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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan dan perubahan ekonomi serta kegiatan bisnis yang semakin 

pesat, menuntut perusahaan mengembangkan strategi pemasarannya untuk 

menarik dan mempertahankan konsumen. Berbagai cara dapat dilakukan untuk 

membuat perusahaan menjadi penguasa pasar, salah satunya adalah menerapkan 

strategi komunikasi pemasaran yang tepat dan efektif. Perusahaan dituntut untuk 

gencar melakukan pemasaran. Selanjutnya perusahaan harus mengkomunikasikan 

produknya pada pasar sasarannya. Dalam istilah komunikasi, konsumen lebih 

banyak disebutkan dengan target audiens dan untuk lebih memperkuat produk, 

perusahaan perlu menanamkan merek dibenak target audiensnya. Hal ini 

dikarenakan merek akan lebih mudah diingat daripada produk. Berbagai cara 

dapat dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek tersebut, salah 

satunya adalah melalui iklan. 

Pada dasarnya iklan adalah bentuk komunikasi yang kompleks yang 

beroperasi untuk mengejar tujuan dan menggunakan strategi untuk mempengaruhi 

pikiran, perasaan dan tindakan target audiens. Apalagi iklan yang disiarkan 

melalui media televisi yang mempunyai pengaruh yang kuat karena televisi 

memiliki kekuatan dalam penyajian iklan yakni secara audio visual. Pada saat ini, 

sumbangan iklan terbesar ada pada media televisi yakni sebesar 66%, media cetak 

sebesar 30% dan sisanya iklan muncul di media radio dan media digital.  
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Persaingan dalam periklanan begitu tinggi, mendorong perusahaan-

perusahaan tersebut melakukan iklan secara besar-besaran. Suatu iklan dapat 

dibedakan dari iklan-iklan lainnya dalam menerobos persaingan antar iklan dan 

menarik perhatian target audiens diperlukan diferensiasi periklanan, yakni 

membuat sebuah perbedaan dalam pengemasan iklan yang membuat produk dan 

merek lebih unggul dari produk lainnya dan yang paling penting dapat menarik 

perhatian. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan endorser.  

Endorser merupakan orang yang menyampaikan pesan iklan atau 

menganjurkan membeli suatu produk. Endorser memiliki dua tipe yang lebih 

dikenal oleh masyarakat yakni celebrity atau orang biasa. Perusahaan lebih sering, 

menggunakan celebrity pendukung (celebrity endorser), daripada menggunakan 

orang biasa. Hal ini dikarenakan celebrity memiliki kredibilitas yang mampu 

mendukung proses pemasaran produk. Selain kredibilitas, atribut yang dimiliki 

seorang artis seperti kecantikan, keberanian, bakat, jiwa olahraga, keanggunan, 

kekuasaan atau daya tarik seksual merupakan pemikat yang diinginkan oleh 

merek-merek yang akan didukung oleh celebrity. Berbagai atribut yang dimiliki 

oleh celebrity tersebut diharapkan mampu meningkatkan penjualan. Pemilihan 

celebrity pun harus sesuai dengan karakter merek agar nantinya terjadi 

kesinambungan dan target audiens yang sudah ditetapkan oleh perusahaan 

menjadi lebih tertarik. Poin penting dalam penelitian ini adalah bahwa seorang 

celebrity endorser berperan sebagai komunikator yang akan menyampaikan pesan 

tentang merek yang dibawanya. Sehingga kesuksesan seorang komunikator juga 

berhubungan dengan kredibilitas serta pembawaaan yang dimilikinya. 
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 Namun, sekarang ini perlu pahami lebih jauh bahwa perusahaan lebih 

cenderung memandang celebrity endorser hanya sebagai cara tepat melakukan 

promosi. Di Indonesia banyak perusahaan yang menggunakan celebrity endorser 

hanya berdasarkan popularitasnya. Tidak memandang kecocokan antara karakter 

merek dengan pemilihan endorsernya. Contohnya, iklan Vaselin Man yang 

diiklankan oleh Ariel Noah yang sebelumnya tersandung kasus video porno. Jika 

dipamahi Ariel Noah menjadi endorser karena popularitasnya meningkat. Hal 

inilah yang membuat eksistensi sebuah produk dipasaran memiliki masa 

keemasan yang cenderung singkat. Padahal jika sebuah perusahaan mampu 

memilih seorang endorser yang tepat sesuai karakter, maka konsistensi nilai dari 

sebuah merek akan terjaga dan citra mereknya pun akan jauh dari resiko, ketika 

endorser yang dilipih mengalami masalah. Sehingga memungkinkan target 

audiens akan memiliki presepsi buruk terhadap brand.  

Seharusnya perusahaan memandang celebrity endorser bukan hanya 

sebagai sarana meningkatkan popularitas, melainkan memandang celebrity 

endorser sebagai representasi dari brand yang akan dilihat oleh target audiens. 

Hal ini juga bisa diartikan, pemilihan celebrity endorser tidak hanya dilakukan 

hanya karena tujuan promosi, namun lebih kearah yang lebih penting yakni 

peningkatan citra yang akan memberikan banyak manfaat positif, salah satunya 

merek akan bertahan lebih lama dipasaran. Pemilihan artis sebagai endorser 

tentunya tidak terlepas dari pertimbangan biaya yang dikeluarkan untuk 

pembayaran artis. Sebelum perusahaan memilih salah seorang artis untuk 

dijadikan endorser, perusahaan tentunya juga mempertimbangkan biaya yang 

akan dikeluarkan dan kefektifan penggunaan celebrity endorser tersebut.  
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 Melalui fenomena inilah peneliti disini ingin mengetahui pengaruh atribut 

yang dimiliki celebrity endorser terhadap brand image sebuah produk. 

Keberhasilan upaya membangun brand image ini sangat ditentukan oleh presepsi 

terhadap celebrity yang pernah menjadi ikon merek tersebut. Dengan 

dipresepsikannya seorang celebrity endorser secara positif dimasyarakat, 

diharapkan positif pula brand image yang terbentuk dibenak target audiens. 

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan munculnya brand image dalam 

pikiran target audiens tidak relevan dengan presepsinya terhadap celebrity 

endorser. Dengan kata lain, tidak selamanya seorang celebrity endorser dalam 

iklan dapat membangun brand image yang relevan dalam benak target audiens, 

seperti yang diinginkan perusahaan. Selain itu brand image positif cukup penting 

untuk dibangun dalam benak khalayak, karena brand image akan menjadi acuan 

bagi khalayak dalam memilih suatu produk. Jika imagenya positif maka bisa 

dipastikan bahwa produk tersebut terpercaya. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih iklan yang menggunakan Dewi 

Sandra sebagai model iklannya. Seperti yang telah diketahui Dewi Sandra 

merupak artis yang sudah 14 tahun berkiprah di dunia hiburan Indonesia. Dewi 

Sandra yang terkenal karena memiliki banyak keahlian baik itu dibidang 

modeling, tarik suara, berakting dibeberapa film dan sinetron, bintang iklan dan 

juga presenter ini memiliki image artis yang energik dan seksi. Image Dewi 

Sandra tentang seksi itu terjadi sebelum Dewi Sandra memutuskan untuk berhijab. 

Memang baru satu tahun Dewi Sandra memutuskan untuk berhijab, namun Dewi 

terus berusaha untuk memperbaiki diri. Dewi Sandra merupakan orang yang 

ekspresif dan mencintai fashion, kecintaanya terhadap fashion ini dibuktikan 
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dengan dia tetap berusaha memadukan hijab dengan trend fashion, namun juah 

dari konsep fashion yang ketat dan menerawang. Perubahan yang terjadi pada 

Dewi Sandra dan prestasi-prestasi yang penah dimiliki oleh Dewi Sandra inilah 

yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjadikannya sebagai 

endorser. Perusahaan yang sekarang ini menjadikan Dewi Sandra sebagai 

endorser produknya adalah perusahaan kosmetik Wardah.  

Jadi pada intinya Wardah menjadikan Dewi Sandra sebagai celebrity 

endorser karena beberapa alasan yakni Dewi Sandra dianggap inspiratif dan 

karakter yang kuat sebagai artis dan penyanyi yang cantik. Apalagi dengan 

keputusannya memakai hijab, Dewi Sandra dianggap mampu merepresentasikan 

sosok wanita muslimah yang berprestasi, cantik dan juga solehah. 

Dalam proposal ini, peneliti menjadikan iklan kosmetik Wardah sebagai 

obyek dari penelitian. Pemilihan ini tidak juga tidak lepas dari persaingan produk 

kosmetik di Indonesia yang begitu ketat. Bahkan sekarang ini banyak produk 

kosmetik yang berasal dari luar mulai memasuki pasar Indonesia. Hal ini 

dikarenakan masyarakat Indonesia merupakan pasar yang cukup potensial dalam 

industri pemasaran produk kosmetik. Sampai sekarang ini produk-produk 

kosmetik yang masih bisa bertahan dipasaran seperti Pixy, Revlon, Viva, Sari 

Ayu, Mustika Ratu, La Tulipe dan masih banyak yang lainnya termasuk kosmetik 

Wardah. Hal inilah yang membuktikan bahwa persaingan yang cukup ketat 

terjadi, dan hal ini juga memunculkan akibat yang membuat banyak produk 

kosmetik tidak dijual lagi dipasaran dan juga produk kosmetik baru yang akan 

masuk pasar, sulit menembus persaingan jika tidak memiliki keunggulan 

dibanding produk kosmetik yang lainnya. 
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Pemaparan sebelumnya telah disebutkan kompetitor Wardah, dalam hal ini 

Wardah memiliki banyak kompetitor salah satunya adalah produk Revlon, Pixy 

dan Sari Ayu yang paling banyak dipilih oleh masyarakat. namun, Wardah 

memiliki kekuatan tersendiri yakni kehalalan produknya. meskipun produk lain 

seperti Sari Ayu yang mulai membangun identitas halal pada produknya, namun 

Wardah sudah terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi halal. Sehingga hal inilah 

yang menjadi mengunggulkan produk Wardah dibandingkan kompetitornya.  

