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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Salah satu media yang bisa mengobati rasa haus masyarakat akan 

informasi adalah televisi yang merupakan media yang bisa memberikan 

informasi yang cepat dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. 

Televisi merupakan media yang bisa menampilkan gambar (visual) 

sekaligus suara (audio) yang dikemas melalui efek yang berteknologi 

tinggi sehingga fenomena sosial budaya yang begitu banyak dan luas bisa 

dihadirkan didalam ruangan yang sempit sekalipun seperti ruang keluarga 

didalam rumah. Di samping itu apa yang disampaikan oleh media TV, isi 

pesan bersifat lebih universal, dalam artian pesan dapat dipahami oleh 

segala lapisan masyarakat. Hal ini mengingat pada khalayaknya yang 

bersifat heterogen, baik dari segi umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, 

dan status sosial (Effendy, 2000:31). 

Televisi menjadi salah satu alat untuk media massa 

mempublikasikan produk iklan kepada masyrakat luas. Keunggulan media 

elektronik seperti televisi ini memang merupakan suatu interaksi 

komunikasi yang sungguh menakjubkan bagi manusia dengan 

kemampuannya menjangkau wilayah yang luas dalam waktu yang 

bersamaan dan mampu mendorong khalayak untuk memperoleh informasi 

dan melakukan interaksi secara langsung. Daya tarik utama televisi selain 

pada unsur kata-kata, musik, dan sound effect juga ada unsur visual berupa 
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gambar hidup, sehingga akan timbul kesan mendalam pada benak 

khalayak (Burton, 2008 ; 62). 

Iklan televisi telah menjadi komoditas masyarakat, kehadirannya 

bahkan telah menjelma menjadi kekuatan baru yang mampu menyulap 

khalayak yang secara ikhlas melakukan apa yang diinginkan dalam 

tayangan televisi. keanekaragaman macam demonstrasi produk-produk 

yang dipertontonkan benar-benar telah menjadi sindrom gaya hidup 

masyarakat kita. Iklan sebagai salah satu perwujudan kebudayaan massa 

tidak hanya bertujuan menawarkan dan mempengaruhi calon konsumen 

untuk membeli barang atau jasa, tetapi juga turut mendedahkan nilai 

tertentu yang secara terpendam terdapat di dalamnya. Oleh karena itulah, 

iklan yang sehari-hari kita temukan di berbagai media massa cetak 

maupun elektronik dapat dikatakan bersifat simbolik. Artinya, iklan dapat 

menjadi simbol sejauh imaji yang ditampilkannya membentuk dan 

merefleksikan nilai hakiki. Karena keindahannya, tidak bisa dimungkiri 

perempuan sering ditampilkan dalam iklan, meskipun terkadang 

kehadirannya terasa agak diada-adakan. 

Iklan merupakan pesan yang menawarkan sebuah produk yang 

ditujukan kepada khalayak lewat suatu media yang bertujuan untuk 

mempersuasi masyarakat untuk mencoba dan akhimya membeli produk 

yang ditawarkan. Kontribusinya bahkan telah menjadi referensi kebutuhan 

masyarakat. Tak dapat disangkal eksistensi Iklan  di televisi di satu sisi 

telah memberikan hiburan pada pemirsa, cerita yang ditampilkan pun 

beragam. Mulai dari teknik animasi yang canggih hingga pendekatan 
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humoris yang begitu menggelitik. Namun, di sisi lain, Iklan juga 

memberikan dampak bagi penontonnya. 

Di Indonesia sendiri,  banyak sekali iklan-iklan yang bermunculan di 

televisi, terutama iklan produk. Dan tidak sedikit pula dari iklan-iklan 

produk ditelevisi tersebut memberi pengaruh kepada pemirsanya. Baik dari 

segi keinginan untuk membeli produk tersebut, atau keinginan untuk 

menjadi seperti bintang (artis) yang memerankan iklan itu. Salah satu 

contohnya adalah iklan yang menghadirkan produk susu pelangsing 

dengan segmen pasar wanita, dalam mempromosikan iklan tersebut 

pengiklan menggunakan bintang atau aktris yang memiliki tubuh langsing, 

berkulit sehat, dan tinggi semampai. Ketika produk tersebut di iklankan di 

televisi dan di tonton oleh penonton wanita, muncul keinginan dari 

penonton tersebut untuk menjadi konsumen produk susu pelangsing 

tersebut dengan harapan mereka akan seperti bintang/aktris yang menjadi 

bintang iklan produk itu yang memiliki kulit sehat, badan yang langsing 

dan tinggi badan proporsional. Munculnya perubahan sikap dan perilaku 

itu, merupakan akibat adanya "interaksi" antara pemirsa dengan televisi 

yang mempertontonkan adegan - adegan yang mampu mengundang decak 

kagum dan mampu mengubah perilaku secara suka rela. Interaksi terjadi 

karena iklan telah menjadi "sosok" yang berperan melakukan stimulus 

kepada pemirsanya 

Penggunaan selebriti pada iklan atau produk audio visual lain bukan 

merupakan hal yang baru terlebih lagi penggunaan selebriti yang sedang 

naik daun. Ayu ting-ting, Sule, Sm*sh, Soimah, atau artis-artis yang lain 

yang sedang naik daun sering kita jumpai muncul sebagai ikon pada iklan 
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di media massa. Penggunaan selebriti tersebut biasa disebut sebagai 

celebrity endorser. Penggunaan selebriti tersebut semata mata untuk 

membangun image tentang produk yang ditawarkan kepada masyarakat. 

Keberhasilan upaya membangun brand image ini sangat ditentukan 

oleh persepsi 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.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih iklan yang menggunakan Ayu 

Ting-ting sebagai model iklannya. Seperti yang diketahui, Ayu Ting-ting 

merupakan artis yang melejit lewat lagunya Alamat Palsu yang terunggah 

di Youtube. Ayu ting-ting sendiri merupakan salah satu artis dangdut 

daerah di sukabumi. Keterkenalan dari Ayu ting-ting ini juga 

dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan untuk menjadikannya sebagai 

endorser. Seperti Iklan Sarimi, Samsung Champ, serta beberapa produk 

lain baik itu di media media cetak maupun di media elektronik.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih iklan Sarimi yang dibintangi 

oleh Ayu Ting-ting. Hal ini juga tak terlepas dari persaingan produk mie 

instant di Indonesia begitu ketat. Ini di karenakan masyarakat Indonesia 

merupakan pasar yang potensial, kondisi ini meningkatkan persaingan 
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antar produsen mie instant semakin ketat. Akibat ketatnya persaingan yang 

terjadi banyak perusahaan mie instant pada akhirnya menutup usahanya. 

