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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Perusahaan dituntut agar dapat bersaing dengan sehat dan kompeten 

agar tetap dapat eksis dan berkembang serta tidak tertinggal dan maju serta 

berinisiatif untuk melakukan perbaikan diri dan melakuka perkembangan 

perusahaan dengan begitu perusahaan tersebut akan berkembang menjadi 

perusahaan yang maju dan sukses. Sebagai perusahaan yang sukses, 

perusahaan tersebut telah berhasil dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Tidak hanya sekedar dikenal oleh masyarakat, namun masyarakat dapat 

memberikan pendapat yang positif terhadap perusahaan tersebut demi 

keeksisan sebuah perusahaan untuk bertahun ditengah persaingan yang 

semakin ketat. 

Salah satu fungsi perusahaan yang berkembang dan dapat dipakai 

sebagai ujung tombak keberhasilan pencapaian laba adalah fungsi pemasaran. 

Dengan demikian, untuk memanfaatkan dan merebut peluang pasar yang ada, 

maka setiap perusahaan, harus mampu mendayagunakan keseluruhan aktifitas 

usaha pemasaran secara optimal dengan menerapkan fungsi-fungsi pemasaran 

yang lebih efektif. 

Dalam menjalankan kegiatan pemasaran, perusahaan harus 

berpedoman pada konsep pemasaran yang bertujuan memberikan kepuasaan 

terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen. Kemudian perusahaan itu harus 
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merumuskan dan menyusun suatu kombinasi dari kebijakansanaan produk, 

harga, promosi, dan distribusi setepat-tepatnya agar kebutuhan para konsumen 

dapat dipenuhi secara memuaskan sehingga dapat memperluas pangsa pasar 

perusahaan. 

Ada banyak cara yang digunakan oleh perusahaan dalam meraih 

pangsa pasar, apabila perusahaan tergolong besar, dapat menggunakan media 

sebagai jembatan dengan masyarakat sebagai konsumen. Media yang 

digunakan oleh perusahaan bermacam-macam, hal ini dapat ditentukan dari 

cakupan masyarakat yang akan dituju oleh perusahaan bermacam-macam, hal 

ini dapat ditentukan dari cakupan masyarakat yang akan dituju oleh prusahaan 

tersebut dan seberapa efektif media tersebut menjadi jembatan bagi 

perusahaan dengan masyarakat. Kata media menjadi tidak asing lagi bagi 

sebuah perusahaan yang besar dan bersaing untuk menjadi yang teratas. 

Dalam media, perusahaan dapat mengeluarkan inspirasi yang ingin 

disampaikan kepada masyarakat luas sebagai konsumen maupun masyarakat 

sebagai pengamat. 

Keberagaman media saat ini  menjadikan perusahaan semakin mudah 

untuk menentukan arah dan tujuan dalam penggunaan media yang dipilih. 

Aspek komunikasi massa menjadi  hal utama dalam hubungan dengan media 

terkait dari beberapa media yang ada, televisi merupakan salah satu media 

yang mencakup khalayak luas. Sedangkan tujuan akhir dari penyampaian 

pesan media televisi adalah memiliki kekuatan yang sangat tinggi untuk 

mempengaruhi mental, pola pikir, dan tindak individu (Baksin, 2006: 16) 
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Salah satu usaha yang dilakukan oleh perusahaan adalah melalui 

iklan.iklan sebagai salah satu bentuk komunikasi massa yang berfungsi untuk 

menginformasikan pesan kepada khlayak dan mempengaruhinya untuk 

melakukan tindakan tertentu memerlukan penanganan khusus dalam 

penciptaanya. 

Upaya mencapai tujuan yang diinginkan, perusahaan atau pemasang 

iklan harus memperhatikan bebrapa aspek salah satu yang amat penting adalah 

komumikator. Kebanyakan orang saat ini cenderung untuk melihat siapa yang 

mengkomunikasikan pesan ketimbang apa yang dikomunikasikan. (Ardianto 

dan Komala, 2004:36-45). Untuk itu banyak perusahaan atau pemasang iklan 

berusaha untuk mencari komunikasi yang tepat untuk menyampaikan 

informasi tentang produknya. 

