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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang Permasalahan 

 Persaingan bisnis dalam era globalisasi semakin dinamis, kompleks dan 

serba tidak pasti, menyediakan peluang tetapi juga tantangan. Di dalam bersaing, 

para pemasar menggunakan seluruh alat atau unsur-unsur pemasaran secara 

terpadu yang di kenal dengan ‘4P’ yaitu produk (product), harga (price), distribusi 

(place), dan komunikasi pemasaran (promotion). Di dalam bauran komunikasi 

pemasaran (marketing communications mix) yang terdiri dari lima alat promosi 

yaitu, periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, tenaga 

pebjual dan pemasaran langsung. Kotler, 2003 juga mengemukakan ada empat 

sasaran pemasaran yaitu memberitahu (inform), membujuk (persuade), 

mengingatkan (remind) dan memperkuat (inforce). Dan di setiap perusahaan 

industri berusah menarik perhatian (calon) konsumen melalui pemberian 

informasi tentang produk. Meskipun pemberian informasi tersebut dapat di 

lakukan melalui packaging produk, brosur, peragaan, atau kunjungan 

salesman/salesgirl, namun iklan masih di anggap paling efektif alam industri 

consumer goods. 

 Periklanan adalah sebuah fenomena sosial yang penting. Iklan di percaya 

dapat menstimulasi konsumsi dan aktivitas ekonomi, model gaya hidup serta 

sebuah orientasi nilai tertentu. Konsumen dihadapkan dengan iklan sehari-hari 

dan terus-menerus di dalam berbagai media. Maka dari itu setiap orang 

mempunyai opini dalam berbagai variasi aspek-aspek dari iklan, dimulai dari nilai 
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hiburan dan kekaguman para konsumen terhadap iklan sampai sinisme dan 

menganggap iklan adalah sesuatu yang tidak berguna. Oleh karena itu, banyak 

perusahaan yang memanfaatkan  media ini. Karena iklan berperan penting sebagai 

salah satu sumber informasi yang dapat diperlukan konsumen untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan suatu produk. Melalui sebuah iklan, perusahaan dapat 

menciptakan hubungan interaksi jangka panjang yang menguntungkan antara 

perusahaan dengan konsumen. Para produser di kategorikan ini bertahan dengan 

melakukan aktivitas promosi yang sangat agresif, salah satunya dengan iklan yang 

gencar, di banyak media seperti televisi, radio, majalah, koran dll. 

 Adapun salah satu cara untuk dapat menyampaikan komunikasi tersebut 

agar lebih cepat terkenal atau dikenal oleh konsumen dengan cara menjadikan 

para selebriti sebagai salah satu alat komunikasi untuk menyampaikan pesan di 

dalam iklan ( Hermawan , 1999). Di dalam perkembangannya sudah banyak 

perusahaan iklan di indonesia yang mengunakan selebriti sebagai endorser, orang-

orang terkenal seperti artis, dokter, olahragawan, chef/koki, pengusaha dalam 

menyampaikan pesan-pesan iklan dari produk yang mereka hasilkan. Perusahaan-

perusahaan sering kali menggunakan selebriti dalam upaya melakukan persuasi 

kepada konsumen agar membeli produk yang ditawarkannya (shimp,1990). Pada 

dasarnya menurut Shimp, bahwa semua bentuk komunikasi pemasaran dan 

promosi pada akhirnya ditujukan untuk melakukan persuasi kepada konsumenagar 

melakukan prilaku menguntungkan. Pesan-pesan yang disampaikan oleh sumber-

sumber yang menarik dapat mencapai perhatian (attention) dan daya ingat (recall) 

yang lebih tinggi. Penggunaan selebriti bisa efektif apabila mencerminkan suatu 

atribut utama suatu produk (Kotler,1997) .   
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 Menurut Shimp, 2000 sekitar 25% iklan di Amerika mempergunakan 

endorser, meski penggunaan selebriti tersebut memerlukan biaya besar setiap 

tahunnya. Upaya ini di lakukan perusahaan untuk memudahkan konsumen dalam 

mengingatkan sebuah brand ataupun merek dari suatu produk (Mulyani Sri,2007). 

