
 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persaingan bisnis dalam era globalisasi semakin dinamis, kompleks, 

dan serba tidak pasti, menyebabkan adanya peluang dan tantangan. Era 

globalisasi menuntut setiap perusahaan untuk selalu mendapatkan cara terbaik 

guna merebut dan mempertahankan pangsa pasar. Untuk itu, setiap 

perusahaan harus berusaha menarik perhatian (calon) konsumen melalui 

pemberian informasi tentang produk. Pemberian informasi dapat dilakukan 

melalui packaging, brosur, peragaan, ataupun kunjungan salesman atau 

salesgirl. Namun demikian, iklan masih dianggap paling efektif. Banyak 

perusahaan yang memanfaatkan media ini sebagai sarana mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang diiklankan.  

Iklan merupakan salah satu alat bauran promosi yang digunakan 

sebagai alat pengantar pesan untuk membentuk sikap konsumen. Agar 

penyampaian pesan dapat diterima oleh konsumen dengan baik maka 

dibutuhkan media yang tepat. Berkembangnya media informasi di Indonesia 

menyebabkan banyaknya iklan yang membanjiri media. Media yang 

digunakan adalah televisi, radio, majalah atau surat kabar, dan lain-lain. 

Pengiklanan di media televise hingga kini masih dianggap cara paling efektif 

dalam mempromosikan produk terutama di Indonesia yang masyarakatnya 

masih brand minded dimana mereka yang pernah muncul di iklan di televisi 

lebih digemari dalam beriklan agar dapat menarik perhatian konsumen dan 
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menciptakan preferensi terhadap merek. Salah satu cara kreatif dalam beriklan 

adalah menggunakan endorser. 

Sosok endorser dapat berasal dari kalangan selebriti dan orang 

biasa/non selebriti. Endorser sebagai opinion leader yang menyampaikan 

pesan hingga sampai ke konsumen mengenai merek produk. Opinion Leader 

berperan dalam memberikan informasi pada orang lain, pelaku persuasi, dan 

pemberi informasi. Perusahaan harus memilih endorser yang cocok dan untuk 

menyampaikan pesan iklan yang diinginkan kepada target audience, sehingga 

pesan tersebut sampai kepada konsumen yang dapat membentuk opini, dan 

mereka akan meneruskan opini tersebut sesuai persepsi masing-masing, 

dengan demikian diharapkan akan bertambahnya kesadaran terhadap produk. 

Pemakaian selebriti pendukung (celebrity endorser) harus melalui 

beberapa pertimbangan, diantaranya adalah tingkat popularitas selebriti yang 

dapat mewakili karakter produk yang sedang diiklankan (Royan, 2004:7). 

Selebriti adalah sebagai sumber iklan atau informasi tentang merek dan atribut 

produk yang menyenangkan, meyakinkan dan menarik perhatian masyarakat 

umum. Memanfaatkan selebriti sebagai endorser dirasa memang lebih mudah 

mempengaruhi psikologis konsumsi konsumen. Penggunaan selebriti dalam 

suatu iklan melibatkan daya tarik dan kredibilitas yang merupakan keunikan 

tersendiri (Sebayang dan Siahaan, 2008:118).  

Melalui penggunaan celebrity endorser, pemasar sekaligus dapat 

melakukan pembeda dengan produk – produk kompetitor yang ada di pasar. 

Basis pembedaan ini sangat penting karena basis pembeda ini akan digunakan 

konsumen untuk memilih dari berbagai macam produk yang ditawarkan 
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produsen. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menekankan basis pembeda 

adalah melalui brand association. Menurut Durianto (2001), brand 

association adalah segala kesan yang muncul dibenak seseorang yang terkait 

dengan ingatannya mengenai suatu merek. Dengan demikian perusahaan harus 

bias membangun asosiasi pada konsumen, sehingga membuat konsumen 

selalu mengingat sebuah merek dari asosiasi yang diciptakan oleh perusahaan 

karena medan pertempuran adalah dibenak konsumen. 

Banyaknya merek yang bermain di dalam pasar produk shampo 

membuat persaingan pasar semakin seru. Salah satu produk shampoo yang 

mempunyai brand terkenal adalah sampho Clear . Clear mencoba terus 

melakukan perluasan pasar dengan strategi iklan yang intensif di layar televisi. 

Banyak variasi klip iklan yang ditayangkan baik menggunakan selebriti 

maupun bintang iklan biasa. Selebriti yang menjadi bintang iklan produk 

Clear salah satunya adalah Agnes Monica dan Ronaldo.  

Penggunaan Celebrity Endorser dan Typical-Person Endorser pada 

iklan produk sampho Clear tersebut menarik untuk diteliti sehingga peneliti 

mengambil judul penelitian “Analisis Perbandingan Penggunaan Celebrity 

Endorser dan Typical-Person Endorser Iklan Televisi dan Pengaruhnya 

terhadap Brand Image Produk Shampo Clear” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh Celebrity Endorser dan Typical-

Person Endorser pada iklan sampho Clear? 

2. Apakah terdapat pengaruh Celebrity Endorser terhadap Brand Image 

produk sampho Clear? 

3. Apakah terdapat pengaruh Typical-Person Endorser terhadap Brand 

Image produk sampho Clear? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui perbedaan pengaruh Celebrity Endorser dan Typical-Person 

Endorser pada iklan sampho Clear 

2. Mengetahui pengaruh Celebrity Endorser terhadap Brand Image produk 

sampho Clear. 

3. Mengetahui pengaruh Typical-Person Endorser terhadap Brand Image 

produk sampho Clear. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak, yaitu: 

 

 

1. Bagi penulis 
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Menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana penerapan teori 

pemasaran khususnya strategi merek yang sudah dipelajari oleh penulis 

selama mengikuti perkuliahan. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak produsen sampho Clear 

untuk menjadi masukan maupun pertimbangan yang bermanfaat dalam 

mengevaluasi strategi promosi melalui iklan di masa yang akan datang. 

3. Bagi konsumen 

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan konsumen untuk menjadi 

konsumen yang loyal terhadap suatu produk. 
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