Selebriti adalah tokoh (aktor, pemghibur, atlit, dan sebagainya) yang 

dikenal masyarakat luas karena prestasinnya di bidang tertentu. Dalam 

pemasaran, mereka kerap dijadikan bintang iklan yang berperan sebagai 

endorser suatu produk, mereka popular atau dikenal masyarakat luas karena 

memiliki kelebihan seperti kecantikan, aktor film, pelawak, prestasi olahraga 

dan daya tarik lainya, sehinggan mereka seringkali merupakan pemikat yang 

ampuh bagi konsumen. Selebriti terkenal menjadi pertimbangan yang amat 

besar untuk menjadi komunikator dalam sebuah iklan, yang biasa disebut 

celebrity endorser. Selebriti yang sedang naik daun  atau popular diyakini 

dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil tindakan tertentu sesuai 

dengan tujuan awal. 
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Pemakaian selebrity pendukung (celebrity endorser) harus melalui 

beberapa pertimbangan, diantaranya adalah tingkat popularitas selebriti 

dengan permasalahan bahwa selebriti yang dipilih dapat mewakili karakter 

produk yang sedang diiklankan (Royan, 2004: 7). Selebriti juga bisa menjadi 

acuan merek dipakai bagi konsumen. Ketika konsumen membeli suatu merek 

produk biasanya konsumen tersebut akan mengaitkan pencitraan dirinya 

seperti selebriti yang membintangi iklan dari produk yang dibelinya. 

Lebih lanjut disebutkan bahwa ada nilai plus minus memakai selebriti 

sebagai endorser. Salah satu nilai plusnya adalah menjadi lebih mudah diingat, 

terutama untuk produk-produk menengah kebawah. Hal ini dikarenakan pada 

kalangan menengah kebawah kebanyakan “celebrity minded”, apalagi  jika 

sudah cocok dengan selebriti tertentu contohnya adalah produk minuman 

berenergi ada yang menggunakan Mbah Marijan, Ade Ray, dan sebagainya. 

Sisi minusnya adalah bila terjadi hal negatif pada selebriti tersebut, maka akan 

berdampak pula terhadap produk. Contohnya ketika artis dipakai oleh produk 

tertentu dan terkena kasus narkoba, maka otomatis akan berdampak. 

Walaupun ada berbagai upaya dari produk tersebut untuk kreatif dengan 

membuat iklan satu lagi yang berkaitan dengan narkoba. 

Berbagai teknik iklan yang bervariatif dimunculkan pada saat 

membuat sebuah iklan, tampilan gambar, visual, maupun video, hingga 

membuat penggunaan endorser agar iklan terlihat lebih menarik. Untuk 

mendapatakan perhatian dari masyarakat atas iklan yang menggunakan 

endorser, seorang endroser haruslah memiliki faktor daya tarik penampilan 
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fisik dan kepribadian. Kesukaan terhadap endorser merupakaan yang paling 

relevan untuk perubahan sikap pada merk. Hal ini karena kesukaan pada 

endorser membantu sebagai pemacu positif yang menyokong pada motivasi 

gambar yang positif. Periklanan adalah penggunaan media bayaran oleh 

seseorang penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang 

produk (ide, barang dan jasa) ataupun organisasi yang merupakan alat promosi 

yang kuat (Suyanto (2004:3) 

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. Iklan bisa digunakan 

untuk membentuk citra jangka panjang sebuah produk dan juga untuk 

menggerakkan penjualan cepat. (Hapsari, 2008:2) 

Berbagai macam media yang ada, banyak pengiklan yang memandang 

televisi sebagai media yang paling efektif untuk menyampaikan informasi. 

Pengiklanan di media televisi hingga kini masih dianggap cara paling efektif 

dalam mempromosikan produk terutama di Indonesia yang masyarakatnya 

masih brand minded dimana merek yang pernah muncul di iklan ditelevisi 

lebih digemari daripada yang tidak diiklankan di televise, salah satunya adalah 

iklan produk shampoo pantene. 