Hal ini dapat terjadi karena pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan 

biaya yang dikeluarkan.  

 Namun sebaliknya, adapula yang tetap bertahan dan bahkan kian 

menguat salah satunya adalah Sarimi. Di dalam bisnisnya perusahaan 

menghadapi persaingan yang cukup berat, produk mie instant Sarimi 

bersaing dengan produk-produk mie instant lainnya seperti Indomie, Mie 

Sedap, Mie Gaga, Mie ABC dan sebagainya. Suatu perusahaan akan terus 

berusaha untuk meningkatkan nilai penjualan untuk dapat terus 

berkembang, mempertahankan posisinya dari ancaman para pesaing dan 

juga untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini biasanya dicapai dengan 

cara meningkatkan pangsa pasar perusahaan, yaitu dengan menambah 

jumlah konsumen. Akan tetapi, menarik konsumen bukanlah hal yang 

mudah, karena perusahaan harus melakukan upaya pemasaran yang 

terpadu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan dengan 

memanfaatkan ketenaran Ayu Ting-ting tersebut, harapan dari Sarimi bisa 

untuk menarik minat dari masyarakat untuk membeli produk Sarimi. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

pengaruh dari penggunaan selebriti endorser pada iklan sarimi terhadap 

keputusan membeli masyrakat pada produk Sarimi. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu, 

1. Adakah pengaruh penggunaan selebriti endorser pada iklan 

Sarimi versi dua terhadap keputusan membeli masyarakat pada 

produk Sarimi? 

2. Seberapa besar pengaruh penggunaan selebriti endorser pada 

iklan Sarimi versi dua terhadap keputusan membeli masyarakat 

pada produk Sarimi? 

 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

C.1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh 

dari penggunaan selebriti endorser pada iklan Sarimi versi dua 

terhadap keputusan membeli masyarakat pada produk Sarimi dan 

seberapa besar pengaruh yang ditimbulkannya 

C.2. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi data 

tentang celebrity endorser pada sebuah iklan bagi peneliti sejenis 

selanjutnya.  

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian 

kepada masyarakat tentang penggunaan selebriti dalam iklan televisi.  
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D. Kajian Teoritis 

1. Komunikasi Massa 

Menurut Freidshow dalam Jallaludin Rahmat (2004), komunikasi massa 

dibedakan dengan jenis komunikasi lainnya dengan suatu kenyataan bahwa 

komunikasi massa dialamatkan kepada sejumlah populasi dari berbagai kelompok, 

dan bukan hanya satu atau beberapa individu atau sebagian khusus populasi. 

Komunikasi massa juga mempunyai tanggapan tersirat akan adanya alat-alat 

khusus untuk menyampaikan informasi agar supaya masyarakat tersebut dapat 

mencapai pada saat yang sama kepada semua orang yang mewakili berbagai 

lapisan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam komunikasi massa 

khalayak diposisikan sebagai halayak heterogen dan komunikasi massa ditujukan 

untuk dapat mencapai khalayak tersebut dalam waktu yang relatif serentak.  

Wiryanto (2000:1) menjelaskan komunikasi massa merupakan suatu tipe 

komunikasi manusia (human comunication) yang lahir bersama dengan mulai 

digunakannya alat-alat mekanik yang mampu melipatgandakan pesan-pesan 

komunikasi. Effendy, (1986:6) menjelaskan komunikasi massa merupakan salah 

satu bidang saji dari sekian banyak bidang yang dipelajari dan diteliti oleh ilmu 

komunikasi. Hal ini ditegaskan di dalam internasional encyclopedia bahwa 

komunikasi massa terbatas pada proses penyebaran pesan melalui media massa, 

yakni surat kabar, TV, film, iklan, majalah dan buku, tidak mencakup proses  

komunikasi tatap muka yang tidak kurang pentingnya terutama dalam kehidupan 

organisasi. 

Rahmat dalam Winarni, (2003:6) menjelaskan komunikasi massa 

merupakan jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang 
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tersebar heterogen, dan anonim melalui media cetak/elektronik sehingga pesan 

yang sama dapat diterima secara serentak.  

Merangkum semua definisi diatas, komunikasi massa dapat diartikan 

sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, 

heterogen, dan anonym melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang 

sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. 

Winarni (2003:5) menjelaskan berkaitan dengan 5 (lima) komponen 

varioabel yang terkandung dalam setiap tidakan komunikasi massa adalah: 

1. Sumber komunikasi 

2. Khalayak 

3. Pesan 

4. Proses 

5. Konteks 

Menurut Gamble  dalam Nurudin, (2007:8) mengemukakan bahwa sesuatu 

bisa didefinisikan sebagai komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan 

modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat 

kepada khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui 

media modern pula seperti surat kabar, majalah, televisi, film, atau 

gabungan di antara media tersebut. 

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagi atau mengetahui atu sama lain. 

3. Pesan adalah milik publik, artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan 

dan diterima  oleh banyak orang. 
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4. Sebagai sumber komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

jaringan, ikatan atau perkumpulan, dengan kata lain komunikatornya 

tidak berasal dari seseorang tetapi dari lembaga. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi), 

artinya pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh 

sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat 

media massa.  

6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda, kalau dalam 

jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya 

komunikasi antar pesona, dalam komunikasi ini umpan balik langsung 

dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak 

bisa langsung dilakukan alias tertunda (delayed). 

1.1. Ciri-ciri Komunikasi Massa 

Adapun ciri komunikasi massa ditentukan oleh sifat unsur-unsur yang 

dicakupnya. Beberapa ciri komunikasi massa dalam Nurudin (2007:19-31) : 

a. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga.  

Artinya komunikator dalam komunikasi massa itu bukan satu orang, 

tetapi kumpulan orang-orang yang tergabung dalam berbagai macam 

unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga 

b.  Komunikan dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen.  

