dengan demikian, kemilau celebritys tersebut dapat 

ditrasferkan dengan mudah pada produk yang bersangkutan.  

3. Esteem 

Dalam esteem mensyaratkan adanya respek dan kepercayaan yang 

tinggi dari masyarakat terhadap celebritys (kredibel). Khalayak sasaran 

menghormati celebritys karena memiliki karir yang unggul serta jiwa 

salesmanship yang tidak dapat dibantah. Kredibilitas ini ditentukan pada 

dua hal, yaitu keahlian atau pengetahuan celebritys terhadap produk dan 

kemampuan menarik rasa percaya diri khalayak sasaran.  

4. Differentiation 

Khalayak yang menjadi target harus melihat endorser sebagai 

pribadi yang berbeda, unik dan eksklusif atas produk. Hal ini merupakan 
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kontribusi besar bagi efektifitas seorang endorser. Jika tidak punya 

differensiasi diantara para celebritys, maka strategi tidak akan efektif. 

 

2.8 Karakteristik Celebrity Pendukung 

Terdapat tiga faktor yang dimiliki oleh celebrity dalam menarik minat 

beli konsumen yaitu daya tarik (attractiveness), dapat dipercaya 

(trustworhiness) dan keahlian (expertise) (Royan dalam Nababan, 2008). 

1. Attractiveness 

Ada dua hal penting dalam penggunaan celebrity jika dihubungkan 

dengan daya tarik, pertama adalah tingkat disukai audience (likeability) 

dan yang kedua adalah tingkat kesamaan dengan personality yang 

diinginkan oleh pengguna produk (similarity), dimana keduanya tidak 

dapat dipisahkan dan harus saling berdampingan 

2. Trustworhiness 

Trustworhiness mengacu pada kejujuran, integritas dan dapat 

dipercayainya seorang pendukung. Seringkali seorang pendukung tertentu 

dapat dianggap sangat dapat dipercaya padahal bukan orang yang ahli 

dibidangnya. Keadaan dipercayanya seorang pendukung tergantung akan 

persepsi khalayak akan motivasi dukungannya. 

3. Expertise 

Keahlian mengacu pada pengetahuan, pengalaman atau 

ketrampilan yang dimiliki seorang pendukung yang berhubungan dengan 

topik iklannya. 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Dalam era globalisasi persaingan bisnis semakin dinamis, kompleks, 

dan serba tidak pasti, bukan hanya menyediakan peluang tetapi juga 

tantangan. Begitu pula tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan 

untuk selalu mendapatkan cara terbaik guna merebut dan mempertahankan 

pangsa pasar. Setiap perusahaan dalam industri ini berusaha untuk menarik 

perhatian (calon) konsumen melalui pemberian informasi tentang produk 

(Mucharomahwati, 2008). 

Persaingan pasar minuman energi semakin ketat. Diperlukan strategi 

bauran pemasaran yang handal untuk bisa masuk dan bertahan. Kuku Bima 

Ener-G! sebagai pendatang baru menunjukkan eksistensinya dengan 

mengoptimalkan unsur 4P (Product, Price, Place, Promotion) yang 

kompetitif. Hasilnya, Kuku Bima Ener-G! dapat mereduksi pangsa pasar 

market leader minuman energi (Extra Joss). Bahkan Kuku Bima Ener-G! 

meraih gelar “Top Brand 2008” sebagai wujud kepuasan pelanggan. PT Sido 

Muncul telah melakukan Bauran pemasaran untuk produk Kuku Bima Ener-

G! yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Hudori, 2010): 

1. Produk (Product).  

Kuku Bima Ener-G! adalah merek dagang dari minuman energi 

produksi PT Sido Muncul. Produk minuman energi ini diluncurkan pada 

tahun 2004. Kuku Bima Ener-G! memecahkan mitos bahwa minuman 

berenergi selalu berwarna kuning, dengan rasa yang serupa. Berbagai 

varian Kuku Bima Ener-G! terdiri dari macam-macam rasa dan warna 
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dengan kandungan yang tidak jauh dari produk serupa, yakni kafein. Kuku 

Bima Ener-G! telah memiliki enam varian rasa orisinal: anggur, jeruk, 

kopi, jambu, dan teh. 