 Produk kosmetik Wardah merupakan produk yang memang sudah puluhan 

tahun ada, namun baru beberapa tahun belakangan ini mampu masuk dipasaran 

Indonesia. Bahkan sekarang ini Wardah mencapai posisi keemasannya. Dimana, 

pada tahun 2013 kemarin Wardah mendapatkan penghargaan International Halal 

Award dari World Halal Council sebagai pelopor kosmetik halal di Dunia. Hal ini 

semakin memperjelas bahwa produk kosmetik merek Wardah ini menampilkan 

sesuatu yang berbeda dari produk-produk lainnya. 

Positioning Wardah sebagai kosmetik halal inilah yang sekarang ini 

menjadikan Wardah sebagai kosmetik paling banyak dibeli dan dipercaya oleh 

konsumen sehingga Wardah mampu mencapai Top Brandnya. Berikut ini adalah 

data mengenai dua produk kategori bedak muka dan lipstik Wardah yang meraih 

Top Brand 2014: 
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Tabel 1.1 

Top Brand Produk Kosmetik 2014 

BEDAK MUKA LIPSTIK 

Merek TBI TOP Merek TBI TOP 

Pixy 17,3% TOP Wardah 13,0% TOP 

Wardah 12,4% TOP Revlon 12,6% TOP 

Viva 9,1%  Sariayu 9,2%  

Sariayu 8,9%  Pixy 9,0%  

La Tulipe 8,4%  Viva 8,2%  

Revlon 4,5%      Mirabella 7,8%  

Maybelline 4,5%  Oriflame 6,6%  

Caring 4,3%  La Tulipe 5,3%  

Sumber: Hasil Survey Top Brand Award 2014 (www.topbrand-award.com) 

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh 

dari atribut celebrity endorser pada iklan kosmetik terhadap brand image 

kosmetik Wardah. Dimana atribut yang dimaksudkan adalah kredibilitas, 

kemampuan, kecocokan celebrity dengan merek, kecocokan celebrity dengan 

khalayak, dan  daya tarik menjadi atribut atau komponen penting dalam 

membangun sebuah brand image. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

penelitian langsung pada ibu rumah tangga desa Sidomulyo Kota Batu. Alasan 

pemilihan responden tersebut dikarenakan ibu-ibu di desa Sidomulyo menurut 

meneliti memiliki hubungan yang fungsional dengan kosmetik Wardah. Dimana 

ibu rumah tangga tersebut banyak yang tidak bekerja sehingga besar kemungkinan 

bahwa ibu-ibu tersebut memahami berbagai iklan kosmetik Wardah versi Dewi 
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Sandra. Jadi, disini peneliti ingin mengambil judul “Pengaruh Atribut Celebrity 

Endorser Terhadap Brand Image  Iklan Kosmetik (Studi Pada Ibu Rumah 

Tangga Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kota Batu)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menarik rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah atribut celebrity endorser berpengaruh terhadap brand image  

kosmetik Wardah? 

2. Seberapa besar pengaruh atribut celebrity endorser terhadap brand image 

kosmetik Wardah? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitain setelah peneliti uraikan dalam rumusan masalah adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh atribut celebrity endorser terhadap brand 

image kosmetik Wardah.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atribut celebrity endorser 

dalam iklan terhadap brand image kosmetik Wardah.  

Selain itu, brand image merupakan bagain dari akibat yang muncul karena 

adanya presepsi. Oleh karena itu, brand image bagian dari tahapan respon. Dalam 

hal ini peneliti ingin mengetahui tahapan respon yang sesuai dengan brand image. 

Nantinya tujuan tersebut akan dicapai peneliti melalui analisis data yang 

didapatkan setelah melakukan penelitian langsung dengan menyebarkan kuisioner 

pada  kelompok ibu PKK Desa Sidomulyo Kota Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari akademis yaitu: 
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1. Manfaat Akademis 

 Tersedianya refrensi guna menambah informasi untuk penelitian 

komunikasi, khusunya dalam bidang periklanan dengan kajian 

kepustakaan tentang celebrity endorser dan citra merek. 

 Penelitian ini dapat dijadikan refrensi bagi peneliti lain khususnya yang 

masuk dalam jurusan ilmu komunikasi dalam melakukan penelitian sejenis 

untuk mengetahui pengaruh dari atribut yang dimiliki oleh celebrity 

endorser terhadap brand image suatu produk. 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Penelitian Terdahulu 

 Peninjauan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan tema 

penelitian ini digunakan untuk membantu mengarahkan penelitian yang akan 

dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut: 

 Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai refrensi adalah penelitian 

Rahmi Sari Purba (2009). Rahmi melakukan penelitian dengan judul, 

“Penggunaan Celebrities Endorser Terhadap Brand Image (Studi Korelasional 

Antara Pengaruh Penggunaan Artis Sule, Sm*sh dan Rianti Catwright dalam Iklan 

Terhadap Image Kartu AS di Kalangan Mahasiswa FISIP USU Jurusan Ilmu 

Komunikasi Angkatan 2009-2010)”. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional yakni metode yang berusaha 

meneliti sejauh mana variasi suatu variable berhubungan dengan variasi-variasi 

pada variable lainnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara karakteristik celebrities endorser terhadap image produk kartu 
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AS dan untuk mengetahui hubungan karakteristik celebrities endorser terhadap 

brand image kartu AS.  

 Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

tabel tunggal dan analisis tabel silang. Seletah dilakukan penelitian dan dilakukan 

analisis data, hasil yang didapatkan adalah ada pengaruh antara pengguanaan 

celebrities endorser terhadap brand image Kartu AS. Penggunaan Sule, Sm*sh 

dan Rianti Catwright sebagai celebrities endorser sudah dapat mewakili image 

remaja dan kartu AS memang sudah sesuai memilih remaja sebagai target market. 

Dari uji hipotesis yang dilakukan melalui program SPSS 15.0 non parametic 

correlation didapatkan hasil koefisien korelasi (rs) sebesar 0,496. Jika tingkat 

signifikansi (sig-2 tailed) < 0,05 = Ho ditolak dan jika signifikansi (sig-2 tailed) > 

0,05 = Ho diterima. Dari hasil perhitungan dilihat bahwa tingkat signfikansi (sig- 

2 tailed) = 0,000. Angka signifikansi ini < 0,05 yang berarti Ho ditolak atau 

dengan kata lain Ha diterima. Berdasarkan uji hipotesis didapatkan hasil koefisien 

korelasi sebesar 0,496. Menurut Guilford, angka 0,496 menunjukkan bahwa 

hubungan masuk dalam kategori yang cukup berarti. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa adanya penggunaan celebrities endorser (Sule, Sm*sh dan Rianti 

Catwright) dapat membentuk brand image kartu AS dikalangan mahasiswa 

jurusan Ilmu Komunikasi FISIP USU. 

 Selanjutnya Lois Maria Mendrofa (2009) dalam penelitiannya “Pengaruh 

Selebriti Pendukung (Celebrity Endorser) Anggun Terhadap Brand Image 

Shampo Pantene (Studi Kasus Pada Siswa Sekolah Menengah Farmasi)”. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah mengetahui analisis pengaruh selebriti pendukung 

anggun terhadap varible yang menjadi indikator dalam pembentukan endorser 
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seperti variable attractiveness, trustworthiness, dan expertise terhadap brand 

image shampo Pantene. Penelitian ini dilakukan siswa farmasi sebanyak 72 siswa 

dengan taraf kesalahan 10%. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi 

linier berganda. Uji regresi berganda yang dilakukan didaptkan hasil, 100% 

responden adalah perempuan, 52,78% paling banyak duduk di kelas satu. Secara 

parsial disimpulkan bahwa variable attractivenes, trustworthiness dan expertise 

berpengaruh signifikan terhadap brand image shampo Pantene pada siswa 

Sekolah Menengah Farmasi. Secara parsial diantara variable bebas yang diteliti, 

ternyata variable expertise  merupakan variable yang paling dominan. Kemudian 

secara serentak variable attractiveness, trustwothiness dan expertise berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap brand image Shampo Pantene. Nilai adjusted 

sebesar 0,327, nilai tersebut berarti sebesar 32,7% variable terikat dapat dijelaskan 

dengan menggunakan variable attractiveness, trustworthiness dan expertise, dan 

sisanya 67,30% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam 

penelitian ini. 

 Dari kedua penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa celebrity 

endorser dalam iklan mempengaruhi brand image sebuah produk tersebut. 

Perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya adalah objeknya yakni 

artis yang mendukung iklan Wardah yakni Dewi Sandra sebagai celebrity 

endorsernya, kemudian variable operasional yang dijadikan indikator serta teknik 

analisis data yang digunakan.   

E.2 Komunikasi Pemasaran  

 Komunikasi pemasaran merupakan pertukaran informasi dua arah antara 

perusahaan atau lembanga yang terlibat dalam pemasaran. Pertukaran informasi 
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tersebut menciptakan arus informasi yang membuat proses pemasaran berjalan 

lebih efisien. Secara luas komunikasi pemasaran didefinisikan sebagai  

Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual 

dan merupakan kegiatan yang membantu dalam pegambilan 

keputusan dibidang pemasaran serta mengarahkan pertukaran agar 

lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak untuk 

berbuat lebih baik (Asmajasari, 1997:1). 

Pada dasarnya proses pemasaran tidak pernah bisa lepas dari komuikasi. 

Semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi pemasaran melakukan cara 

yang sama, yakni mendengarkan, berekasi dan berbicara sampai tercipta hubungan 

pertukaran yang memuaskan. Pertukaran informasi, penjelasan-penjelasan yang 

bersifat membujuk dan negosiasi merupakan bagian dari seluruh proses yang 

berjalan. Pada akhirnya, salah satu bagian dari proses komunikasi pemasaran yang 

dilakukan secara total adalah promosi. Promosi membantu memudahkan pihak-

pihak yang terlibat yakni perusahaan sebagai pemasar dan masyarakat sebagai 

konsumen menjalankan proses pemasaran menjadi lebih memahami apa yang 

mereka inginkan dalam mencapai tujuan masing-masing. 

Untuk mengembangkan komunikasi pemasaran yang lebih efektif, ada 

beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, mengidentifikasi pasar sasaran, 

dimana perusahaan harus mampu dengan tetap merumuskan target market dan 

target audiens yang akan menjadi sasaran produk. Pertanyaan tentang what, when, 

where, whom dan how harus semunya terjawab. Dengan teridentifikasinya target 

market dan target audiens nya, maka pemasar atau perusahaan tersebut dapat pula 
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mengidetifikasi presepsinya terhadap citra perusahaan, citra produk, dan citra para 

pesaing. 

 Kedua adalah menentukan tujuan komunikasinya, tujuan komunikasi ini 

nantinya diarahkan pada pengembangan respon yang diharapkan pada tiga 

tahapan yakni, tahap kognitif, tahap afektif dan tahap konatif. Ketiga jenis tahapan 

ini bisa dikenal dengan istilah “Learn-Feel-Do”, yang nantinya bisa dijadikan 

dasar dalam model pengembangan hirarki respons. Salah satu model yang paling 

populer adalah AIDA (Attention, Interest, Desire, Desicion). Dimana attention 

mencerminkan tahap kognitif, interest dan desire merupakan tahap afektif, dan 

action merupakan wujud dari tahapan konatif. 

 Tahap yang ketiga untuk menciptakan pemasaran yang efektif adalah 

merancang pesan. Perancangan pesan ini erat kaitannya dengan empat isu yang 

saling terkait. 

1. Perancangan pesan beraitan dengan apa yang ingin disampaikan (isi pesan 

atau message content) yang menyangkut tiga macam daya tarik yang 

ditawarkan pada target audiens yakni daya tarik rasional yang menekankan 

pada manfaat produk (kualitas, harga dan kinerja). Daya tarik rasional ini 

cocok dengan konsumen industrial. Daya tarik yang kedua adalah daya 

tarik emsional, dimana pemasar akan memanfaatkan emosi positif (rasa 

bangga, senang, cinta) dan emosi negatif (rasa takut, malu, bersalah) untuk 

memotivasi pembelian. Terakhir adalah daya tarik moral, yakni 

mendorong konsumen untuk mendukung dan berpartisipasi dalam 

berbagai kegiatan sosial. 
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2. Hal yang juga penting dalam merancang pesan adalah bagaimana pesan itu 

disampaikan secara logis (stuktur pesan), yaitu berkaitan dengan penarikan 

kesimpulan dan urutan presentasi pesan. 

3. Bagaimana cara menyampaikan pesan secara simbolis (format pesan), juga 

penting dalam merancang sebuah pesan. Format pesan ini menyangkut 

headline, copy, ilutrasi, dan warna (iklan di media cetak). Kata-kata, 

kualitas suara dan vokalisasi (dalam iklan radio). Serta kata-kata, warna, 

ilustrasi, kualitas suara, headlines, copy, dan body language (iklan di 

media TV). 

4. Selanjutnya berhubungan dengan siapa yang menyampaikan pesan yang 

menyangkut krebilitas penyampai pesan. Sumber pesan yang aktraktiv dan 

populercenderung dapat meraih perhatian dan ingatan yang lebih besar 

dibandingkan dengan orang awan. Oleh karena itu, selebriti banyak 

digunakan dalam iklan. Penggunaan sumber pesan yang kredibel biasanya 

akan memiliki daya persuasif yang besar.  

Tahap yang keempat adalah, memilih saluran komunikasi. Secara umum, 

saluran komunikasi dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1. Saluran komunikasi personal yang terdiri atas dua orang atau lebih yang 

saling bekomunikasi secara langsung, baik dengan tatap muka, melalui 

telepon ataupun melalui media internet. Secara umum saluran komunikasi 

personal memainkan peran penting dalam dua situasi utama. Pertama, 

pembelian produk yang harganya mahal, beresiko tinggi dan 

pembeliannya jarang dilakukan. Kedua, situasi pembelian produk yang 

berkaitan dengan status atau selera pemakai. Dalam situasi tersebut 
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konsumen akan akan melakukan petimbangan dan akan mencari pendapat 

dari orang yang telah menggunakan produk agar tidak mengalami 

kekecewaan. 

2. Saluran komunikasi non-personal, meliputi media massa, atmospheres, 

dan events. Saluran komunikasi nonpersonal media massa yakti 

komunikasi yang dilakukan melalui media elektronik, media cetak, 

maupun online, serta media pajangangan (print advertising). Atmosphere 

berupa suasana kantor, toko atau ruang tunggu yang dirancang sedemikian 

rupa sehingga dapat menciptakan atau memperkuat pembelajaran 

konsumen terhadap pembelian produk. Events adalah acara-acara yang 

dirancang untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada sasaran 

audiens, seperti konfrensi pers, grand opening, dan berbagai kegiatan 

sposorship. 

Tahapan yang kelima adalah menysun anggaran total. Perusahaan harus 

mengetahui kondisi keungannya untuk melakukan hal-hal yang berhubungan 

dengan promosi. Hal ini dikarenakan perencanaan strategi yang tepat dengan 

mempertimbangkan keuangan akan membuat proses promosi berjalan lebih 

efekif. 

 Tahapan yang keenam adalah mengimplememtasikan IMC. Apabila semua 

langkah yang sebelumnya dibahas telah diputuskan secara cermat, maka langkah 

berikutnya adalah menerapkan strategi komunikasi pemasaran terintegrasi yang 

telah direncanakan. Tahapan yang terakhir adalah mengumpulkan umpan balik. 

Dalam artian perusahaan harus mengukur dampaknya pada audiens sasaran. 

Ukuran-ukuran yang digunakan adalah berapa banyak orang yang mengenal dan 
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mengingat pesan yang ditampilkan, frekuensi audiens melihat atau mendengarkan 

pesan tersebut, sikap audiens terhadap produk dan perusahaan. 

E.3 Celebrity Endorser 

E.3.1 Pengertian Celebrity  

 Celebrity didefinisikan sebagai orang yang terkenal atau dikenal secara 

luas yang menyita perhatian publik dan media (Hasson, 2008:145). Tentu saja, 

celebrity harus memiliki kredibitas dan keahlian untuk merik perhatian tersebut. 

Selain itu sifat celebrity ini dapat dipercaya akan memunculkan rasa suka 

masyarakat terhadap celebrity tersebut. Celebrity adalah berbagai wujud nyata 

dari berbagai image atau asosiasi yang dipikirkan target audiens pada suatu merek 

(Royan, 2005:10). Dalam hal ini target audiens bisa saja beranggapan bahwa 

celebrity melekat pada merek yang diiklankannya dan memiliki karakter sesuai 

dengan celebrity tersebut.  

 Dalam memunculkan brand image yang positif dalam benak target 

audiens, perusahaan menyadari bahwa penggunaan celebrity tidak secara langsung 

bisa mengubah citra merek tersebut. Celebrity bisa menajdi user imagenery bagi 

audiens. Untuk menjadi endorser memang modal utama seorang celebrity adalah 

populer, disukai, dan memiliki keahlian. Namun, dalam hal ini poin penting yang 

juga tidak boleh dilupakan adalah konsistensi. Baik itu konsistensi kinerjanya 

sebagai celebrity yang akan mengembangkan citra produk dan merek, maupuan 

konsistensi asosiasi celebrity sebagai seorang individu dengan asosiasi yang ingin 

dibentuk oleh brand. Untuk itu, seorang celebrity harus mengenal brand secara 

utuh, baik itu dari segi produk, proses produksinya maupuan manfaatnya. 

Sehingga celebrity tersebut bisa menjadi endorser yang sesuangguhnya.  
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E.3.2 Pengertian Edorser 

 Endorses merupakan alat pendukung yang digunakan untuk tujuan 

pemasaran. Shimp (2003: 460) menjelaskan bahwa endorser adalah pendukung 

iklan yang biasa dikenal dengan sebutan bintang iklan yang mendukung sebuah 

produk yang diiklankan. Endorser merupaka ikon atau sosok tertentu yang sering 

disebut juga sebagai sumber langsung untuk mengantarkan sebuah pesan dan atau 

memperagakan sebuah produk atau jasa dalam kegiatan promosi yang bertujuan 

untuk mendukung efektifitas penyampaian pesan produk. Penggunaan endorser 

yang tepat sebagai pendukung sebuah iklan mampu mempengaruhi dan 

mendapatkan perhatian target audiens atas pesan yang disampaikan dalam iklan.  

 Berdasarkan definisi diatas, menjelaskan bahwa endorser merupakan 

bintang dalam iklan yang digunakan untuk tujuan pemasaran produk, dimana 

endorser bertugas untuk menyampaikan dan memperagakan produk guna 

efektivitas penyampaian pesan pada target audiens. Efektivitas penggunaan 

endorser sebagai seuatu hal yang wajib dalam periklanan telah banyak 

dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membesarkan mereknya. Perusahaan bahkan 

saling berebut ikon-ikon terkenal di dunia untuk dijadikan endorser mereka. 