Di sisi lain angka 25% ini juga mendasari sebuah pemikiran bahwa penggunaan 

celebrity endorsermemberikan dampak yang postif terhadap sikap masyarakat 

terhadap iklan dan brand image serta berdampak pula pada minat beli konsumen. 

Dan keberadaan selebriti atau orang-orang terkenal memberi dampak dalam 

berbagai segi kehidupan manusia, dari waktu ke waktu. Popularitas selebriti 

memang tak dapat di pungkiri menjadi satu fenomena tersendiri karena menjadi 

salah satu fokus publisitas di berbagai media cetak dan media elektronik, dan 

bahkan kehidupan pribadinya sangat ditunggu para insan pers sebagai headline 

berita. Saat ini dalam berbagai iklan, khususnya untuk produk baru, penggunaan 

selebriti sebagai salah satu strategi pemasaran, sangat efektif untuk membentuk 

stopping power bagi audience. Kehadiran selebrit dimaksud untuk 

mengkomunikasikan suatu merk produk dan membentuk identitas serta 

menentukan citra produk yang di iklankan. Pemakaian selebriti sebagai daya tarik 

iklan (advertising appeals, di nilai dapat mempengaruhi preferensi konsumen 

karena selebriti dapat menjadi referance group yang mempengaruhi prilaku 

konsumen). Bagi produk baru, penggunaan endorser atau pembicara merupakan 

upaya pengiklanan untuk meraih publisitas dan perhatian  

(attention getting power) produk tersebut. Sebuah riset mengatakan bahwa 

selebriti yang cocok akan menaikkan nilai perhatian dan persuasi. 
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Keberhasilan upaya membangun brand image ini sangat ditentukan oleh 

pengaruh konsumen terhadap selebriti yang menjadi icon produk tersebut. Dengan 

dipersepsikannya seorang celebrity endorser secara positif oleh masyarakat, 

diharapkan positif pula brand image yang terbentuk di benak konsumen. Namun 

demikian, tidak menutup kemungkinan munculnya brand image dalam pikiran 

konsumen yang tidak relevan dengan persepsinya terhadap celebrity endorser. 

Dengan kata lain, tidak selamanya seorang celebrity endorser dalam iklan dapat 

membangun brand image yang relevan dalam benak konsumen, seperti yang 

diinginkan pengiklan.  

Konsistensi antara citra selebriti dan citra produk yang di kehendaki 

mungkin lebih menonjol untuk produk yang bersifat “technical” kompleks serta 

independen, dibandingkan untuk program yang tergolong komoditi yang “non-

technical” dan sederhana. Produk-produk yang sebelumnya “unendorsed” 

kemungkinan untuk menyerap karekteristik “endorser” (selebriti) lebih banyak 

dibandingkan dengan produk yang sebelumnya “endorsed”. Para selebriti 

(endorser) cenderung akan menularkan citranya terhadap produk-produk yang 

memiliki citra yang “undefined”. 

Brand personality digunakan dengan maksud agar terbentuknya hubungan 

yang lebih emosional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pilihan konsumen 

terhadap suatu produk. Ketika konsumen membeli sebuah merek, konsumen 

terkadang mengaitkan dengan personalitas dirinya (Mulyani Sri, 2007). 

Penggunaan endorser sebuah produk dapat dipercaya mampu mendongkrak 

penjualan produk tersebut. Hal ini dikarenakan, selain dapat ditimbulkan brand 

awarness, sekaligus juga mewikili brand personality yang dibawakan dan 
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diharapkan dapat mendekati target konsumen dengan baik sampai akhirnya 

konsumenpun tertarik untuk mengkonsumsi produk yang di iklankan ( Mulyani 

Sri, 2007).  