Dimana keberadaan komunikan terpencar-pencar, antara yang satu 

dengan yang lain tidak saling kenal dan masing-masing berbeda dalam 

hal pendidikan, jenis kelamin, status sosial ekonomi, punya jabatan 

yang seragam, punya agama atau kepercayaan yang tidak sama pula. 
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c.  Pesannya Bersifat Umum 

Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu 

orang atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, 

pesan–pesannya ditujukan pada khalayak yang plural. Oleh karena itu, 

pesan yan dikemukakannya tidak bersifat khusus. Khusus disini 

artinya pesan tersebut memang tidak ditujukan untuk golongan 

tertentu. 

d.  Komunikasinya Berlangsung Satu Arah 

Artinya dalam penyampaian pesan komunkasi tidak ada umpan balik 

dari komunikan kepada komunikator. Kalaupun ada sifatnya tertunda. 

e. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan. 

Serempak disini berarti khalayak bisa menikmati media massa tersebut 

hampir bersamaan. 

f.   Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan peralatan teknis. Peralatan teknis 

yang dimaksud misalnya untuk media elektronik (mekanik atau 

elektronik). 

g.  Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper 

  Gatekeeper atau yang sering disebut pentapis informasi/palang 

pintu/penjaga gawang adalah orang yang sangat berperan menyebarkan 

informasi melalui media massa. Gatekeeper disini berfungsi sebagai 

orang yang ikut menambah atau mengurangi, menyederhanakan dan 

mengemas semua informasi yang disebarkan agar lebih mudah 

dipahami. Gatekeeper yang dimaksud disini antara lain reporter, editor 
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film/surat kabar/buku, manager pemberitaan, penjaga rubrik, 

kameramen, sutradara dan lembaga sensor film yang semuanya 

mempengaruhi bahan-bahan yang akan dikemas dalam sebuah pesan 

dari masing-masing media massa. Bisa dikatakan, gatekeeper sangat 

menentukanberkualita tidaknya informasi yang akan disebarkan.  

1.2. Fungsi Komunikasi Massa 

Fungsi komunikasi massa sama halnya dnegan definisi komunikasi massa, 

yakni mempunyai latar belakang dan tujuan dan berbeda satu sama lain. Fungsi 

komunikasi massa menurut Black dan Whitney dalam Nurudin, (2007:64) adalah 

sebagai berikut:  

(1) to inform (menginformasikan)  

(2) to entertain (memberi hiburan)  

(3) to persuade (membujuk) dan  

(4) transmission of the culture (transmisi budaya).  

Sedangkan menurut Tan dalam Nurudin (2007:65) fungsi-fungsi 

komunikasi massa adalah: 

1. Memberi informasi, yaitu mempelajari ancaman dan peluang, 

memahami lingkungan, menguji kenyataan, meraih keputusan 

2. Mendidik, yaitu memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang 

berguna memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, 

mempelajari nilai tingkah laku yang cocok agar diterima dalam 

masyarakatnya. 

3. Mempersuasi, yaitu memberi keputusan, mengadopsi nilai tingkah 

laku, dan aturan yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya 
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4. Menyenangkan, memuaskan kebutuhan komunikan, yaitu 

menggembirakan, mengendorkan urat saraf, menghibur dan 

mengalihkan perhatian dari masalah yang dihadapi. 

Di samping fungsi komunikasi massa fungsi dari komunikasi itu sendiri 

menurut Laswell dalam Nurudin (2007:15) adalah sebagai berikut: 

1. Penjajagan/pengawasan lingkungan (surveilance of the environment) 

2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk 

menanggapi lingkungannya (correlation of the part of society in 

responding to the environment) dan 

3. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya 

(transmission of the social heritonge) 

Media merupakan alat untuk menyampaikan pesan secara luas kepada 

audiens atau khalayak luas. Media dibagi menjadi dua yaitu media cetak dan 

media elektronik. Media cetak misalnya, koran, majalah, brosur, flayer, dll. 

Sedangkan media elektronik misalnya televisi, radio, dll. Keduanya merupakan 

sumber informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua jenis media 

diatas dapat menjangkau khalayak luas yang heterogen. 

Secara garis besar, ciri komunikasi massa adalah sebagai berikut: 

a. Bersifat satu arah, artinya tidak ada arus balik dari komunikan 

kepada komunikator 

b. Komunikator pada komunikasi massa melembaga 

c. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum 

d. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan 

e. Komunikan bersifat heterogen  

(Effendi, 1986:21) 
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2. Televisi sebagai Medium Komunikasi Massa 

Berbeda dengan media massa lainnya, media televisi dan iklan televisi, 

terbukti merupakan media komunikasi massa yang paling efektif dan efisien 

sebagai media untuk informasi produk dan citra suatu perusahaan. Luasnya 

jangkauan televisi yang dapat ditempuh dalam waktu bersamaan secara serentak, 

pesan atau informasi yang disampaikan melalui televisi mampu menjangkau 

jutaan orang khalayak sasarannya. Hal ini dikarenakan televisi mengandung 

gerak, suara dan penglihatan atau gambar dari objek tertentu. Yang ada dasarnya 

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menerimanya (Sumartono, 2002 : 

20). 

Televisi dikatakan sebagai medium komunikasi massa karena 

karakteristiknya sama dengan karakteristik komunikasi massa, yaitu: 

a) Berlangsung satu arah 

b) Komunikatornya melembaga 

c) Pesannya bersifat umum 

d) Sasarannya menimbulkan keserampakan  

e) Komunikannya heterogen 

(Winarni, 2003;6). 

Sedangkan Effendy (2000: 22) menyatakan bahwa televisi merupakan 

paduan audio dari segi penyiarannya (broadcast) dan video dari segi gambar 

bergeraknya (moving images). Jelasnya isyarat televisi (television signals) terdiri 

dari dua bagian yang terpadu, yakni saluran suara yang termodulasikan sacara 

frekuensi (frequecy modulated sound channel) dan saluran video (video channel). 
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2.1.Sifat dan Ciri Medium Televisi 

Televisi sebagai media massa, dibandingkan dengan media massa lainnya, 

selain memiliki daya tarik berupa perpaduan unsur gambar dan unsur suara, 

televisi mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan dapat menyampaikan 

pesannya secara langsung. 