Namun, pemilihan, endorser tentu saja dilakukan dengan berbagai pertimbangan, 

misalnya kesesuaian tokoh dengan karakter merek. Dalam teori personalitas 

merek (brand personality), keberadaan endorser sangat penting untuk 

mempertegas pemposisian merek dimata target audiens. Para endorser ini bisa 

saja mewakili karakter intelek, berwibawa, tegas, bertenaga, modern, 

menyenagkan, humoris, muda, seksi, berprestasi dan sebagainya. Tanpa karakter 

yang sesuai, sebuah merek akan kehilangan ruhnya (Sadat, 2009:72). 
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 Untuk memudahkan proses komunikasi agar merek mudah dikenal oleh 

target audiens, beberapa perusahaan mengaitkannya dengan sebuah karakter 

tertentu. Bentuk karakter tersebut beragam dan dapat berupa orang, kartun, 

hewan, atau kombinasi unik yang lainnya yang terntunya dibuat sekreatif 

mungkin dan menarik. Menurut Sadat dalam bukunya Brand Belief: Strategi 

Membangun merek Berbasis Keyakinan (2009:71), secara umum ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan unutk mengembangkan karakter bagi sebuah merek yaitu: 

1. Mampu memberi impresi yang kuat sehingga mudah diingat. 

2. Memiiki kejelasan (clarity), sehingga mampu bertahan lama dibenak 

pelanggan. 

3. Memiliki sifat keaslian. Karakter yang dipilih adalah proses yang tumbuh 

dari keyakinan terdalam. Diciptakan sendiri, bukan plagiat, sehingga 

benar-benar mampu terinternalisasi dengan merek. 

4. Memiliki ketepatan, artinya karakter yang yang dipilih benar-benar 

mampu mewakili merek. 

5. Berbeda, artinya karakter mampu menajdi pembeda yang kontras dengan 

yang lainnya. 

6. Bernilai positif, sebuah karakter harus memiliki asosiasi positif, tidak 

berbenturan dengan pandangan dan kepercayaan konsumen. Sehingga 

dalam hal ini perlu diketahui karakter konsumen yang akan dijadikan 

sasaran produk.  

Tujuan dibuatnya kriteria-kriteria tersebut dimaksudkan agar karakter 

yang dipilih benar- benar mampu menjembatani merek dengan cara berpikir target 

audiens.  
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E.3.3 Jenis-Jenis Endorser 

 Endorser dibagi menjadi dua jenis, Shimp dalam bukunya Kominikasi 

Pemasaran Terpadu (2003:460- 468), menjelaskan dua jenis tersebut adalah 

celebrity endorser dan orang khusus atau lay endorser.  

1. Celebrity adalah orang-orang yang memiliki profil yang menjadi daya 

tarik publik yang memiliki pengaruh dan mampu merubah sikap 

masyarakat ketika mereka bercermin pada salah seorang artis yang 

menjadi idolanya. Celebrity identik dengan kekayaan dan 

keberuntngannya, dan memiliki daya tarik dan mudah untuk dikenali oleh 

masyarakat umum. Biasanya para celebrity ini memiliki beberapa profesi 

dalam dunia entertaiment seperti pemain film, penyanyi, pelawak dan 

model serta yang paling penting celebrity ini menjadi idola masyarakat. 

Celebrity ini digunakan oleh perusahaan untuk mengambangkan citra 

positif produk baru atau produk yang sudah ada. Banyak celebrity yang 

sudah memiliki prestasi dibidang yang digelutinya sehingga ini juga akan 

berpengaruh terhadap kredibitas yang dimiliki oleh artis tersebut. Jadi, 

pada intinya, celebrity cukup memberikan pengaruh positif terhadap 

keberadaan merek. Pemilihan celebrity yang tepat akan membuat sebuah 

produk, akan lebih berkembang citranya. 

2. Lay endorser adalah bintang iklan yang bukan termasuk celebrity. Lay 

endorser ini bisa juga disebut sebagai typical person endorser. Lay 

endorser memberikan pemahaman bahwa perusahaan memanfaatkan 

beberapa orang yang bukan termasuk celebrity untuk menyampaikan 

pesan mengenai suatu produk. Biasanya konsumen yang sudah 
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berpengalaman dalam menggunakan produk akan dimintai pendapat untuk 

dijadikan sebuah konsep iklan, dengan kata lain iklan ini mengandung 

testimoni konsumen. Selain itu, bintang iklan yang bukan termasuk 

celebrity ini bisa berasal dari orang-orang yang ahli atau memiliki 

pengetahuan yang berhubungan dengan produk yang nantinya akan 

diiklankan. Pada intinya penggunaan orang bisa merupakan cara untuk 

menambah kepercayaan publik. 

E.3.4 Faktor- Faktor Pemilihan Celebrity endorser 

 Pada umumnya pemilihan celebrity sebagai endorser merek salah satu 

produk produksi perusahaan, merupakan salah satu cara untuk mendukung 

produk. Menurut definisi celebrity adalah tokoh (aktor, penghibur atau atlet) yang 

dikenal masyarakat karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang berbeda dari 

golongan produk yang didukung (Shimp, 2003:460). Dalam artian produk yang 

nantinya akan didukung oleh celebrity sebenarnya berbeda dengan presetasi-

prestasi yang telah didapatkan oleh celebrity tersebut. Dalam iklan celebrity hanya 

diminta untuk menjadi juru bicara produk yang akan mengkomunikasikan pesan-

pesan produk pada target audiens. Di Indonesia hampir semua iklan menggunakan 

celebrity. Para pengiklan dari perusahaan mau mengeluarkan biaya yang lebih 

banyak dengan menggunakan celebrity untuk iklan produknya. Hal ini 

dikarenakan celebrity disukai dan dihormati oleh masyarakat luas yang menjadi 

sasaran dan yang diharapkan akan mempengaruhi sikap dan perilaku target 

audiens yang baik terhadap produk yang didukung. Apalagi ketika celebrity 

mendukung maka presepsi dan sikap target audiens terhadap kualitas produk 

menjadi lebih meningkat. Selanjutnya, hal ini juga akan dapat berpengaruh 
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terhadap harag produk yang nantinya akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya permintaan. 

 Celebrity yang mendukung periklanan ini akan efektif bila motivasi target 

audiens untuk memproses argumen pesan relatif rendah. Pada dasarnya seorang 

celebrity dirasa efektif dalam mendukung produk jika ada hubungan yang berarti 

atau kecocokan antara celebrity, khalayak dan produk. Salah satu lembaga rating 

di Amerika yakni peringkat Q (Shimp: 2003, 464), menjelaskan faktor-faktor 

yang menjadi pertimbangan untuk pemilihan celebrity sebagai pendukung produk 

yaitu: 

1. Kredibilitas Celebrity dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah 

celebrity tersebut dapat dipercaya dan memiliki keahlian sebagai 

pendukung periklanan. Dimana keahlian tersebut adalah sebuah 

pengetahuan khusus untuk mendukung iklan. Selebriti tersebut juga harus 

dapat dipercaya menyangkut hal-hal tentang kejujuran dan keefektifan 

mereka dimata publik dan juga mempunyai pengetahuan tentang 

kehandalan merek yang nantinya akan menjadi orang yang paling mampu 

meyakinkan orang lain untuk mengambil suatu tindakan.  

2. Kecocokan Celebrity dengan khalayak ini penting untuk menjadi 

pertimbangan, dimana hal ini akan memunculkan keserasian sehingga 

target audiens akan merasa cocok dan akan melakukan tindakan terhadap 

produk. Contohnya, pemain basket ternama mengiklankan sepatu 

bermerek untuk kalangan remaja. 

3. Kecocokan Celebrity dengan merek, perusahaan tentu menuntut agar 

celebrity agar citra celebrity, nilai dan perilakunya sesuai dengan kesan 
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yang diinginkan untuk merek yang diiklankan. Sehingga, nantinya target 

audiens akan memiliki kepercayaan terhadap produk yang diiklankan. 

4. Daya Tarik Celebrity, menjadi faktor yang menjadi pertimbangan. Daya 

tarik yang dimaksudkan adalah celebrity tersebut memiliki sifat 

keramahan, menyenangkan, kemudian memiliki bentuk fisik yang sesuai 

dengan karakter produk. Namun, daya tarik saja tidaklah sepenting 

kredibilitas dan kecocokkan dengan khalayak atau merek. Selain itu, 

kealamian dan ketulusan merupakan sebuah daya tarik yang lebih disukai 

oleh penonton iklan (Kotler dan Keller, 2008: 182) 

  Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang nantinya akan dijadikan 

perusahaan untuk memilih celebrity yang tepat untuk pendukung produk. Namun, 

juga ada pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti biaya yang harus dikeluarkan 

untuk membayar jasa celebrity, besar kecilny kemungkinan ketika dimasa yang 

akan datang celebrity mengalami masalah, sulit dan mudahnya celebrity tersebut 

diajak bekerjasama dan yang terikahir berapa banyak jumlah iklan yang sedang 

didukung oleh celebrity tersebut. 

E.3.5 Peranan Celebrity Endorser sebagai komunikator 

 Celebrity endorser yang memiliki peran sebagai komunikator harus 

mampu memenuhi kriteria untuk menjadi komunikator yang baik. Sehingga 

nantinya komunikasi dapat berjalan lebih efektif. Berikut ini adalah beberapa 

kriteria menurut Aristoteles tentang komunikator yang baik: 

1. Good Scene (pikiran yang baik) 

Seorang komunikator harus memiliki daya pikir yang baik, yang nantinya 

mampu menunjang dalam ketepatan pengambilan keputusan atau langkah 
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kerja. Dalam hal ini seorang celebrity endorser harus memiliki pemikiran 

yang positif sehingga nantinya pesan yang akan disampaikan lebih dapat 

diterima. Selain itu sikap-sikap yang berkaitan dengan good scene  adalah 

bertindak rasional, bertindak cepat dan memiliki wawasan yang luas sesuai 

dengan bidangnya. 

2. Good Character (karakter yang baik) 

Karakter dapat digambarkan sebagai sikap, sifat dan perilaku. Karakter 

yang baik adalah segala sikap, sifat dan perilaku yang bernilai positif. 