2. Harga (Price).  

Pertama kali diluncurkan, Kuku Bima Ener-G! memiliki harga 20 

persen lebih murah dibandingkan produk lainnya. Harga pasaran, satu 

kotak produk Kuku Bima Ener-G! berisi 6 sachet dengan harga Rp 2.500, 

sedangkan keluaran terbaru dengan bentuk sediaan botol 150 ml, Kuku 

Bima Ener-G! mematok harga Rp 2.250. 

3. Distribusi (Place). 

 Kuku Bima Ener-G! memperluas wilayah distribusinya ke toko-

toko yang bukan sekedar berjualan jamu, seperti warung, rombong rokok, 

hingga outlet modern. Kurang lebih 150.000 pedagang jamu (baik yang 

menetap atau keliling). PT Sido Muncul menguasai kurang lebih 80 persen 

distribusi produk jamu. 

4. Promosi (Promotion). 

Program promo yang dilakukan untuk pedagang yaitu memberikan 

kesempatan memilih hadiah emas murni atau barang-barang elektronik 

bagi pedagang yang mampu memenuhi target. Kampanye komunikasi 

Kuku Bima Ener-G! selalu bertema CSR (Corporate Sosial Responsibility) 

mulai dari Mbah Marijan, Chrish Jhon, Ade Ray, Vega Darwanti Ngatini, 

Doni Kesuma, Rieke Diah Pitaloka, para TKI yang pernah disiksa di 

Malaysia, hingga Laskar Mandiri (pengamen, tukang semir sepatu, 
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pedagang jamu gendong, pemulung, pengasong) sebagai model iklannya. 

Program lainnya, Kuku Bima Ener-G! sering mensponsori program-

program yang membidik pasar pria wanita di atas 24 tahun, dengan status 

menengah ke bawah. Misalnya, program olahraga tinju, ojeg race serta 

kompetisi menyanyi dangdut Stardut. 

Celebrity adalah sebagai sumber iklan atau informasi tentang merek 

dan atribut produk yang menyenangkan, meyakinkan dan menarik perhatian 

masyarakat umum. Memanfaatkan celebrity sebagai endorser dirasa memang 

lebih mudah mempengaruhi psikologis konsumsi konsumen. Penggunaan 

celebrity dalam suatu iklan melibatkan Daya tarik, kredibilitas, yang 

merupakan keunikan tersendiri. Yang dimaksud daya tarik yaitu sejumlah 

elemen yang terdapat dalam diri celebrity yang meliputi sejumlah karakeristik 

dapat dilihat khalayak dalam diri pendukung seperti daya tarik fisik, 

kecerdasan, sifat kepribadian dan gaya hidup. Yang dimaksud kredibilitas 

yaitu merupakan suatu keterampilan dan nilai kepercayaan dalam meyakinkan 

orang lain mengenai produk yang dipromosikan. Personaliti celebrity 

mempengaruhi personaliti merek, pilihan bintang yang tepat dapat 

mempengaruhi tumbuhnya market share (Sebayang dan Siahaan, 2008). 

Sebayang dan Siahaan (2008) melakukan penelitian dengan judul 

pengaruh celebrity endorser terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

merek Yamaha Mio pada Mio Automatik Club (MAC) Medan. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel celebrity endorser yang terdiri 

faktor daya tarik (attractiveness) dan kredibilitas (credibility) baik secara 
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bersama-sama maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor merek Yamaha Mio pada Mio Automatic 

Club (MAC) Medan. Dan variabel yang paling berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian adalah kredibilitas. Berdasarkan uraian diatas maka 

dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.10 Hipotesis 

H1  = Daya tarik (attractiveness) yang dimiliki celebrity endorser secara 

parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian minuman Kuku Bima     

Ener-G!. 

H2 = Kredibilitas (credibility) yang dimiliki celebrity endorser secara parsial 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian minuman Kuku Bima    

Ener-G!. 

H3 = Daya tarik (attractiveness) dan kredibilitas (credibility) yang dimiliki 

celebrity endorser secara simultan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian minuman Kuku Bima Ener-G!. 

H2 

H3 H1 

 
Daya Tarik 

Kredibilitas 

Keputusan 
Pembelian 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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H4 = Kredibilitas berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian 

minuman Kuku Bima Ener-G!. 
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