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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pemasaran 

1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang seseorang atau 

kelompok memperoleh apa yang dibutuhkan melalui penciptaan dan 

pertukaran nilai barang dan jasa. The American Marketing Association 

mendefinisikan pemasaran sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan 

konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi ide, barang dan jasa 

untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan 

organisasi (Kotler dan Keller, 2008). 

Pemasaran merupakan salah satu faktor penting yang harus 

dilakukan oleh pengusaha dalam usahanya mempertahankan hidup 

perusahaannya untuk berkembang dan mendapatkan laba. Sejak orang 

mengenal kegiatan pemasaran telah banyak definisi pemasaran yang 

dikemukakan, definisi itu tampaknya berbeda satu sama lain tetapi 

mempunyai arti yang sama dikemukakan definisi pemasaran adalah sistem 

keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan serta mendistribusikan barang dan 

jasa yang dapat memuaskan kepada pembeli yang ada maupun pembeli 

yang potensial (Swasta dan Handoko, 2000). 
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Berdasarkan definisi di atas maka pemasaran meliputi menemukan 

keinginan dan kebutuhan manusia kemudian merencanakan dan 

mengembangkan produk atau jasa yang dapat memuaskan keinginan dan 

kebutuhan tersebut dan akhirnya menentukan cara yang paling baik. Cara 

yang terbaik yaitu strategi pemasaran yang tepat untuk merebut pangsa 

pasar dan meningkatkan volume penjualan serta mendapatkan laba. 

2. Pengertian Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah bagian dari lingkungan serta terdiri dari 

berbagai rangsangan fisik dan sosial. Termasuk di dalam rangsangan 

tersebut adalah produk dan jasa, materi promosi (iklan), tempat pertukaran 

(toko eceran), dan informasi tentang harga (label yang ditempel pada 

produk). Penerapan strategi pemasaran melibatkan penempatan, 

rangsangan pemasaran tersebut di lingkungan konsumen agar dapat 

mempengaruhi afeksi, kognisi, dan perilaku mereka (Petter dan Olson, 

2000). 

Strategi pemasaran bukanlah sejumlah tindakan khusus tetapi lebih 

merupakan pernyataan untuk mencapai tujuan.  Strategi pemasaran terdiri 

dari unsur-unsur pemasaran yang terpadu (Marketing mix yaitu produk, 

promosi harga dan saluran distribusi) yang selalu berkembang sejalan 

dengan gerak perusahaan dan perubahan-perubahan dukungan 

pemasarannya serta perubahan perilaku konsumen. 
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B. Iklan 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Betapapun kualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah 

mendengarnya dan tidak yakin produk itu akan berguna bagi mereka, maka 

mereka tidak akan pernah membelinya. 

 Komunikasi pemasaran menurut Tjiptono (2002) 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 

dan pemasarannya (Kotler, 2001). Bauran promosi yang tepat merupakan 

sesuatu yang diyakini manajemen akan sesuai dengan kebutuhan target pasar 

dan memenuhi tujuan organisasi secara keseluruhan.  

Periklanan merupakan cara menjual melalui penyebaran informasi 

kepada konsumen, baik konsumen potensial maupun pelanggan (Jefkins, 1996 

dalam Hapsari, 2008). Sedangkan menurut Kotler (2001), periklanan adalah 

segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan 

promosi non-pribadi dalam bentuk gagasan, barang atau jasa.  

Sedangkan menurut Monle (2004), periklanan adalah : Komunikasi 

komersil dan non-personal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya 
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yang ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media bersifat massal 

seperti televisi, radio, koran, majalah, direct mail (pengeposan langsung), 

reklame luar ruang atau kendaraan umum.  

Periklanan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling dikenal, 

karena daya jangkaunya yang luas. Iklan yang disenangi konsumen terlihat 

menciptakan sikap merek yang positif dan keinginan untuk membeli yang 

lebih ketimbang iklan yang tidak mereka sukai. (Peter & Olson, 2000) 

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 , 

2001) 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 di kelasnya.  