Dalam kajian ilmu komunikasi, perilaku merupakan konsep yang cukup 

penting. Perilaku dapat diwujudkan dalam empati, simpati, dapat 

dipercaya, memiliki keahlian dalam bidang kerjanya dan jujur. Celebrity 

endorser harus mencerminkan perilaku ang bernilai postif baik itu saat 

menjadi endorser atau dalam kesehariannya. Sehingga nantinya sebagai 

komunikator celebrity akan dengan mudah mendapatkan kepercayaan. 

3. Good Will (tujuan yang baik) 

Tindakan yang didasari oleh tujuan yang baik akan memberikan solusi 

yang baik dan berguna bagi kedua belah pihak, sehingga nantinya tidak 

akan ada yang merasa dirugikan. Seorang komunikator yang memiliki 

tujuan yang baik secara tidak langsung akan menjadi monitor dan 

mediator.  

 Selain penjelasan tentang kriteria diatas, juga terdapat kriteria yang 

mengarah pada kepribadian seorang komunikator agar pesan yang nantinya 

disampaikan dapat diterima. 
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1. Memiliki kedekatan dengan khalayak. Jarak seseorang dengan sumber 

atau komunikator mempengaruhi perhatiannya terhadap pesan tertentu. 

Semakin dekat jarak semakin besar pula peluang untuk terpapar pesan itu. 

Hal ini terjadi dalam artian jarak secara fisik ataupun secara sosial. 

Seorang celebrity yang memiliki kepopuleran tentunya memilki kedekatan 

dengan khalayaknya sehingga jika celebrity tersebut dipercaya sebagai 

endorser maka peluang khalayak untuk memahami pesan cukup besar. 

2. Mempunyai kesamaan dalam bentuk daya tarik sosial dan fisik. Seorang 

komunikator cenderung mendapat perhatian jika penampilan fisiknya 

secara keseluruhan memiliki daya tarik (attractiveness) bagi khalayak. Hal 

ini nantinya kesamaan secara fisik maupun sosial tersebut akan 

memunculkan perhatian sehingga berpengaruh pula jika seseorang tersebut 

menjadi komunikator.  

3. Kesamaan (similirity) merupakan faktor penting lainnya yang 

memengaruhi penerimaan pesan oleh khalayak. Kesamaan ini antara lain 

meliputi gender, pendidikan, umur, agama, latar belakang sosial, ras, hobi, 

dan kemampuan bahasa. Kesamaan juga bisa meliputi masalah sikap dan 

orientasi terhadap berbagai aspek seperti buku, musik, pakaian, pekerjaan, 

keluarga, dan sebagainya. Preferensi khalayak terhadap seorang 

komunikator berdasarkan kesamaan budaya, agama, ras, pekerjaan, dan 

pendidikan berpengaruh terhadap proses seleksi, interpretasi, dan 

pengingatan pesan sepanjang hidupnya. 
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4. Dikenal kredibilitasnya dan otoritasnya. Khalayak cenderung 

memerhatikan dan mengingat pesan dari sumber yang mereka percaya 

sebagai orang yang memiliki pengalaman dan atau pengetahuan yang luas.  

5. Menunjukkan motivasi dan niat. Cara komunikator menyampaikan pesan 

berpengaruh terhadap audiens dalam memberi tanggapan terhadap pesan 

tersebut. Respon khlayak akan berbeda menanggapi pesan yang 

ditunjukkan untuk kepentingan informasi dari pesan yang diniatkan untuk 

meyakinkan mereka. 

6. Memiliki kemampuan dalam cara penyampaian pesan. Gaya komunikator 

menyampaikan pesan juga menjadi faktor penting dalam proses 

penerimaan informasi. 

E.4 Brand image  

E.4.1 Pengertian Brand 

 Keller menjelaskan bahwa istilah brand berasalah dari kata brandr yang 

berarti “to brand”, yaitu serangkaian aktivitas yang sering dilakukan oleh 

peternak sapi di Amerika dengan memberi tanda pada ternak-ternak mereka dalam 

memudahkan identifikasi kepemilikan sebelum dijual ke pasar (Sadat, 2009:18). 

Menurut Affif, kata merek sering digunakan sebagai terjemahan kata brand 

berasal dari bahsa Belanda yang diadopsi dan digunakan secara luas dalam bahasa 

pemasaran (Sadat, 2009:18). Kata merek memiliki banyak definisi, Keagan 

mendefinisikan merek sebagai sekumpulan citra dan pengalaman kompleks dalam 

benak konsumen, yang mengkomunikasikan harapan mengenai manfaat yang 

diperoleh dari suatu produk yang diproduksi oleh perusahaan tertentu 

(Ferrindadewi: 2008:137). Definisi menurut Keagen ini lebih bersiat psikologis. 
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Keberadaan merek tidak pernah bisa terlepas dari atribut yang melengkapi merek 

yakni logo, slogan, kemasan, nama merek dan atribut yang lainnya. Atribut 

tersebut akan membedakan sebuah produk dengan produk pesaing melalui 

keunikan serta sesuatu yang dapat menambah nilai bagi pelanggan.  

 Sedangkan pengertian merek merurut American Marketing Association 

(AMA), merupakan nama, istilah, tanda, simbol atau desain, atau kombinasi 

diantaranya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang da jasa yang 

membedakannya dari barang dan jasa para pesaingnya (Tjiptono, 2008: 374). 

Definisi yang dikemukakan oleh AMA ini, merupakan definisi yang 

menggambarkan merek secara fisik yang sesuai dengan prespektif dari kajian 

managemen pemasara. Merek terbaik akan memberikan jamunan kualitas. 

Namun, perlu dipahami bahwa merek seharusnya tidak hanya diartikan sebagai 

sebuah simbol. Hal ini dikarenakan merek memiliki enam tingkat pengertian 

(Rangkuti, 2002:3): 

a. Atribut 

Atribut ini berfungsi sebagai hal dasar dimana dalam atribut dalam 

mencakup informasi yang memnang dibutuhkan oleh konsumen. 

Contohnya, BMW seri 7 diciptakan dengan memenuhi standart dan 

kualitas tinggi, selalu menjaga keamanan, bergengsi, dan berharja jual 

mahal. Oleh karena itu pemakainya lebih banyak berasal dari kalangan 

senior eksekutif perusahaan.  

b. Manfaat 

Hal yang paling penting selain atribut adalah manfaat, karena manfaat 

akan menjadi pertimbangan konsumen untuk memiliki produk. manfaat ini 
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masuk dalam manfaat emosional, dimana orang yang menggunakan BMW 

seri 7 akan merasa aman dan memiliki suasana hati yang bahagia. 

c. Nilai 

Merek yang bernilai tinggi tentu saja akan memiliki kualitas yang tinggi 

dan dihargai yang tinggi pula oleh konsumennya. Nilai merupakan 

cerminan dari pemakai sebuah merek tersebut. 

d. Budaya 

Merek bisa dikatakan mewakili budaya tertendu, misalnya mobil Mersedes 

yang mewakili budaya Jerman yang terorganisir dengan baik, memiliki 

cara kerja yang efesien dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas 

tinggi. 

e. Kepribadian 

Merek memiliki kepribadian, yakni kepribadian para penggunanya. Jadi 

diharapakan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan 

bersamaan tercermin bersama merek yang digunakan. 

f. Pemakai  

Merek menunjukkan jenis konsumen pemakainya. Dalam artian dalam 

merek selalu ada segmentasi seperti, mobil BMW seri 7 selalu 

menggambarkan pemakainya adalah orang-orang yang sukses.  

Merek selalu menjadi bahan yang cukup menarik untuk dibahas, hal ini 

dikarenakan sebuah nama merek yang kuat akan banyak memberikan implikasi 

pada perusahaan maupun pelanggan. Perusahaan yang mampu membangun 

mereknya dengan baik akan memiliki kekuatan untuk mempertahankan merek 

ditengah persaingan dan mempertahankan konsumen agar loyal terhadap merek. 
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Merek-merek yang kuat akan memberikan jaminan kualitas dan nilai yang tingggi 

kepada konsumen, yang akhirnya juga akan berdampak luas pada perusahan salah 

satunya meningkatkan penjualan. Berikut ini adalah beberapa manfaat merek yang 

diperoleh konsumen dan perusahaan. 

Tabel 1.2 

Manfaat Merek bagi Konsumen dan Perusahaan 

Konsumen Perusahaan 

 Merek sebagai sinyal kualitas 

 Mempermudah proses/ 

memandu pembelian 

 Alat mengidentifikasi produk 

 Mengurangi resiko 

 Memberi nilai psikologis 

 Dapat mewakili kepribadian 

 Magnet pelanggan 

 Alat proteksi dari para imitator 

 Memiliki segmen pelanggan 

yang loyal 

 Membedakan produk dari 

pesaing 

 Mengurangi perbandingan 

harga sehingga dapat dijual 

premium 

 Memudahkan penawaran 

produk baru 

 Bernilai finansial tinggi 

 Senjata dalam kompetisi 

Sumber: Sadat, Andi M. Brand Belief: Strategi Membangun merek Berbasis Keyakinan. 2009. 

Jakarta. Salemba Empat. Hal: 21 
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E.4.2 Pengertian Image 

 Image atau citra adalah presepsi masyarakat terhadap perusahaan atau 

merek yang berupa kepercayaan, ide dan impresi. Perusahaan atau merek 

merancang identitasnya untuk membentuk citra dimata masyarakat. Tujuan 

pembentukan citra adalah memberikan suatu sifat yang khas dan melekat. 

Membangun citra memerlukan usaha dan kerja keras. Citra tidak bisa dibangun 

seketika atau melalui satu media saja. Citra harus dibangun melalui seluruh media 

yang ada dan dilakukan secara berkelanjutan. Dalam membentuk citra harus ada 

diferensiasi atau merencanakan perbedaan yang berarti untuk membedakan 

produk atau perusahaan yang satu dengan yang lainnya. 