Menurut Effendy (2000: 22) ciri-ciri televisi lebih lanjut dapat kita lihat 

pada klasifikasi sebagai berikut : 

a. Pesan yang disampaikan bersifat umum 

Pesan yang disampaikan secara terbuka untuk publik, bukan 

untuk individu ataupun kelompok, khalayak dari televisi ini 

jumlahnya sangat besar dan heterogen baik dari segi umur, 

pendidikan, agama, jenis kelamin dan suku bangsa serta wilayah 

tempat mereka tinggal. 

b. Komunikan atau khalayak bersifat heterogen 

Komunikasi massa televisi terjadi dari orang-orang yang 

heterogen, yakni penduduk yang bertempat tinggal dalam kondisi 

berbeda, dengan kebudayaan beragam, berasal dari berbagai 

lapisan masyarakat, serta memiliki pekerjaan yang berjenis-jenis, 

sehingga mereka memiliki kepentingan berbeda, standar hidup, 

derajat kehormatan,  kekuasaan dan nilai-nilai yang berbeda 

pula. 

c. Media televisi menimbulkan keserempakan 

Keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam 

jarak yang jauh dari komunikator, dan penduduk tersebut satu 

sama lainnya berada dalam keadaan terpisah. Ada dua segi 
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penting mengenai kontak langsung tersebut. Pertama, kecepatan 

yang lebih tinggi dari penyebaran dan kelangsungan tanggapan. 

Kedua, keserempakan untuk keseragaman dalam seleksi dan 

interpretasi pesan-pesan. 

d. Hubungan komunikator dan komunikan bersifat non-pribadi 

Dalam komunikasi massa televisi hubungan  antara komunikator 

dan komunikan bersifat non-pribadi, karena komunikan yang 

anonim dicapai oleh orang-orang yang dikenal hanya dalam 

peranannya yang bersifat umum sebagai komunikator. Sifat non-

pribadi ini disebabkan teknologi dari penyebaran yang massal 

dan sebagian dikarenakan syarat-syarat bagi peranan 

komunikator yang bersifat umum. 

2.2.Fungsi Televisi 

Kehadiran media televisi di tengah-tengah masyarakat memiliki beberapa 

fungsi menurut Effendy, diantaranya adalah sebagai berikut (Effendy, 2000:31): 

a. Sarana informasi 

Dalam media televisi, berita yang ditayangkan televisi 

merupakan media informasi 

b. Sarana pendidikan 

Dalam hal ini televisi memuat berita-berita yang mengandung 

pengetahuan. Dalam media elektronik melalui gambar dan 

suara, sehingga masyarakat bertambah pengetahuannya.  

c. Sarana hiburan 

Mengenai hal ini memang jelas pada televisi, film dan rekaman 

suara.  
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d. Fungsi mempengaruhi 

Fungsi mempengaruhi di sini merupakan implementasi dari 

komunikasi persuasif oleh media massa.  

2.3.Audiens 

Istilah “audiens media” berlaku universal secara sederhana dapat diartikan 

sebagai sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, pemirsa berbagai 

media atau komponen isinya. (McQuail, 1989: 201). 

Audiens merupakan kolektivitas yang terbentuk baik sebagai tanggapan 

terhadap isi media dan didefinisikan berdasarkan perhatian pada isi itu maupun 

sesuatu yang sudah ada dalam kehidupan social dan kemudian dilayani oleh 

provisi media tertentu.  

Asal historis gejala audiens telah memainkan peran yang besar dalam 

pembentukan berbagai penerapan konsep audiens. Semula audiens adalah 

sekumpulan penonton drama, permainan dan tontonan, yaitu penonton 

pertunjukkan hal yang telah mengambil berbagai bentuk yang tidak serupa dalam 

peradaban dan tahapan sejarah yang berbeda.  

Audiens merupakan pertemuan public, berlangsung dalam rentang waktu 

tertentu dan terhimpun bersama oleh tindakan individual untuk memilih secara 

suka rela sesuai dengan harapan tertentu bagi maslahat menikmati, mengagumi, 

mempelajari, merasa gembira tegang, kasihan, atau lega. Audiens juga dapat atau 

memang dikendalikan oleh pihak yang berwenang dan karenanya merupakan 

bentuk perilaku kolektif yang dilembagakan. (McQuail, 1989: 202) 
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3. Celebrity Endorser 

Menurut Shimp (2002:455) endorser adalah pendukung iklan atau juga 

yang dikenal sebagai bintang iklan yang mendukung produk yang di iklankan. 

Endorser dibagi menjadi dua jenis: 

1.  Typical Person Endorser 

Adalah memanfaatkan beberapa orang bukan selebritis untuk 

menyampaikan pesan mengenai suatu produk. 

2. Celebrity Endorser 

Adalah arang-orang terkenal yang dapat mempengaruhi karena 

prestasinya. 

Kedua jenis endorser diatas memilih karakteristik dan atribut yang sama 

hanya dibedakan dalam penggunaan orang-orangnya sebagai pendukung apakah 

orang-orang yang digunakan sebagai endorser tokoh terkenal atau tidak. Dalam 

hal ini, pembahsannya hanya difokuskan pada penyampaian pesan menggunakan 

orang-orang terkenal (celebrity endorser) saja dan orang-orang biasa atau typical-

person endorser dianggap konstan. 

Menurut Shimp (2002:455) definsi celebrity endorser adalah 

memanfaatkan seorang artis, entertainer, atlet, dan publik figur yang mana banyak 

diketahui oleh orang banyak untuk keberhasilan dibidangnya masing-masing dari 

bidang yang didukung. Sekarang ini kebanyakan perusahaan menggunakan 

selebriti dibanding orang biasa untuk mengiklankan produknya karena selebriti 

memilki atribut kesohorannya, kecantikan, keberanian, talenta, kekuatan, 

keanggunan, dan daya tarik seksualnya sehingga sering mewakili daya tarik yang 

diinginkan perusahaan iklan. Untuk membuat selebriti efektif sebagai pendukung 

produk tertentu dalam suatu iklan maka harus memiliki hubungan yang berarti 
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(meaningful relationship) atau kecocokan (match-up) antara selebriti dengan 

produk yang di iklankan oleh selebriti tersebut.  