3. Periklanan Pengingat 

Yaitu iklan yang digunakan untuk menjaga agar konsumen tetap berpikir 

mengenai suatu produk.  
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American Marketing Association (AMA) mendefinisikan iklan   adalah semua 

bentuk bayaran untuk mempresentasikan dan mempromosikan ide, barang atau 

jasa secara non-personal oleh sponsor yang jelas.  

Menurut Tjiptono (2002), iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang 

didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk yang 

disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan 

mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. 

Fungsi utama iklan ada empat yang antara lain :  

1. Informing  

Yaitu menginformasikan khalayak mengenai seluk beluk produk; 

2. Persuating  

Yaitu mempengaruhi khalayak untuk membeli; 

3. Reminding  

Yaitu menyebarkan informasi yang telah diterima khalayak; 

4. Entertainment  

Yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan sewaktu khalayak 

menerima dan membaca informasi.  

 

C. Endorser 

Endorser yaitu orang atau karakter yang muncul dalam iklan untuk 

mengkomunikasikan produk perusahaan baik itu selebritis, tokoh masyarakat, 

publik figure atau bahkan orang biasa yang dapat mempengaruhi pikiran 

konsumen sebagai preferensi dalam melakukan keputusan pembelian (Engel, 
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Black Well & Miniard, 1990). Endorser juga diartikan sebagai orang yang 

dipilih mewakili imej sebuah produk (product image). Biasanya dari kalangan 

tokoh masyarakat memiliki karakter menonjol dan daya tarik yang kuat 

(Hardiman, 2006). 

Penggunaan nara sumber (source) sebagai figure penarik perhatian 

dalam iklan merupakan salah satu cara kreatif untuk menyampaikan pesan 

(Kotler dan Keller, 2006). Pesan yang disampaikan oleh nara sumber yang 

menarik akan lebih mudah dan menarik perhatian konsumen. 

Pemasang iklan harus sangat hati-hati dalam melakukan pemilihan 

endorser. (Belch dan Belch, 2001 dalam Hapsari, 2008). Masing-masing 

faktor memiliki mekanisme yang berada di dalam mempengaruhi sikap dan 

perilaku konsumen, yaitu: 

1. Source credibility, menggambarkan persepsi konsumen terhadap keahlian, 

pengetahuan, dan pengalaman yang relevan yang dimiliki endorser 

mengenai merek produk yang diiklankan informasi serta kepercayaan 

konsumen terhadap endorser untuk memberikan informasi yang tidak 

biasa dan objektif. Kredibilitas memiliki dua sifat penting, yaitu : (a) 

Expertise, merupakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang 

dimiliki endorser berkaitan dengan produk yang diiklankan, (b), 

Trustworthiness, mengacu kepada kejujuran, integritas, dapat 

dipercayainya seorang sumber.  

2. Source attractiveness, endorser dengan tampilan fisik yang baik dan/atau 

karakter non-fisik yang menarik dapat menunjang iklan dan dapat 

menimbulkan minat audiens untuk menyimak iklan. Daya tarik endorser 
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mencakup: (a). Similarity, merupakan persepsi khalayak berkenaan dengan 

kesamaan yang dimiliki dengan endorser, kemiripan ini dapat berupa 

karakteristik demografis, gaya hidup, kepribadian, masalah yang dihadapi 

sebagaimana yang ditampilkan pada iklan, dan sebagainya. (b). 

Familiarity, adalah pengenalan terhadap nara sumber melalui exposure, 

sebagai contoh, penggunaan selebrity endorser dinilai berdasarkan tingkat 

keseringan tampil di public, sedangkan penggunaan typical-person 

endorser dinilai berdasarkan keakraban dengan sosok yang ditampilkan 

karena sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. (c) Likability, adalah 

kesukaan audiens terhadap nara sumber karena penampilan fisik yang 

menarik, perilaku yang baik, atau karakter personal lainnya.  