 Citra yang kuat harus dibangun hal ini penting bagi perkembangan bisnis 

pemasaran di Indonesia. Citra membantu menggerakkan produk, membangun 

loyalitas konsumen terhadap merek lokal maupun global, dan citra mampu 

menumbuhkan reputasi yang baik bagi perusahaan baik dari dalam maupun dari 

luar. Pembentukan citra yang efektif juga bisa menjangjkau sesuatu yang bersifat 

universal, seperti merek yang citranya sudah positif tentu citra baik tersebut akan 

mampu membuat produk dikenal secara universal. Citra yang positif harus 

tertanam pada perusahaan atau sebuah merek, hal ini dikarenakan citra menjadi 

pegangan yang penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan. 

 Menurut Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto (2003: 116), terdapat 

empat komponen pembentukan image, antara lain: 

1. Presepsi 

Presepsi diartikan sebagai hasil pengamatan dari unsur lingkungan yang 

dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dalam artian individu akan 
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memberikan makna terhadap rangsangan berdasarkan pengalamannya 

mengenai ransangan. Ransangan atau stimulis yang bisa muncul dari apa 

yang diamati disekitar lingkungan, dan ransangan ini adalah awal untuk 

memunculkan sebuah presepsi. Kemampuan untuk mempresepsi inilah 

yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra. Presepsi atau 

pandangan individu akan positif apabila informasi atau pesan yang 

diberikan oleh rangsang dapat memnuhi kognisi individu. 

2. Kognisi 

Kognisi dapat diartikan sebagai suatu keyakinan diri dari individu 

terhadap stimulus. Keyakinan ini akan timbul apabila individu harus 

diberikan informasi-informasi yang cukup dapat mempengaruhi 

perkembangan kognisinya. Dalam artian, kejelasan informasi yang 

diterima akan memunculkan sebuah keyakinan individu yang nantinya 

akan berpengaruh terhadap perkembangan kognisinya. 

3. Motivasi  

Informasi yang telah diterima secara kognisi tersebut akan memunculkan 

motivasi. Motivasi akan diperlihatkan dan menghasilkan suatu hal atau 

efek yang sesuai dengan keinginan perangsang. Motivasi berhubungan 

dengan motif, dimana motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu untuk mencapai tujuan. 

4. Sikap 

Sikap adalah kecenderungan untuk bertindak, berpresepsi, berfikir dan 

merasa menghadapi obyek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku 
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tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara 

tertentu. Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi yang nantinya 

akan menentukan apakah individu harus pro atau kontra terhadap sesuatu, 

menentukan apa yang disukai dan diharapkan dan diinginkan. Sikap 

mengandung aspek evaliatif artinya mengandung nilai menyenagkan atau 

tidak menyenangkan, sikap juga bisa diperhitungkan atau diubah.  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Soemirat dan Ardianto. 2003. Dasar- dasar Public Relations. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. Hal 115 

E.4.3 Pengertian Brand image 

 Keller mendefinisikan brand image adalah presepsi tentang merek yang 

merupakan refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut 

(Ferrinadewi, 2008:165). Dobni dan Zinkhan mengatakan bahwa brand image 

adalah konsep yang diciptakan oleh konsumen karena alasan subyektif dan emosi 

pribadinya.  Oleh karena itu dalam konsep ini presepsi konsumen menjadi lebih 

penting daripada keadaan sesungguhnya (Ferrinadewi, 2008:167). Brand image 

terdiri bdari dua komponen yaitu brand assosiation atau asosiasi merek dan 

favorability, streght and uniquesness of brand assosiation atau sikap positif, 

kekuatan dan keunikan merek. 
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Citra merek (brand image) merupakan representasi dari keseluruhan 

persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu 

terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa 

keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra 

yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan 

pembelian (Setiadi, 2003:180). 

Dalam hal ini target audiens dapat membuat asosiasi merek dengan 

melihat  atribut yang ada pada merek, manfaat merek dan keseluruhan evaluasinya 

atau sikapnya terhadap merek. Kosnsep asosiasi atribut, target audiens dapat 

menilainya dari harga, kemasan, atau hal-hal lainnya seperti fitur, warna, ukuran 

desain dan lain sebaginya. Asosiasi juga bisa muncul dari pemanfaatan misalnya 

manfaat fungsional, manfaat simbolik dan manfaat pengalaman. Sikap positif dan 

keunikan asosiasi merek sendiri terdiri dari tiga hal yakni adanya keingingian, 

kemudian adanya keyakinan bahwa merek tersebut dapat memenuhi keinginannya 

dan yang terpenting adalah keyakinan target audiens bahwa merek tersebut 

memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan merek yang lainnya.  

 Kekuatan asosiasi merek ditentukan dengan pengalaman langsung target 

audiens dengan merek, pesan-pesan yang sifatnya non komersial maupun yang 

sifatnya komersial. Pada awalnya, asosiasi merek terbentuk dari kombinasi antara 

kuantitas perhatian target audiens pada merek dan ketika target audiens 

menemukan relavansi juga konsistensi antara dirinya dengan merek. Jadi pada 

intinya, asosiasi target audiens terhadap merek akan muncul dengan kuat karena 

target audiens menggunakan produk dan selanjutnya target audiens merasa ada 
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relavansi antara konsep diri target audiens yang memang diinginkan dengan 

merek atau produk yang digunakan. 

Kerangka Ekuitas Merek Berbasis Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Shimp, Terence A. 2003. Periklanan Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran 

Terpadu. Jakarta. Erlangga. Hal10 

 Konsep tentang brand image sekrang ini bisa saja meluas, seperti adanya 

store image, product image, dan corporate image. Beberapa aspek yang membuat 

brand image menjadi lebih bervariasi yaitu, dimana letak citra atau image, artinya 

apakah citra tersebut berada dalam benak target audiens atau memang pada 

objeknya. Selanjutnya, sifat alaminya, dalam artian apakah citra tersebut mengacu 

pada proses, bentuk atau sebuah transaksi. Terakhir adalah jumlahnya, dalam 

artian berapa banyak dimensi yang membentuk citra tersebut. Brand image dan 

store image memiliki persamaan dalam hal penempatan citranya, dimana kedua 

konsep ini mengacu pada citra yang ada pada objeknya dan juga ada pada target 

audiens. Hal ini berbeda dengan corporate image yang hanya mengacu pada 

obyeknya saja, tidak pada benak target audiens.  
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 Konsep brand image memiliki tiga kompenen penting yang meliputi 

brand assosiation, brand values, dan brand positioning. brand assosiation 

mengarah pada tindakan target audiens untuk membuat asosiasi berdasarkan 

pengetahuan akan sebuah merek yang bagi mereka baik dan pengetahuan yang 

konsumen miliki bersifat faktual karena bersumber dari pengalaman dan emosi. 

Selanjutnya, brand value merupakan tindakan konsumen dalam memilih merek. 

Tindakan konsumen ini berhubungan dengan karakter sebuah merek dengan nilai-

nilai atau hal yang diyakini oleh konsumen yang mereka anggap sesuai dengan 

merek pilihannya. Komponen yang ketiga, brand positioning, merupakan presepsi 

konsumen akan kualitas merek yang nantinya presepsi ini akan digunakan oleh 

konsumen dalam eveluasi alternatif merek yang dipilih.  

E.5 Teori Kredibilitas Sumber (Source Credibility Theory) 

 Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Hovland, Janis 

dan Kelley yaiti Teori Kredibitas Sumber (Source Credibility Theory) dalam buku 

Communication Persuation. Asumsi dari teori ini adalah bahwa seseorang lebih 

dimungkinkan lebih mudah dipersuasi jika sumber-sumber persuasinya cukup 

kredibel. Hal ini berdampak pada kepercayaan, bahwa khalayak akan lebih 

percaya dan cenderung menerima dengan baik pesan-pesan yang disampaikan 

oleh orang yang memiliki kredibilitas dibidangnya. Sumber yang memiliki 

kredibilitas tinggi akan berdampak besar terhadap opini atau presepsi audiens 

daripada sumber yang memiliki kredibilitas yang rendah. Sumber yang memiliki 

kredibilitas yang tinggi akan lebih banyak menghasilkan perubahan sikap.  

 Ketika penerimaan bisa didukung dengan argumen dalam mendukung 

pandangan, maka keahlian dan kehandalan komunikator bisa menentukan 
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kepercayaan yang diberikan kepadanya. Keahlian komunikator merupakan kesan 

yang dibentuk oleh komunikan tentang kemampuan komunikator dalam 

hubungannya dengan topik yang dibicarakan. komunikator yang dinilai tinggi paa 

keahlian dianggap cerdas, mampu, ahli, tahu banyak, berpengalaman dan terlatih. 

Kepercayaan, kesan komunikan tentang komunikator yang berkaitan dengan 

sumber informasi dianggap tulus, jujur, bijak dan adil, objektif, memiliki 

integritas pribadi, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi (Venus, 

2009:57) 

 Hovland menggambarkan peranan kredibilitas dalam proses penerimaan 

pesan dengan mengemukakan bahwa para ahli akan lebih persuasif dibandingkan 

dengan yang bukan ahli. Suatu pesan persuasif akan lebih efektif apabila kita 

mengetahui bahwa penyampai pesan adalah seorang yang ahli dalam bidangnya 

(Azwar, 2011: 64-65). Seorang komunikator dalam proses komunikasi akan 

sukses apabila berhasil menunjukkan source credibility, artinya menjadi sumber 

kepercayaan bagi komunikan. kepercayaan kepada komunikator mencerminkan 

bahwa pesan yang diterima oleh komunikan dianggap benar dan sesuai dnegan 

kenyataan.  