Shampoo pantene merupakan salah satu produk shampoo yang 

diproduksi oleh perusahaan P&G, produk sahampo pantene diproduksi guna 
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memenuhi kebutuhan konsumen dalam perawatan rambut. Pada iklan 

shampoo pentene terbaru, raline shah ditunjuk oleh paantene untuk menjadi 

endorsernya. Raline shah sebagai pendukung dari shampoo pantene. Kita 

semua mengakui bahwa celebriti endorser dalam iklan tersebut merupakan 

selebriti terkenal yang sudah memiliki banyak penggemar. Keahlian di 

bidangnya masing-masing pun sudah tidak diragukan lagi. 

Penelitian ini bermaksud membuktikan apakah variabel celebrity 

endorser, yaitu visibility yang menyangkut kepopuleran dari selebriti tersebut, 

credibility merupakan pengetahuan selebriti terhadap produk, attraction atau 

daya tarik selebriti memang diperlukan sebagai endorser dan power dimana 

selebriti dipergunakan dalam iklan harus memiliki untuk kekuatan untuk 

“memerintahkan” pemirsa untuk membeli. 

Raline Shah sebagai celebrity endorser di iklan shampo pantene dapat 

memaksimalkan proses komunikasi sehingga pesan yang disampaikan dapat 

diterima dengan baik oleh pemirsa apakah dapat mempengaruhi seseorang 

untuk melakukan tindakan tertentu seperti menggunakan produk shampoo. 

Sikap konsumen terhadap iklan  dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu isi 

pesan iklan, pengaruh suatu iklan terhadap suasana hati dan emosi konsumen 

(Simamora, 2002: 174). Menampilkan iklan para pemasar dituntut untuk 

kreatif dan inovatif agar dapat menarik perhatian konsumen dan dapat 

memunculkan persepsi dari konsumen tentang celebrity endorser tersebut 

Dengan demikian, pentingnya persepsi konsumen dalam   

penggunaan selebritis sebagai endorser menjadi menarik untuk dikaji. 
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Berdasarkan latar belakang inilah maka penelitian ini berjudul “Persepsi 

Konsumen terhadap Raline Shah Sebagai Endorser Produk Shampo Merek 

Pantene” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelasakan di atas, maka dalam 

penelitian ini penulis mencoba meneliti permasalahan yang berhubungan 

dengan penggunaan selebriti sebagai endorser (pendukung) pemasaran sebuah 

produk. Oleh karena itulah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana persepsi konsumen pada endorser selebriti (Raline Shah) 

produk shampo Merek Pantene? 

2. Variabel manakah yang dipersepsikan konsumen terbaik/tertinggi diantara 

variabel visibility, credibility, attraction dan power yang digunakan 

sebagai endorser? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan terfokus 

pada tujuan yang diteliti maka : 

1. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi 

UMM yang pernah melihat tayangan iklan Shampo Merek Pantene di 

televisi yang dibintangi oleh Raline Shah. 

2. Karakteristik model iklan yang mempengaruhi persepsi konsumen: 

Visibility menyangkut kepopuleran dari selebriti tersebut. Dari segi 

keefektifan, banyak berguna bila tujuan komunikasi tersebut adalah 
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penyadaran akan merk. Namun masalah akan timbul apabila selebriti 

terlalu sering menjadi bingung ketika mencoba menghubungkan si selebriti 

dengan produk tertentu. Credibility menyangkut seberapa tingkat 

pengetahuannya terhadap produk dan obyektivitas dari sang selebriti. 

Attraction menyangkut masalah daya tarik, kepribadian, tingkat kesukaan 

masyarakat terhadap dan kesamaanya dengan target user. Power 

menyangkut kemampuannya dalam menarik konsumen untuk membeli. 

3. Obyek penelitian ini adalah iklan sampo pantene yang dibintangi Raline 

Shah. 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui persepsi konsumen pada endorser selebriti (Raline 

Shah) produk shampo Merek Pantene 

2. Untuk mengetahui variabel yang dipersepsikan konsumen terbaik/tertinggi 

diantara variabel visibility, credibility, attraction dan power yang 

digunakan sebagai endorser. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang 

berarti dalam memahami pentingnya penggunaan slebritis sebagai 

endorser. 
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2. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

informasi bagi para pemasar, untuk merumuskan kembali kebijakan yang 

berhubungan dengan bidang usahanya dan penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi masyarakat. 

 

 