Lebih lanjut Shimp (2002:468) terjemahan Revyani Syahrial dan Dyah 

Anikasari memberikan penjelasan mengenai atribut (performance) endorser antara 

lain : 

a. Attractiveness (daya tarik) 

Daya tarik tidak hanya berkaitan dengan menarik secara fisik saja, 

tetapi termasuk karakteristik yang luhur yang dipersiapkan oleh 

konsumen dalam diri endorser seperti : kemampuan intelektual, 

kepribadian, gaya hidup dan keahlian dalam bidang atletik. Konsep 

umum kemenarikan ini terdiri dari tiga gagasan yang berhubungan 

dengan kesamaan (similarity), keakraban (familiarity), dan perasaan 

suka (liking). Jadi seorang endorser dianggap atraktif bagi konsumen 

apabila dapat memberikan kesamaan dan keakraban (sense of 

similiarity and familiarity), dengan catatan konsumen tersebut benar-

benar menyukai endorser tanpa memperhatikan apakah ia dan endorser 

memilki kemiripan. Daya tarik yang ditemukan oleh konsumen dalam 

diri endorser merupakan bagian dari proses identifikasi : ialah pada 

saat konsumen mempersepsikan endorser menarik, konsumen akan 

memihak pada endorser, tetapi daya tarik tersebut lebih efektif apabila 

image dari endorser cocok dengan sifat dari produk yang di iklankan.  

b. Credibility (kredibilitas) 

Pengertian yang paling mendasar, kredibilits mengarah pada 

kecenderungan untuk meyakini dan untuk mempercayai seseorang. 

Pada saat sumber informasi, seperti sorang endorser dipersiapkan 
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kredibilitasnya, maka sumber tersebut mengubah sikap melalui proses 

psikologis yang dinamakan internalisasi, dua hal penting dari 

kredibilitas endorser : 

1) Keahlian (expertise) 

keahlian mengarah pada pengetahuan, pengalaman, atau 

keahlian yang dimilki oleh seorang endorser yang dihubungkan 

dengan topik yang dikomunikasikan. Keahlian adalah sesuatu 

yang dipersiapkan bukan merupakan fenomena yang absolute, 

sehingga yang terpenting adalah bagaimana endorser dapat 

dipersiapkan oleh konsumen. 

2) Layak dan dipercaya (trust worthiness) 

Berhubungan dengan kejujuran, integritas, dan kepercayaan 

atas diri endorser. Layak atau tidaknya endorser untuk 

dipercaya tergantung pada persepsi konsumen atas motivasi 

sang endorser. Konsumen meyakini jika endorser 

dimotivasikan oleh pemenuhan kebutuhan yang sifatnya sef-

seving, maka akan menjadi kurang persuasif dari pada endorser 

yang dipersepsikan oleh konsumen. 

 
4. Iklan Televisi 

Menurut Kotler dalam buku Sumartono, iklan merupakan bentuk 

komunikasi non-personal yang dilaksanakan lewat media dan dibayar oleh 

sponsor yang jelas. Iklan menurut Bittner, secara teoritis terdiri atas dua jenis, 

yakni iklan standard dan iklan layanan masyarakat:  
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1) Iklan standar adalah iklan yang ditata secara khusus untuk 

keperluan memperkenalkan barang, jasa pelayanan kepada 

konsumen melalui sebuah media. Bertujuan untuk merangsang 

motif dan minat para pembeli atau pemakai. 

2) Iklan layanan masyarakat adalah jenis iklan yang bersifat nonprofit, 

jadi iklan ini tidak mencari keuntungan akibat pemasangannya 

kepada khalayak. Bertujuan untuk memberikan informasi dan 

penerangan serta pendidikan kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, 

bersikap positif terhadap pesan yang disampaikan  

(Sumartono, 2002: 17-18).  

Beberapa fungsi periklanan menurut Asmajasari (1997:11-15) antara lain: 

a. Memberikan informasi 

b. Membujuk atau mempengaruhi 

c. Menciptakan kesan (image) 

d. Memuaskan keinginan 

e. Sebagai alat komunkasi. 

Semakin seringnya suatu produk beriklan maka produk tersebut semakin 

diingat oleh konsumen. Seperti yang dilontarkan oleh Lee dan Johnson (2004 : 

10): “Periklanan menjalankan sebuah Fungsi “persuasif”. Ia mencoba membujuk 

para konsumen untuk membeli produk-produk tertentu atau mengubah sikap 

mereka terhadap produk atau perusahaan tersebut.” 

4.1.Tagline pada Iklan 

Salah satu dari beberapa komponen iklan adalah copywriting atau naskah 

iklan. Dimana didalamnya terdiri dari headline, bodycopy dan tagline atau slogan. 
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Tagline merupakan bagian dari copywriting biasanya muncul diakhir tayangan 

iklan serta kata atau kalimat yang digunakan sangat singkat namun mengigit. 

Tagline merupakan bagian dari iklan yang bertujuan agar iklan tersebut 

mudah diingat oleh konsumen. Tagline dalam suatu iklan memegang peranan 

penting. Nuradi dkk (1996,56) menyebutkan bahwa tagline adalah kalimat singkat 

sebagai penutup teks inti yang menyimpulkan secara singkat tujuan komunikasi 

suatu iklan. Tagline ini merupakan suatu ungkapan pendek berisi pesan padat dan 

mudah diingat. 

Sebuah tagline, slogan atau garis tema adalah frase pendek yang 

merangkum merek dan menandai komunikasi perusahaan serta menyertai nama 

merek perusahaan baik sebelum, sesudah atau disamping merek perusahaan. 

Penggunaan tagline ini adalah untuk memperkuat kemampuan iklan dalam 

mencapai sasarannya yaitu mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk 

yang diiklankan serta mengetahui titik pembeda dari pesaing 

(Susanto&Wijanarko, 2004:86). Pengenalan tagline biasanya dilakukan melalui 

above the line berupa penayangan iklan di berbagai media cetak dan elektronik. 

Tagline dalam obyek penelitian ini yaitu iklan Sarimi versi dua adalah kalimat 

“Duaaaa…” yang dilafalkan oleh Ayu ting-ting sebagai endorser dalam iklan 

tersebut. 