 Kepercayaan bagi komunikan kepada komunikator ditentukan oleh 

keahlian komunikator dalam bidang tugas dan pekerjaanya dan dapat tidaknya dia 

dipercaya. Kredibilitas komunikator terbentuk oleh keahlian komunikator dalam 

menguasai informasi mengenai objek yang dimaksud dan memiliki 

keterpercayaan terhadap derajat kebenaran informasi yang disampaikan. Rakhmat 

menjelaskan bahwa seorang komunikator menjadi source credibility disebabkan 

adanya”ethos” pada dirinya, yaitu seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, dan 
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hingga kini tetap dijadikan pedoman adalah good scene, gool moral character dan 

good will. Adanya daya tarik adalah sebuah komponen pelengkap dalam 

pembentukan kredibilitas sumber. Apabila sumber merukapan individu yang tidak 

menarik atau tidak disukai, persuasi bianya tidak berjalan dengan efektif. 

Terkadang efek persuasi yang ditampilkan oleh komunikator yang tidak menarik 

bahkan dapat mengubah kearah yang berlawanan dengan yang dikehendaki 

(Azwar, 2011:76). 

 Asumsi epistimologis dari teori ini bahwa Source Crediliby Theory adalah 

sebuah pendekatan yang mengiizinkan setiap individu untuk memberikan 

pandangan masing-masing terhadap suatu objek. secara nyata teori ini 

memberikan penjelasan semakin kredibel sumber maka akan semakin mudah 

mempengaruhi pandangan audiens atau khalayak. Dalam artian kredibilitas 

seseorang memiliki peranan penting dalam mempersuasi audiens untuk 

menentukan pandangannya.  

F. Definisi Konsep 

 Definisi konsep adalah batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti 

terhadap variable-variable (konsep) yang akan diukur, diteliti dan digali datanya. 

Definisi konseptual berisi masing-masing variable, yang dijelaskan secara 

konseptual seperti dibawah ini: 

F.1 Celebrity Endorser 

 Celebrity endorser diartikan sebagai seseorang yang populer, berprestasi 

dan disukai banyak orang, yang kemudian oleh perusahaan atau pemasar atau 

pengiklan dijadikan sebagai alat untuk mengkomunikasikan produk, dan 

menghubungkan produk atau merek dengan konsumen. Selain itu, dukungan 
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endorser akan membuat iklan lebih efektif. Apalagi celebriti endorser yang 

dipilih memiliki kredibilitas dan memiliki karakter yang sesuai dengan merek 

yang diiklankan, maka hal ini akan memudahkan perusahaan karena celebrity 

tersebut memiliki pengaruh yang kuat pada konsumen untuk melakukan tindakan. 

Selain itu, secara tidak langsung target audiens akan memiliki presepsi akan citra 

karena pengalamannya akan produk atau merek.  

F.2 Brand Image 

 Brand image ini berhubungan dengan bagaimana target audiens 

mempresepsikan merek dalam pikirannya, yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap pembentukan citra. Dalam hal ini ketika perusahaan memiliki brand 

image yang kuat dalam benak konsumen, maka perusahaan akan mampu 

mempertahankan mereknya ditengah persaingan bisnis pemasaran yang semakin 

ketat. Jadi, pada intinya, brand image merupakan hasil dari komunikasi dan 

pengalaman personal konsumen dengan suatu produk.  

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variable diukur 

(Hamidi, 2010:142). Dalam penelitian ini bentuk operasinalnya dibagi dalam dua 

variable, sebagai berikut: 

G.1 Variable X (Atribut Celebrity Endorser) 

 Atribut celebrity endorser adalah variable X yang dijadikan oleh peneliti 

dalam mengembangkan indikator tentang atribut yang dimiliki oleh seorang 

celebrity endorser yakni Dewi Sandra sebagai bintang iklan produk kosmetik 

Wardah. Indikator dalam variable ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 

Definisi Operasional Variable Atribut Celebrity Endorser 

Indikator Variabel Item Skala Data 

Kredibilitas 

Celebrity 

 Sikap Dewi Sandra yang 

dapat dipercaya sebagai 

endorser 

 Kejujuran yang dimiliki 

oleh Dewi Sandra sebagai 

endorser 

 Keahlian Dewi Sandra 

sebagai komunikator  

Menggunakan skala 

Likert dengan pilihan 

pernyataan responden 

adalah sebagai berikut : 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Kurang setuju 

 Tidak setuju 

 Sangat tidak setuju 

Kecocokan 

Celebrity dengan 

khalayak 

 Perilaku Dewi Sandra 

yang menginspirasi baik 

itu dari tampilan busana 

sehingga khalayak akan 

mengidolakan Dewi 

Sandra 

 Dewi Sandra yang mampu 

mewakili image 

kecantikan wanita 

 Kepopuleran Dewi Sandra 

 Kemampuan Dewi Sandra 

Menggunakan skala 

Likert dengan pilihan 

pernyataan responden 

adalah sebagai berikut : 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Kurang setuju 

 Tidak setuju 

 Sangat tidak setuju 
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untuk memberikan 

pemahaman pada 

khalayak tentang merek 

Kecocokan 

Celebrity dengan 

merek 

 Dewi Sandra representasi 

dari merek karena 

kecocokan Dewi 

menggunakan merek 

 Pembawaan Dewi Sandra 

yang sesuai dengan merek 

 Penciptaan Dewi Sandra 

dalam membuat perbedaan 

dalam merek yang 

menonjolkan kehalalan 

merek 

Menggunakan skala 

Likert dengan pilihan 

pernyataan responden 

adalah sebagai berikut : 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Kurang setuju 

 Tidak setuju 

 Sangat tidak setuju 

Daya Tarik 

Celebrity 

 Penampilan Dewi Sandra 

sebagai endorser terlihat 

lebih menarik 

 Kecantikan Dewi Sandra 

yang lebih terpancar 

sebagai endorser 

pendukung produk 

kosmetik Wardah 

Menggunakan skala 

Likert dengan pilihan 

pernyataan responden 

adalah sebagai berikut : 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Kurang setuju 

 Tidak setuju 

 Sangat tidak setuju 
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G.2 Variable Y (Brand Image Wardah) 

Brand image merupakan presepsi target audiens tentang merek yang 

berdasarkan pengalaman personal konsumen dengan merek. Brand image akan 

muncul dengan kuat karena konsumen memiliki perhatian terhadap merek dan 

selanjutnya konsumen merasa ada relavansi antara konsep diri konsumen yang 

memang diinginkan dengan merek yang digunakan. Berikut indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 1.4 

Definisi Operasional Variable Brand Image Wardah 

Indikator Variabel Item Skala Data 

Manfaat Merek  Wardah dapat memenuhi 

keinginan wanita untuk 

tampil cantik 

 Wardah membuat 

kecantikan terlihat alami 

dan natural 

 Wardah menjadi pilihan 

utama bagi setiap wanita 

Menggunakan skala 

Likert dengan pilihan 

pernyataan responden 

adalah sebagai berikut : 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Kurang setuju 

 Tidak setuju 

 Sangat tidak setuju 

Kekuatan dan 

Keunggulan Merek 

 Inovasi yang dilakukan 

Wardah dalam 

menyajikan berbagai 

macam produk yang dapat 

Menggunakan skala 

Likert dengan pilihan 

pernyataan responden 

adalah sebagai berikut : 
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dipilih sesuai kebutuhan 

 Slogan Wardah yang 

menjadi kampenye 

Wardah sehingga identitas 

Wardah lebih kuat 

 Nama merek Wardah dan 

sertifikat halal yang 

mudah diingat oleh 

khalayak 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Kurang setuju 

 Tidak setuju 

 Sangat tidak setuju 

Atribut Merek  Kekuatan yang 

ditampilkan Wardah yang 

membuta wanita lebih 

terlihat percaya diri 

 Wardah yang membuat 

wanita merasa senang 

akan penampilannya 

 Wardah yang membuat 

kecantikan wanita lebih 

alami dan natural 

Menggunakan skala 

Likert dengan pilihan 

pernyataan responden 

adalah sebagai berikut : 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Kurang setuju 

 Tidak setuju 

 Sangat tidak setuju 

 

H. Rumusan Hipotesis 

 Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat 

sementara. Dalam hal ini penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 

maka hipotesis yang digunakan peneliti adalah: 
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H0 : Atribut celebrity endorser tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap brand image kosmetik Wardah 

Ha : Atribut celebrity endorser berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

brand image kosmetik Wardah  

I. Metode Penelitian 

I.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma 

positivistik untuk melihat fenomena yang ada, kemudian dibandingkan dengan 

teori yang dimiliki. Penelitian kuantitatif bersifat terinci, luas, banyak 

menggunakan literatur yang terkait dengan tema penelitian yang digunakan 

sebagai pendukung, memiliki prosedur yang terinci jelas, hipotesis sejak awal 

dirumuskan dan dituliskan dengan lengkap sebelum melakukan penelitian 

dilapangan. Idrus (2009: 29) menjabarkan, karakteristik penelitian kuantitatif 

yaitu: penelitian diorientasikan untuk melihat hubungan antar variable, 

menggunakan logika eksprimen, mencari hukum universal yang dapat meliputi 

semua kasus, data berupa angka, subyek banyak, menggunakan alat pengmpuul 

data, netralitas dalam pelaksanaan penelitian, bersifat atomistis, bersifat reduksi, 

ada intervensi terhadap subjek, menguji hipotesis, generalisasi berdasarkan 

sampel, interaksi peneliti dengan subjek penelitian jauh, analisis data setelah data 

terkumpul, dan yang terakhir kebenaran bersifat etik.  

Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan peneliti ingin 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan untuk mengetahui apakah atribut yang 

dimiliki oleh seorang celebrity endorser berpengaruh terhadap brand image suatu 

produk. Pengujian hipotesis ini didasarkan pada data yang telah didapatkan di 
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lapangan berupa kuisioner yang telah diisi oleh sample, yang kemudian dianalisis 

menggunakan statistik. 