3. Source power, adalah karisma yang dipancarkan oleh narasumber 

sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, sikap, atau tingkah laku 

konsumen karena pernyataan atau pesan endorser tersebut.  

Selebriti diasumsikan lebih kredibel daripada non selebriti. Tampilan 

fisik dan karakter non fisik selebritu membuat sebauh iklan lebih menarik dan 

disukai oleh konsumen. Performa, citra, dan kepopuleran selebriti dapat lebih 

menarik perahatian target audience untuk menyaksikan iklan yang dapat 

mempengaruhi persepsi mereka untuk membuat keputusan dalam melakukan 

pembelian. Sedangkan, dengan menampilkan pendukung non selebriti atau 

“orang biasa” dapat membuat konsumen merasa lebih dekat dan merasa 

familiar, akan menghasilkan keterlibatan pesan yang cukup tinggi, dan 

akhirnya akan mempengaruhi persepsi konsumen, sehingga tercipta persepsi 

yang positif terhadap produk yang diiklankan.  
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Tugas utama para endorser ini adalah untuk menciptakan asosiasi yang 

baik antara iendorser dengan produk yang diiklankan sehingga timbul sikap 

positif dalam diri konsumen, sehingga iklan dapat menciptakan citra yang baik 

pula di mata konsumen. Iklan merupakan elemen yang penting dan saling 

berpengaruh dalam menanamkan brand image kepada konsumen, seiring 

dengan ciri fisik dan kualitas produk yang mengikuti suatu brand tertentu 

(Temporal, 2001) 

 

D. Celebrity Endorser 

Shimp (2003) mendefinisikan celebrity endorser adalah seorang 

pribadi baik itu aktor, artis maupun atlit yang dikenal masyarakat dan menjadi 

pujaan, karena prestasinya di suatu bidang dan digunakan dalam 

menyampaikan pesan iklan yang dimaksudkan untuk menarik perhatian 

sehingga mempengaruhi konsumen sasaran.  

Saat ini kebanyakan perusahaan menggunakan selebriti dibanding 

orang biasa untuk mengiklankan produknya karena selebriti memilki atribut 

kesohoran, kecantikan, keberanian, prestasi, jiwa olahraga (athleticisme), 

keanggunan, kekuasaan/kekuatan, dan daya tarik seksualnya sehingga sering 

mewakili daya tarik yang diinginkan perusahaan untuk mengiklankan 

produknya dan dijadikan pemikat yang ampuh bagi calon konsumen (Suyanto, 

2005). 

Penggunaan selebrity di dalam mendukung iklam memiliki empat 

alasan utama, yaitu: pemasar rela membayar tinggi selebritu yang banyak 

disukai oleh masyarakat. Selebriti digunakan untuk menarik perhatian 
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khalayak dan meningkatkan awareness produk. Pemasar mengharapkan 

persepsi konsumen terhadap produk tersebut akan berubah. Penggunaan 

selebriti menimbulkan kesan bahwa konsumen selektif dalam memilih dan 

meningkatkan status dengan memiliki apa yang digunakan oleh selebriti.  

Model iklan (the presenter) memiliki beberapa karakteristik yaitu: 1) 

Visibility adalah tingkat kepopuleran seseorang, yaitu sejauh mana seorang 

model iklan dikenal oleh publik dan dapat menimbulkan ketertarikan publik 

sebagai calon konsumen untuk memperhatikan iklan tersebut. Tingkat 

kepopuleran seorang bintang idola (endorser) akan sangat mudah diingat 

dalam benak konsumen untuk mengingat merek tertentu sehingga dapat 

menumbuhkan apa yang disebut kesadaran merek (Brand Awareness), 2) 

credibility adalah sebuah sifat yang dimiliki seseorang yang dapat 

menimbulkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya atas kebenaran yang 