4.1.1. Tujuan Tagline 

Altsiel & Grow (2007:166) mengemukakan bahwa tujuan utama dari 

tagline adalah untuk membangun atau memperkuat merek, untuk melakukan hal 

ini, tagline harus melakukan hal berikut: 

a. Menyediakan kontinuitas untuk periklanan, tagline salah satunya 

komponen umum dari suatu periklanan multimedia yang bisa 
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menjadikan iklan berbeda serta tagline yang baik telah melalui 

perubahan dalam strategi periklanan 

b. Memperoleh kejelasan mengenai suatu produk dengan menyiratkan 

suatu pesan produk 

4.1.2. Karakteristik Tagline 

Bagehot (1993) mengemukakan bahwa karakteristik tagline/ slogan ada 

tiag yang dipaparkan sebagai berikot: 

a. Kesederhanaan/ simple, dapat ditandai gambar tanpa kata-kata atau 

gambar yang didukung oleh kata-kata menarik. Pembuatan slogan 

tidak harus logo merek produk yang diiklankan melainkan elemen 

visual yang unik terkait dengan produk yang berkaitan citra merek.  

b. Mudah diingat/ memorable, kesuksesan sebuah iklan adalah salah satu 

yang tersimpan dalam memori konsumen sehingga penglihatan atau 

iklan yang mengutamakan suara dan iklan merek produk diingat oleh 

konsumen. Salah satu proses belajar paling mendasar manusia adalah 

pengulangan kata menarik atau kumpulan kata kunci yang mudah 

diingat. Pada proses ini digunakan untuk meraih slogan yang sukses 

pada iklan produk. 

c. Memperkuat merek/ strong, slogan yang bermanfaat sebagai dasar 

perbedaan promosi iklan untuk produk yang sama agar saling 

melengkapi sebagai pengembangan sebuah slogan yang sukses telah 

memiliki rasa membangun kembali pengakuan dan keakraban dengan 

produk. 
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4.1.3. Isi Tagline Iklan 

Menurut foster (2001) isi tagline sebaiknya mengandung isi seperti 

dibawah ini: 

a. It should be memorable, memorabilitas/ kemudahan diingat bertalian 

dengan kemampuan slogan tersebut dapat dipanggil kembali tanpa 

bantuan.  

b. It should recall the brand name, idealnya merek dagang harus 

tercakup dalam slogan 

c. It should include a key benefit, sebuah tagline merupakan baris 

terakhir untuk menanamkan suatu kunci keuntungan maka tidak boleh 

ditinggalkan. 

d. It should differentlate the brand. Disini perbedaannya adalah bahwa 

tagline perlu melukiskan suatu karakteristik tentang merek yang 

menetapkannya terlepas dari pesaingnya 

e. It should impart positive feelings for the brand, menanamkan perasaan 

positif untuk merek 

f. It should reflect the brands personality, anggaplah sebagai merek 

seseorang, kemudian pertimbangkanlah apakah tagline tersebut dapat 

bekerja untuk orang 

g. It should be strategic. Beberapa perusahaan dapat secara efektif 

menyampaikan strategi bisnis mereka dalam bentuk slogan 

h. It should be campaignable, tagline perlu bekerja menyeberang ke 

dalam  satu rangkaian eksekusi periklanan. Maka kita mempunyai 

selusin iklan yang berbeda, masing-masing dengan citra uniknya 

dengan tagline umum yang mendukungnya. 
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i. It should be competitive, banyak slogan yang tidak memiliki 

kompetensi diferensiasi maka kita dapat menambahkan unsur itu 

terhadap merek dagang manapun 

j. It should be original, dalam periklanan kepastian itu adalah raja 

k. It should be simple, slogan adalah kata-kata akhir dimana kamu ingin 

orang mendapatkannya. 

l. It should be neat, suatu slogan yang rapi akan membangun orang pada 

satu titik dalam persepsi 

m. It should be believable. Kebebasan menulis diizinkan bahkan dilebih-

lebihkan 

n. It should help in ordering the brand. Membantu dalam pemasaran 

merek. 

4.1.4. Pengaruh Daya Tarik Komunikator dalam Iklan 

Iklan dianggap sebagai upaya kreatif untuk memperkenalkan suatu produk 

melalui media apapun medianya. Dengan beriklan masyarakat akan mengenal 

suatu produk dan keberhasilan dalam mempromosikan produk akan menghasilkan 

kegiatan ekonomi mulai dari produsen kepada konsumen ( Sumartono, 2000:5). 

Oleh karena itu dalam aktivitas perpindahan informasi tentang produk pada 

khalayak harus mengandung daya tarik setelah khalayak mengetahui sehingga 

mampu menggugah perasaan. Untuk menampilkan kekuatan iklan tidak hanya 

sekedar menampilkan pesan verbal tetapi harus juga menampilkan pesan non 

verbal yang mendukung iklan. 

Dalam efektivitas iklan terdapat daya tarik komunikator antara lain : 

Similiarity, merupakan kesamaan yang dibuat oleh komunikator yaitu pengiklan 

kepada komunikatornya; Familiarity, komunikator atau penyampai pesan dalam 
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iklan tersebut telah dikenal oleh konsumennya; dan Likability, di dalam iklan 

tersebut terdapat seseorang yang diidolakan. Sehingga keefektifitasan iklan dalam 

menggunakan tokoh atau public figure sebagai komunikator akan memudahkan 

mendorong serta mempersuasi orang lain untuk meniru iklan yang diiklankan atau 

dilihat (Morrisan, 2004:154) 

 

5. Keputusan membeli  

Keputusan   pembelian  merupakan kegiatan  individu  yang  secara 

langsung terlibat dalam pengambilan  keputusan untuk melakukan pembelian 

terhadap  produk yang ditawarkan  oleh penjual. Pengertian keputusan  pembelian, 

menurut Kotler & Armstrong (2001: 226) adalah tahap dalam proses pengambilan 

keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Pengambilan 

keputusan  merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. 

Keputusan pembelian menurut Schiffman, Kanuk (2004, p.547) adalah 

pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya 

bahwa seseorang  dapat  membuat keputusan, haruslah  tersedia beberapa 

alternatif pilihan. 