Di dalam membentuk brand personality, pemilihan selebriti sebagai 

endorser-nya merupakan hal yang sangat penting. Di dalam beberapa statement, 

dikatakan bahwa selebriti yang tepat akan mengikat erat brand product menjadi 

brand seperti yang diwakili oleh sang selebriti (Frans, 2004). Menurut Owersloot 

dan Tudorica (2001) brand personality dapat diciptakan melalui iklan baik secara 

langsung maupun tidak secara langsung. Secara langsung, brand personality 

diciptakan melalui pentransferan personalitas dari seseorang yang di pakai di 

dalam iklan. Kecocokan endorser personality dan brand personality menjadi hal 

yang penting dalam proses endorsment. Dalam penelian terbaru dijelaskan bahwa 

tidak semua pemakai endorser berhasil membangun brand personality yang baik 

untuk beberapa artis hasilnya justru memberikan brand personality yang kurang 

baik karena adanya ketidakcocokan dari personality selebriti ataupun adanya 

pengaruh negatif yang ditimbulkan dari artis tersebut (O’Loughlin, 2006).  

Di dalam penelitiannya, Ohanian, 1991 membagi tiga faktor yang ada pada 

seorang selebriti yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk 

yang mereka iklankan, antara lain daya tarik fisik (attractiveness) seperti; 

kecantikan, ganteng, lucu, dan sebagainya; trustwortiness (dapat dipercaya) dan 

expertise (adanya keahlian). Hal serupa dikatakan oleh Shimp (2002) yang 

menyatakan bahwa ada beberapa atribut dasar yang sangat berpengaruh pada 

efektivitas selebrity sebagai endorsers yang kredibilitas, kekuatan, personalitas 

dari merek yang di bangun di benak konsumen. Sedangkan menurut Kotler, 2003 
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seorang selebriti yang sangat berpengaruh disebabkan memiliki kredibilitas yang 

mendukung, faktor keahlian, sifat dapat dipercaya dan adanya kesukaan 

(Royan,2004).  

Ditinjau dari sisi branding, selebriti memang dapat menjadi pencerminan 

personality dari sebuah merek. Selebriti adalah wujud nyata dari berbagai image 

atau asosiasi yang dipikirkan oleh konsumen pada suatu merek. Jika suatu merek 

di asosiasikan sebagai merek yang energik, muda dan penuh stamina, maka 

selebriti pun harus mewakili semua asosiasi tersebut. Bagi seorang pemasar, 

brand personality ini sangat penting karena seperti halnya manusia, personality 

membuat merek suatu produk akan nampak berbeda dibandingkan dengan merek 

lain. Fitur dan harga umumnya akan mudah ditiru oleh kompetitor, tetapi 

personality umumnya lebih sulit ditiru. Di sinilah peran penting seorang selebriti 

dalam mengiklankan sebuah produk yang diharapkan akan mampu membangun 

brand image produk. Dengan demikian, brand image produk nantinya dapat 

mempengaruhi keinginan konsumen untkuk membangun proses citra diri yang 

identik dengan sang endorsers (Royan, 2004). Disisi lain merek atau brand saat 

ini telah menjadi aset perusahaan yang paling bernilai. Selain sangat membantu 

dalam penetrasi pasar, merek yang kuat juga dapat menciptakan loyalitas. 

Perusahaan atau suatu produk yang kuat cenderung lebih mudah memenuhi 

kebutuhan dan keinginan sesuai dengan persepsi pelanggan (Mulyani Sri, 2008).  