disampaikan melalui iklan. Faktor penting variabel ini adalah expertise 

(keahlian) bintang idola (endorser) dan sebagai sumber yang dapat dipercaya 

dalam penyampaian pesan iklan (trustworthiness). Expertise merujuk pada 

pengetahuan, pengalaman, dan keahlian tertentu dari sosok bintang idola iklan 

(endorser) yang berhubungan dan sesuai dengan tema komunikasi dalam 

iklan. Trustworthiness merujuk pada reputasi objektif bintang idola iklan 

(celebrity endorser) sebagai “sumber terpercaya” dalam penyampaian pesan 

iklan, 3) Attaction adalah sifat yang dimiliki seseorang yang dapat 

menimbulkan rasa ketertarikan terhadap dirinya. Attraction ini dapat 

dikategorikan dalam dua komponen, yaitu ketertarikan fisik bintang idola 

iklan dan daya tarik kesesuaian produk yang diiklankannya. Faktor penting 
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variabel ini adalah Likability dan Similarity. Likability meliputi sifat-sifat 

kepribadian yang menarik (keahlian intelektual, karakteristik gaya hidup, dan 

kecakapan tertentu), dan dapat dipercaya dari bintang idola iklan (celebrity 

endorser). Sedangkan 4) similarity lebih terfokus pada target pasar yaitu 

bagaimana konsumen berpersepsi bahwa bintang idola mereka menggunakan 

produk yang diiklankan endorser tersebut, 5) power adalah “kekuasaan” 

selebriti yang menimbulkan ketundukan. Karakteristik power ini adalah ketika 

seorang bintang idola iklan (celebrity endorser) mampu menimbulkan 

kekaguman pada diri orang lain sehingga mempengaruhi orang lain untuk 

mencontoh atau meniru perilakunya. 

 

E. Typical-Person Endorser 

Typical-person endorser bintang iklan yang bukan artis atau orang 

yang tidak terkenal. Pemasar memilih typical-person endorser untuk 

mendukung ikaln, dengan alasan : Typical-person endorser biasanya 

digunakan sebagai bentuk promosi testimonial untuk meraih kepercayaan 

konsumen. Typical-person endorser dapat lebih diakrabi oleh konsumen 

karena mereka merasa memiliki kesamaan konsep diri yang actual (actualself 

concept), nilai-nilai yang dianut, kepribadian, gaya hidup (life styles), karakter 

demografis, dan sebagainya.  

Menurut Engel (1994), model iklan adalah seseorang atau sebuah 

karakter yang terdapat dalam iklan untuk menampilkan sebuah merek. Model 

iklan dipilih sebagai pengirim pesan sebuah merek dalam iklan. Orang-orang 

yang digunakan sebagai model iklan bisa saja selebritis, orang yang secara 
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khusus diciptakan sesuai karakteristik produk, seseorang yang mewakili suatu 

kelompok tertentu atau orang-orang terkenal lain, seperti presenter televisi 

atau penyiar radio. Dalam hal ini, model iklan atau disebut sebagai the 

presenter dapat berperan besar dalam mempengaruhi audiens didalam iklan 

suatu produk.  

 

F. Brand Image  

“A brand is an identifiable entity that makes specific promises of value” 

(Dolak, 2004). Merek merupakan hal yang sangat penting bagi produsen 

maupun konsumen. Merek bukan hanya simbol yang dipakai untuk 

mengidentifikasi produk atau perusahaan. Saat ini peranan atau fungsi dari 

suatu merek (brand) bukan hanya sebagai pembeda dari produk yang 

dihasilkan oleh produsen yang satu dengan produsen yang lainnya, namun 

merek merupakan penentu dalam menghasilkan suatu competitive advantages. 

Konsumen saat ini memandang merek atau brand sebagai salah satu hal yang 

sangat penting dalam melakukan keputusan pembelian, merek merupakan 

suatu nilai tambah (value) bagi suatu produk.  