Ada tiga aktivitas  yang  berlangsung  dalam  proses  keputusan  

pembelian oleh konsumen yaitu ( Hahn, 2002 : 69 ) : 

c. Rutinitas konsumen dalam melakukan pembelian. 

d. Kualitas yang diperoleh dari suatu keputusan pembelian. 

e. Komitmen atau loyalitas konsumen yang sudah biasa beli 

dengan produk pesaing. 
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Tahap-tahap  proses  keputusan  pembelian  dapat  digambarkan  

dalam sebuah model di bawah ini (Philip Kotler dan AB. Susanto, 1999;  

251): 

Gambar 2.2 
Model Proses Pembelian Lima Tahap 

 

 

Sumber : Philip Kotler dan AB. Susanto, Pemasaran di Indonesia, (1999: 251)  

Model ini mempunyai anggapan bahwa para konsumen melakukan lima 

tahap dalam melakukan pembelian. Kelima tahap diatas tidak selalu terjadi, 

khususnya dalam pembelian yang tidak memerlukan keterlibatan yang tinggi 

dalam pembelian. Para konsumen dapat melewati beberapa tahap dan urutannya 

tidak sesuai.  

a.    Pengenalan masalah  

Proses membeli dengan pengenalan masalah atau kebutuhan pembeli 

menyadari  suatu  perbedaan  antara  keadaan  yang  sebenarnya  dan keadaan 

yang diinginkanya.  Kebutuhan  itu  dapat  digerakkan  oleh rangsangan dari 

dalam diri pembeli atau dari luar. Misalnya kebutuhan orang normal adalah haus 

dan lapar   akan meningkat hingga mencapai suatu  ambang  rangsang  dan  

berubah  menjadi  suatu  dorongan berdasarkan  pengalaman  ynag  sudah  ada.  

Seseorang  telah  belajar bagaimana mengatasi dorongan itu dan dia didorong 

kearah satu jenis objek yang diketahui akan memuaskan dorongan itu.  

b.   Pencarian informasi  

Konsumen  mungkin  tidak  berusaha  secara  aktif  dalam  mencari  

informasi  sehubungan  dengan  kebutuhannya.  Seberapa  jauh  orang  

tersebut mencari informasi tergantung pada kuat lemahnya dorongan  

Pengenalan 

Kebutuhan 

Perilaku 

setelah 

pembelian 

Keputusan 

Pembelian 

 

Evaluasi 

Alternatif 

 

Pencarian 

Informasi 

 



27 

 

kebutuhan,   banyaknya   informasi   yang   dimiliki,   kemudahan  

memperoleh informasi, tambahan dan kepuasan yang diperoleh dari  

kegiatan  mencari  informasi.  Biasanya  jumlah  kegiatan  mencari  

informasi meningkat tatkala konsumen bergerak dari keputusan situasi  

pemecahan  masalah  yang  terbatas  kepemecahan  masalah  yang  

maksimal.  

c.    Evaluasi alternatif  

Informasi  yang  didapat  dari  calon  pembeli  digunakan  untuk 

memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif-alternatif yang 

dihadapinya serta daya tarik masing-masing alternatif. Produsen harus berusaha 

memahami cara konsumen mengenal informasi yang diperolehnya dan sampai 

pada sikap tertentu mengenai produk merek dan keputusan untuk membeli. 

d.  Keputusan pembelian  

Produsen harus memahami bahwa konsumen mempunyai cara sendiri 

dalam menangani informasi yang diperolehnya dengan membatasi alternatif-

alternatif   yang   harus   dipilih   atau   dievaluasi   untuk menentukan produk 

mana yang akan dibeli.  

e.  Perilaku setelah pembelian  

Apabila  barang  yang  dibeli  tidak  memberikan  kepuasan  yang 

diharapkan, maka pembeli akan merubah sikapnya terhadap merek barang 

tersebut menjadi sikap negatif, bahkan mungkin akan menolak dari daftar pilihan. 

Sebaliknya bila konsumen mendapat kepuasan dari barang yang dibelinya maka 

keinginan untuk membeli terhadap merek barang tersebut cenderung untuk 

menjadi lebih kuat. Produsen harus mengurangi perasaan tidak senang atau 

perasaan negatif terhadap suatu produk dengan cara membantu konsumen 
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menemukan informasi yang membenarkan pilihan konsumen melalui komunikasi 

yang diarahkan pada orang-orang yang baru saja membeli produknya 

6. Teori Jarum Hipodermik 

Hypodemic needle theory yang sering disebut dengan teori jarum suntik, 

Wilbur Schram (1950-1970), media massa sangat perkasa dengan efek yang 

langsung pada masyarakat. Khalayak dianggap pasif  terhadap pesan media yang 

disampaikan. Teori ini dikenal juga dengan teori peluru, bila komunikator dalam 

hal ini media massa menembakan peluru yakni pesan kepada khalayak, dengan 

mudah khalayak menerima pesan yang disampaikan media. Model jarum 

Hipodermik mempunyai asumsi bahwa komponen-komponen komunikasi 

(komunikator, pesan, media) amat perkasa dalam mempengaruhi komunikasi. 

Teori ini beranggapan bahwa komunikan dianggap secara pasif menerima 

berondongan pesan-pesan komunikasi. Bila kita menggunakan komunikator yang 

tepat, pesan yang baik atau media yang benar, komunikan dapat diarahkan 

sekehendak kita. Behaviorisme amat mempengaruhi model jarum hipodermik ini 

Model ini mempunyai asumsi bahwa komponen-komponenkomunikasi 

(komunikator, pesan, media) amat perkasa dalammempengaruhi komunikasi. 

Disebut jarum hipodermik karena dalam model ini dikesankan seakan-akan 

komunikasi disuntikkan ke dalamjiwa komunikan. Sebagaimana obat disimpan 

dan disebarkan dalam tubuh sehingga terjadi perubahan dalam system fisik, begitu 

pula pesan-pesan persuasive mengubah sistem psikologis. Model ini sering 

disebut“bullet theory” (teori peluru) karena komunikan dianggap secara pasif 

menerima berondongan pesan-pesan komunikasi. Bila kita menggunakan 

komunikator yang tepat, pesan yang baik atau media yang benar, komunikan 

dapat diarahkan sesuai kehendak kita. Karena behaviorisme sangat mempengaruhi 



29 

 

teori ini, DeFleur menyebutnya sebagai “the mechanistic –R theory” (Rakhmat, 

2009 : 62).8 

Teori ini disamping mempunyai pengaruh yang sangat kuat juga 

mengasumsikan bahwa para pengelola media dianggap sebagai orang yang lebih 

pintar dibanding audience. Akibatnya, audience bisa dikelabui sedemikian rupa 

dari apa yang disiarkan. Intinya, sebagai mana dikatakan oleh Jason dan Anne Hill 

(dalam Nurudin, 2007 : 166), media massa dalam teori jarum hipodermik 

mempunyai efek langsung “disuntikkan” ke dalam ketidaksadaran audience. 