Royan (2004:8) menyatakan bahwa seorang selebriti akan sangat 

berpengaruh apabila memiliki kredibilitas yang di dukung faktor keahlian, sifat 

dapat dipercaya dan adanya kesukaan. Iklan sebenarnya merupakan bentuk 

penyampaian pesan suatu merek kepada konsumen. Hanya masalahnya siapakan 
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yang nantinya akan menyampaikan pesan tersebut, apakan seorang dokter, 

olahragawan, orang awam, atau malah selebriti. Pemilihan selebrity dalam 

penyampaian pesan tersebut nantinya diharapkan dapat menimbulkan dampak 

yang tepat dalam brand awareness dan brand recognition. Seorang pemasr 

setidaknya harus jeli dalam memilih seorang selebriti dalam menarik konsumen 

untuk membeli produk tersebut. 

Selebriti yang digunakan dalam iklan sebaiknya di evaluasi. Menurut 

Royan (2004:14), salah satu model yang dapat juga digunakan untuk 

mengevaluasi Celebrity Endorseradalah dengan menggunakan model VisCAP. 

Model ini akan menyesuaikan karakter selebriti dengan communication objective 

yang hendak dicapai. VisCAP itu sendiri terdiri dari empat unsur 

Visiblity,Credibility,Attraction dan power. Visibility memiliki dimensi seberapa 

jauh popularitas selebriti. Credibilityberhubungan dengan product knowledge 

yang diketahui sang bintang. Attraction lebih menitik beratkan pada daya tarik 

sang bintang. Power  adalah kemampuan selebriti dalam menarik konsumen untuk 

membeli. 

Selebriti dapat juga digunakan untuk mendongkrak penjualan tak 

terkecuali bagiPT Paragon Technology and Innovation Industri. Hal ini dilakukan 

sebagai salah satu strategi bersaing, karena semakin banyaknya bermunculan 

merk-merk produk kecantikan yang baru dimana juga ingin merebut pasar 

indonesia. Industri kecantikan memang terkait erat dengan kulit wajah dan inovasi 

yang baru sesuai jenis kulitnya. PT Paragon Technology and Innovation industri, 

dalam kondisi pasar nasional yang lesu karena berbagai faktor yang tidak 

menyurutkan langkahnya untuk terus menghadirkan produk paling baru. Berbagai 
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macam produk kosmetik yang ditawarkan dan di keluarkan salah satu yang kita 

ketahui adalah produk kosmetik Wardah yang satu-satunya berlabelkan Halal dan 

aman untuk kulit wajah.Kehadiran salah satu produk terbaru ini, di pasarkan 

melalui sebuah iklan ditelevisi.  Produk ini akan melengkapi koleksi kosmetik 

kecantikan, setelah Mustika Ratu, Garnier, Olay meluncurkan produk baru 

mereka. Produk yang diluncurkan sekitar bulan Januari - Februari ini 

memungkinkan para penggunaWardah memiliki banyak pilihan untuk 

menggunakan alat kosmetik sesuai manfaat dan kegunaan yang disediakan dan 

tentu saja aman untuk kulit wajah mereka. Apalagi saat ini konsumen dari 

Wardah kian besar di beberapa kota besar di Indonesia, sementara ketersediaan 

Wardah masih terbatas karena belum semuanya Swalayan maupun Store Wardah 

bisa mendapatkannya. Dengan demikian peluncuran Wardah Exclusive Series ini 

diharapkan dapat direspon besar oleh pasar kosmetik kecantikan di 

Indonesia.Wardah yang termasuk sebagai kosmetik yang segmennya sangat 

sempit karena berlabel halal, tentunya harus memiliki strategi-strategi pemasaran 

yang jitu agar masyarakat yang menjadi target pasarnya mengetahui tentang 

informasi produknya. Wardah menempatkan posisinya sebagai kosmetik untuk 

wanita yang berjilbab dan bahwa orang berjilbab juga bisa ber-make up bagus. 