I.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe kuantitatif asosiatif, karena 

dalam pelaksanaanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atra 

dua variable atau lebih. Pada penelitian ini minimal terdapat dua variable yang 

dihubungkan. Selain itu, bentuk hubungan dalam kuantitatif asosiatif adalah 

hubungan kausal, dimana akan ada hubungan sebab akibat. Selain itu penelitian 

ini akan menggambarkan secara sistematis hubungan dua variabel tertentu atau 

bidang tertentu secara faktual dan cermat. Statistik yang digunakan untuk analisa 

data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yaitu statistik yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis yang membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 

2002:11). 

Sedangkan dasar penelitian yang digunakan adalah survey. Penelitian 

survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi 

data yang dipelajari adalah data sari sampel yang diambil dari populasi tersebut 

dengan cara menyebarkan kuisioner. Kuisioner ini nantinya akan disebarkan pada 

ibu rumah tangga di desa Sidomulyo Kota Batu yang terkena terpaan iklanWardah 

versi Dewi Sandra.  

I.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitian ini adalah Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kota Batu. 

Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan tempat ini merupakan tempat penelitian 
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yang dipilih peneliti untuk mengetahui pengaruh atribut celebrity endorser 

terhadap brand image kosmtik Wardah pada ibu-ibu rumah tangga. Selain itu, 

dilokasi inilah menurut peneliti ditemukan sejumlah data tentang banyaknya ibu 

rumah tangga yang tidak bekerja. Sehingga kemungkinan ibu rumah tangga 

tersebut memiliki pemahaman tentang Wardah dari berbagai jenis iklan yang 

dilakukan oleh perusahaan Wardah. Jadi waktu penelitian ini nantinya akan 

dilaksanakan pada bulan April.  

I.4 Populasi dan Sampel 

I.4.1 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang bertempat 

tinggal di desa Sidomulyo, Kota Batu yang telah memenuhi kriteria populasi. 

Kriteria populasi dalam penelitian ini adalah: 

1. Ibu rumah tangga desa Sidomulyo yang berusia minimal 23 sampai 40 

tahun. 

2. Ibu rumah tangga desa Sidomulyo yang tidak berkerja. 

3. Ibu rumah tangga yang pernah melihat iklan Wardah versi Dewi Sandra 

minimal 2 kali pada bulan Januari sampai Februari 2014 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, pada akhirnya 

peneliti mendapatkan 71 responden. 71 responden yang memenuhi kriteria inilah 

yang nantinya dijadikan populasi dalam penelitian ini.  
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I.4.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel  yang digunakan dalam penelitian ini adalah ibu rumah 

tangga yang telah memenuhi kriteria populasi. Hal ini dikarenakan jumlah 

populasi yang didapatkan kurang dari 100, maka teknik pengambilan sampelnya 

adalah total sampling. Total sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

dengan mengambil seluruh anggota populasi untuk dijadikan sampel atau 

responden. Seperti yang telah dijelaskan oleh Arikunto dalam bukunya “Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan Praktik” (2005:132), bahwa jika populasinya kurang 

dari 100, maka bisa diambil keseluruhan jumlah populasi untuk dijadikan sampel 

penelitian. Jadi, jumlah jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 71 orang.    

I.5 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal penting dalam 

melakukan penelitian. Metode pengumpulan data ini nantinya akan dijadikan 

dasar bagaimana mengumpulkan data yang sesuai dan dibutuhkan dalam 

penelitian ini nantinya sehingga data yang didapatkan akan dikumpulkan dan 

dikaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

I.5.1 Data Primer 

Data primer diperoleh dari sumber data utama yaitu penyebaran kuisioner 

yakni daftar pertanyaan yang sudah disusun secara tertulis yang ditujukan kepada 

masyarakat yang dijadikan sample penelitian dan telah dipilih untuk dijadikan 

responden dan akan didapatkan pada waktu penelitian.  
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I.5.2 Data Skunder 

Data pendukung diambil dari penelitian terdahulu tentang pengaruh 

celebrity endorser terhadap brand image.  Selain itu, data pendukung juga 

didapatkan dari sumber-sumber online dan jurnal.  

I.6 Teknik Pengukuran Data 

Dalam penelitian ini teknik pengukuran data yang digunakan 

menggunakan skala Linkert. Skala Linkert merupakan tekik penskalaan yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat atau presepsi seseorang tentang 

dirinya atau kelompoknya atau sekelompok orang yang berhubungan dengan 

suatu hal. Skala Linkert ini menggunakan lima opsi jawaban atau disebut sebagai 

satu seri item respons yang mengeskpresikan luas jangkauan sikap dari ekstrem 

positif ke ekstrem negatif untuk direspons oleh responden. Item respons yang 

digunakan oleh peneliti adalah item respon Sangat Setuju hingga Sangat Tidak 

Setuju. Dalam hal ini peneliti menggunakan opsi dari favourable. Sehingga 

masing-masing jawaban akan diberikan skor sebagai berikut. 

 SS : Sangat Setuju  diberi skor 5 

 S : Setuju   diberi skor 4 

 RG : Ragu-ragu   diberi skor 3 

 TS : Tidak Setuju   diberi skor 2 

 STS : Sangat Tidak Setuju  diberi skor 1 
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I.7 Teknik Analisis Data 

  Dalam mengetahui pengaruh satu variable bebas dan satu variable tertutup, 

peneliti menggunakan analisis regresi linier sederhana atau yang biasa disebut 

regresi linier. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. 

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variable dependet (terikat) 

dengan satu atau lebih veriable independent dengan tujuan untuk mengestimasi 

atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variable independent yang 

diketahui. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variable independet (x) terhadap variable dependent (y). Dalam 

penelitian ini variable independent (x) merupakan atribut celebrity endorser, 

sedangkan variabel dependentnya (y) merupakan brand image. Sehingga 

persamaan regresi linier dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Dari persamaan di atas a dan b disebut konstanta atau koefisien regresi 

linier sederhana atau parameter garis regresi linier sederhana. a disebut intercept 

coefficient atau intersep yaitu jarak titik asal atau titik acuan dengan titik potong 

garis regresi dengan sumbu Y, dan b disebut slope coefficient atau slup syang 

menyatakan atau menunjukkan kemiringan atau kecondongan garis regresi 

terhadap sumbu X. Dari persamaan garis regresi di atas, dalam hubungan tersebut 

terdapat satu variabel bebas X dan satu variabel tak bebas Y. 

I.8 Uji Koefisien Regresi Linier 

Uji koefisien regresi linier terdiri dari : 

 

y = a + bx 
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1. Uji Statistik F 

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis yang 

selebumnya telah ditentukan oleh peneliti. Uji Statistik F ini secara 

simultan akan diketahui apakah ada pengaruh signifikan variabel 

independent terhadap variabel dependent. Formula uji F yang digunakan 

dengan tingkat a = 0,05% adalah: 

F = /
( )/( )

 

Keterangan: 

 F  = Pendekatan sistem probabilitas 

 k  = Jumlah variabel bebas 

 R2  = Koefisien regresi 

 n  = jumlah sampel 

2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah proporsi keragaman atau variansi total nilai 

peubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai peubah X melalui hubungan 

linier. Koefisien determinasi dilambangkan dengan R2. Nilai yang 

didapatkan dari koefisien determinasi akan digunakan untuk menyatakan 

proporsi variasi keseluruhan dalam nilai variabel dependen yang dapat 

diterangkan atau diakibatkan oleh hubungan linier dengan nilai variabel 

independen, selain itu diterangkan oleh peubah yang lain (galat atau 

peubah lainnya). 
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I.9 Uji Keabsahan Data 

I.9.1 Uji Validitas 

Konsep validitas penelitian ini bermakna adanya kesesuaian hasil-hasil 

simpulan sebuah penelitian dengan kondisi senyatanya dilapangan (Idrus, 

2009:124). Dalam artian, suatu penelitian dianggap valid jika hasilnya memiliki 

tingkat kesesuaian yang tinggi dengan kondisi riil dimasyarakat. Metode yang 

peneliti gunakan untuk mengetahui validitas instrumen adalah dengan 

menggunakan metode korelasi produk moment dari Perason (bivariate 

correlation Pearson) antara setiap skor butir pernyataan dengan skor total. Dalam 

penentuan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, dilakukan uji 

signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05 (α = 5%). Rumus yang 

digunakan untuk menguji validitasnya adalah: 

푟 =
푛∑푥푦 − (∑푥) (∑푦)

{푛 ∑푥 −	(∑푥 ) } {푛∑푦 −	 (∑푦 ) }
 

Keterangan: 

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah Data 

x  = variabel bebas (atribut celebrity endorser) 

y  = variabel terikat (brand image) 

 Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. 

Kriteria pengujian sebagai berikut: 

a. Jika r hitung ≥ r tabel maka instrumen atau item-item pertanyaan 

berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka dinyatakan valid. 
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b. Jika r hitung ≤ r tabel maka instrumen atau item-item pernyataan tidak 

berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka dinyatakan tidak valid 

I.9.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas intrumen merupakan tingkat keajekan instrumen saat 

digunakan kapan dan leh siapa saja sehingga akan cenderung menghasilkan data 

yang sama atau hampir sama dengan sebelumnya (Idrus, 2009:130). Reliabilitas 

merupakan ketetapan, dalam artian instrumen yang akan digunakan dalam 

penelitian tersebut akan memberikan hasil yang sama meskipun diulang-ulang dan 

dilakukan oleh siapa dan kapan saja. Jika, hasil dari percobaan memperlihatkan 

ketepatan maka instrumen tersebut dinyatakan reliable.  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cronbach’s Alpha dengan 

rumus (Arikunto, 2005:196): 

r =  	 1 − ∑  

Keterangan: 

 r = koefisien reliabilitas 

 k = jumlah butir pernyataan/banyak soal 

 σb² = varians butir pertanyaan soal 

 σ²  = varians skor tes  