Merek mengidentifikasi dan merepresentasikan produk, merek bukan 

hanya sekedar nama. Merek merupakan persepsi yang direfleksikan di dalam 

benak konsumen ketika mereka berpikir mengenai suatu produk. Persepsi 

yang positif dari kepercayaan konsumen terhadap merek akan menciptakan 

citra merek yang baik pula. 

Definisi Brand image menurut beberapa ahli pemasaran, seperti, Kotler 

dan Keller (2006: 268), yaitu “Perceptions and beliefs held by consumer. As 

ANALISIS PERBANDINGAN PENGGUNAAN ,,,,TRI YUNIANTO,MANAJEMEN, UMP 2012



 

 
 

17

reflected in the associations help in consumer memory”. Dolak (2004 dalam 

Hapsari, 2008), yaitu “Brand image is defined as consumer’s perception as 

reflected by the association they hold in their minds when they think of your 

brand”. “A brand image is a mental image that reflects the way consumers 

perceive the brand, including all the identification elements, the product 

personality, and the emotions and associations evoked in the mind 

consumers”.  

Berdasarkan konsep tersebut, maka studi ini menyimpulkan bahwa : 

1. Brand image merupakan pemahaman konsumen mengenai merek secara 

keseluruhan, kepercayaan konsumen terhadap merek dan bagaimana 

pandangan konsumen tentang merek.  

2.  Brand image tidak semata ditentukan oleh bagaimana pemberian nama 

yang baik kepada sebuah produk, tetapi juga dibutuhkan bagaimana cara 

memperkenalkan produk tersebut agar dapat menjadi sebuah memori bagi 

konsumen dalam membentuk suatu persepsi akan sebuah produk.  

3. Brand image sangat berpatokan pada pemahaman, kepercayaan, dan 

pandangan atau persepsi konsumen terhadap suatu merek. 

4. Brand image dapat dianggap jenis asosiasi yang muncul di benak 

konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Asosiasi tersebut 

secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu 

yang dikaitkan pada suatu merek.  

5.  Brand image yang positif akan membuat konsumen menyukai suatu 

produk dengan merek yang bersangkutan di kemudian hari, sedangkan 

bagi produsen brand image yang baik akan menghambat kegiatan 

pemasaran pesaing. (vi) Brand image merupakan faktor penting yang 
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dapat membuat konsumen mengeluarkan keputusan untuk mengkonsumsi   

yang erat dengan scale of scope. 

Brand image yang dikelola dengan baik akan menghasilkan konsekuensi 

yang positif, meliputi: 

a. Meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek perilaku konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian. 

b. Memperkaya orientasi konsumsi tehadap hal-hal yang bersifat simbolis 

lebih dari fungsi-fungsi produk. 

c. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. 

d. Meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan, mengingat inovasi 

teknologi sangat mudah untuk ditiru oleh pesaing. 

e. Penciptakan kesan menjadi salah satu karateristik dasar dalam orientasi 

pemasaran modern yaitu lewat pemberian perhatian lebih serta penciptaan 

merek yang kuat.  

Implikasi dari hal tersebut menjadikan merek suatu produk menciptakan 

image dari produk itu sendiri di benak pikiran konsumen dan menjadikan 

motivasi dasar bagi konsumen dalam memilih suatu produk. 

 

 

 

 

 

G. Kerangka Pemikiran 

 
Celebrity Endorser 
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    Perbedaan 

 

 

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 
E. Hipotesis  

Berdasarkan kerangka diatas, maka penulis mengemukakan suatu 

hipotesis untuk identifikasi masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan penggunaan Celebrity Endorser dan Typical-Person 

Endorser pada Iklan sampho Clear. 

2. Terdapat pengaruh Celebrity Endorser terhadap Brand Image produk 

sampho Clear 

3. Terdapat pengaruh Typical-Person Endorser terhadap Brand Image 

produk sampho Clear. 

 

Typical-Person 
Endorser 

Brand Image 
Shampo Clear 
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