Upaya mengubah persepsi bagus ini memang dilakukan bertahap. Mula-mula 

menunjuk icon yang diawali oleh Inneke Koesherawaty pada 2002 sampai saat 

ini. Inneke menjadi icon produk secara keseluruhan. Selain Inneke adalah selebriti 

yang berkerudung, Inneke juga memiliki daya tarik dan keahlian yang diharapkan 

Wardah dalam menginformasikan kepada target konsumen. 
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Saat ini perkembangan industri kosmetik Indonesia tergolong solid. Hal ini 

terlihat dari peningkatan jumlah pelanggan kosmetik pada tahun 2012 sebesar 

14% menjadi Rp 9,76 triliun dari sebelumnya Rp 8,5 triliun, berdasarkan data 

kementrian perindustrian. Ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan jumlah 

konsumen yang menggunakan kosmetik. Peningkatan tersebut membuat 

persaingan industri kosmetik menjadi salah satu peluang yang dapat 

meningkatkan pendapatan.Oleh karena itu, banyak perusahaan yang memproduksi 

kosmetik berusaha memenuhi kebutuhan akan kosmetik dengan berbagai macam 

inovasi produk. Masing-masing perusahaan berusaha menjadi pemimpin dalam 

pasar kosmetik yang berarti produknya diterima dengan baik di pasar. Perusahaan 

yang produknya diterima dengan baik pasti akan mendapat keuntungan baik pula. 

Gambar 1.1 

Tingkat Penjualan Kosmetik di Indonesia 

 
Sumber:http://indonesianconsume.blogspot.com/ 

 Dalam perkembangan waktu, demi mendapatkan target pasar wanita yang 

dinamis, Wardah menunjuk Dian Pelangi sebagai icon pendamping tahun 

2010.Dian Pelangi yang memiliki kredibilitas yang baik, dan menginspirasi 

wanita khususnya usia muda untuk berjilbab dengan stylish tentunya diharapkan 
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mampu menginformasikan produk ini ke konsumen luas. Menyusul Marshanda 

yangdiharapkan mewakili anak muda. Ia ditunjuk menjadi icon Wardah sejak 

2011 dan juga Lisa Namuri, sebagai icon yang mewakili kelompok peduli 

kesehatan dan penyuka olahraga. Dan yang terakhir diawal tahun 2014 Wardah 

memilih Dewi Sandra sebagai icon atau celebrity endorser yang mewakili 

perawatan yang memiliki kesempurnaan dan kemewahan yang dihadirkan dalam 

satu rangkaian produk Exclusive.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih iklan produk kosmetik kecantikan 

wanita yaitu Wardah yang menggunakan versi Dewi Sandra sebagai celebrity 

endorser. Dalam iklan tersebut Dewi Sandra menjelaskan semua manfaat dan 

kegunaan yang ada dalam produk Wardah Exclusive Series tersebut, dan 

bagaimana produk tersebut memberikan kenyamanan,kesempurnaan dan 

kemewahan. 

 Iklan Wardah Exclusive Series ini digunakan sebagai studi kasus dengan 

alasan utama yaitu produk ini merupakan produk baru. Seperti yang diungkapkan 

sebelumnya, produk baru memerlukan publisitas dan perhatian untuk membangun 

image-nya. Produk Wardah sendiri termasuk brand yang pangsa pasarnya masih 

standar diantarabrand-brandproduk kosmetik kecantikan lain, seperti Mustika 

ratu, Pigeon, Jhonshon, L’Oreal, Garnier dan lain sebagainya. Posisi produk 

Wardah yang demikian inilah yang mendorong pengiklan menggunakan seorang 

endorser yang tingkat awarenessnya tinggi di mata publik. Ini menjadi alasan 

peneliti memilih Wardah sebagai objek penelitian. 

 Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Qomariah Ariq Nur (2009) 

yang menguji tentang pengaruh celebrity endorser pada iklan sabun mandi Lux 
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terhadap pembentukan brand image. Penelitian Qomariah Ariq Nur (2009) dan 

penelitian ini terdapat perbedaan yaitu terlihat dari subjek dan objeknya, peneitian 

Qomariah Ariq Nur (2009) membandingkan pengaruh dari penggunaan seorang 

celebrity endorser terhadap pembentukan brand image, sedangkan dalam 

penelitian ini hanya meneliti seberapa besar pengaruh celebriti endorser terhadap 

brand image. Kemudian pada penelitian Nurlisa dan Fivi Rahmatus Sofiyah 

(2013) yang menguji tentang harga,kualitas produk dan citra merek terhadap 

keputusan pembelian kecap manis merek bango dan penelitian ini terdapat 

perbedaan subjek, objek dan variabelnya. Penelitian Nurlisa dan Fivi Rahmatus 

Sofiyah (2013) membandingkan tentang harga, kualitas produk dan citra merek 

terhadap keputusan membeli sebuah produk sedangkan dalam penelitian ini hanya 

meneliti seberapa besar pengaruh celebriti endorser terhadap brand image.     

 Sebagai selebriti, Dewi Sandra memiliki tingkat popularitas tinggi di mata 

publik. Seperti kita  ketahui Dewi Sandra di dalam media massa ataupun 

pemberitaan lainnya Dewi Sandra merupakan salah satu selebriti yang pernah dua 

kali menikah dan dua kali juga berpindah keyakinan, dan untuk ketiga kalinya 

Dewi Sandra menikah dengan seorang pengusaha yang bukan dari kalangan 

entertainment dan kembali lagi memeluk agama islam. Selain berpindah 

keyakinan lagi, Dewi Sandra juga merubah penampilannya dengan menggunakan 

hijab atau jilbab. Hal ini membuat image Dewi Sandra sedikit menurun dimata 

publik,dengan image Dewi yang demikian, maka Wardah  menggunakan Dewi 

Sandra sebagai endoser dengan harapan image kuat Dewi juga mampu 

menguatkan imagewardah exclusive series sebagai produk baru di pasar. Selain 

itu wardah merupakan salah satu produk yang berlabelkan halal dan aman untuk 
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kulit wajah. Dan dalam penelitian in, peneliti memilih subjek penelitian adalah 

Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah 

Malang. Alasan peneliti memilih mahasiwi angkatan 2010 adalah karena 

mahasiswi angkatan 2010 ini sudah memperoleh mata kuliah periklanan maka 

dari itu menurut peneliti mahasiswi angkatan 2010 lebih memahami tentang dunia 

periklanan.  

 

1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah 

yang dikaji dalam penelitian sebagai berikut sebagai opinion leader, atau sebagai 

inspirator, selebriti pada umumnya dapat mempengaruhi sikap, perilaku bahkan 

gaya berpakaian para penggemarnya. Apalagi, tak sedikit penggemar yang ingin 

mengikuti karakteristik idolanya, dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh para 

pengiklan dalam memasarkan produknya.  

Adanya perbedaan dan pengaruh tiap-tiap individu akan seorang selebriti 

sebagai icon dalam iklan, dapat membentuk brand image yang berbeda pula pada 

tiap individu. Pengaruh ini dapat mendukung, atau dapat juga menjatuhkan 

brandimage. Dengan demikian dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut:  

"Seberapa besar pengaruh celebrity endorseriklan terhadap brand 

image produk wardah? 

1. 3 Tujuan Penelitian  
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 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besarpengaruh terhadap celebrity 

endorser dalam iklan terhadap brand image produk wardah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: 

1.4.1  Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi akademis dalam 

ilmu komunikasi bidang studi public relations tentang periklanan, khususnya 

mengenai celebrity endorser dan brand image, selain itu juga bisa dijadikan 

sebagai bahan diskusi. 

 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan juga 

bahanmasukan Khususnya bagi bidang marketing, penelitian ini dapat bermanfaat 

sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan strategi komunikasi pemasaran, 

khususnya yang melibatkan selebriti dalam program-program pemasarannya. 

Penelitian ini juga bermanfaat sebagai pesan iklan agar masyarakat menggunakan 

produk tersebut. 

 

 

 

 

 