Pada umumnya, model ini bersifat linear dan saru arah. Berikut merupakan 

gambar model jarum Hipodermik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini, penggunaan Ayu ting-ting sebagai endorser diartikan 

sebagai variabel komunikasi dimana Ayu ting-ting berperan sebagai seorang 

komunikator yang mempunyai kredibilitas dan daya tarik sebagai penyanyi 

dangdut yang sedang naik daun. Sedangkan iklan sarimi di televisi adalah 

perantara yang dikemas sedemikian rupa guna menarik perhatian masyarakat, 

memberikan pengertian dan mampu diterima di masayarakat. Keputusan membeli 

merupakan variabel efek yang menitikberatkan pada perubahan perilaku yaitu 

memutuskan untuk membeli produk sarimi. 

Variabel 
Komunikasi 

Variabel 
Antara 

Variabel Efek 

• Variabel 
komunikator 
- Kredibilitas 
- Daya tarik 

• Variabel Pesan 
- Struktur  
- Gaya  
- appeals 

• Variabel Media 

• Perhatian  
• Pengertian  
• Penerimaan 
 

• Perubahan 
kognitif 

• Perubahan 
obyektif 

• Perubahan 
konatif 
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7. Teori AIDDA 

Teori AIDDA dalam penelitian ini digunakan sebagai penunjang dari 

variabel Y yaitu keputusan membeli. Proses pengambilan keputusan dalam 

komunikasi dapat dilihat dengan menggunakan teori AIDDA. Teori ini 

menunjukkan tahapan yang dilalui oleh seseorang, sebelum akhirnya mengambil 

suatu tindakan. Keputusan membeli produk Sarimi dilihat dari teori AIDDA 

adalah sebagai berikut : 

1. Attention 

Merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk atau jasanya yang 

dibutuhkan calon pelanggan, dimana dalam tahap ini calon pelanggan 

nilai mempelajari produk / jasa yang ditawarkan. 

2. Interest 

Ketertarikan calon pelanggan yang timbul setelah mendapatkan informasi 

yang lebih terperinci mengamati produk / jasa.  

3. Desire 

Calon pelanggan memikirkan serta berdiskusi yang menyebabkan 

keinginan dan hasrat untuk membeli produk / jasa yang ditawarkan. 

Dalam tahapan ini calon pelanggan harus maju serta tingkat dari sekedar 

tertarik akan produk. Tahap ini ditandai dengan hasrat yang kuat dari 

calon pelanggan untuk membeli dan mencoba produk. 

4. Decision  

 Merupakan tahap dimana telah tercipta untuk membeli sarimi. 

Dimana keputusan tersebut diperoleh dari hasil evaluatif alternatif akan 

suatu kemungkinan, pada tahap ini terjadi suatu pemutusan akhir dari 

serangkaian pemikiran yang mendahuluinya dan menghasilkan suatu 
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keputusan yang nantinya akan ditindak lanjuti dengan suatu tindakan 

(yakni membeli sarimi).  

5. Action 

Melakukan pengambilan keputusan yang pasif atas penawaran. Pada 

tahap ini calon pelanggan yang telah mengunjungi perusahaan akan 

mempunyai tingkat kemantapan akan membeli atau menggunakan suatu 

produk yang ditawarkan. 

(Sumartono, 2002, 64) 

E. Definsi Konseptual 

1. Selebriti Endorser 

Menurut Shimp (2002:455) definsi celebrity endorser adalah 

memanfaatkan seorang artis, entertainer, atlet, dan publik figur yang 

mana banyak diketahui oleh orang banyak untuk keberhasilan 

dibidangnya masing-masing dari bidang yang didukung. 

2. Keputusan Pembelian 

Keputusan   pembelian  merupakan kegiatan  individu  yang  secara 

langsung terlibat dalam pengambilan  keputusan untuk melakukan 

pembelian terhadap  produk yang ditawarkan  oleh penjual. Pengertian 

keputusan  pembelian, menurut Kotler & Armstrong (2001: 226) 

adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana 

konsumen benar-benar membeli. Pengambilan keputusan 

 merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. 
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F. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua variabel, 

sebagai berikut: 

1. Variabel X (Penggunaan Ayu Ting-ting) 

Penggunaan Ayu Ting-ting ini adalah variabel terpaan dari iklan yang 

menggunakan sosok Ayu sebagai model utama iklan. Indikator dalam 

variabel ini adalah sebagai berikut: 

a. Attractiveness (daya tarik) 

Daya tarik tidak hanya berkaitan dengan menarik secara fisik saja, 

tetapi termasuk karakteristik yang luhur yang dipersiapkan oleh 

konsumen dalam diri endorser seperti : kemampuan intelektual, 

kepribadian, gaya hidup dan keahlian dalam bidang atletik. Daya 

tarik yang ditemukan oleh konsumen dalam diri endorser 

merupakan bagian dari proses identifikasi : ialah pada saat 

konsumen mempersepsikan endorser menarik, konsumen akan 

memihak pada endorser, tetapi daya tarik tersebut lebih efektif 

apabila image dari endorser cocok dengan sifat dari produk yang 

di iklankan.  

b. Credibility (kredibilitas) 

Pengertian yang paling mendasar, kredibilits mengarah pada 

kecenderungan untuk meyakini dan untuk mempercayai 

seseorang. Pada saat sumber informasi, seperti sorang endorser 

dipersiapkan kredibilitasnya, maka sumber tersebut mengubah 

sikap melalui proses psikologis yang dinamakan internalisasi. 
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2. Variabel Y (keputusan membeli) 

Keputusan membeli merupakan kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan 

pembelian terhadap  produk yang ditawarkan  oleh penjual. Pengertian 

keputusan  pembelian, menurut Kotler & Armstrong (2001: 226) 

adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana 

konsumen benar-benar membeli. Pengambilan keputusan 

merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. 

Berikut indikator yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Attention 

Merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk atau jasanya 

yang dibutuhkan calon pelanggan, dimana dalam tahap ini calon 

pelanggan nilai mempelajari produk / jasa yang ditawarkan. 

2. Interest 

Ketertarikan calon pelanggan yang timbul setelah mendapatkan 

informasi yang lebih terperinci mengamati produk / jasa.  

3. Desire 

Calon pelanggan memikirkan serta berdiskusi yang menyebabkan 

keinginan dan hasrat untuk membeli produk / jasa yang 

ditawarkan. Dalam tahapan ini calon pelanggan harus maju serta 

tingkat dari sekedar tertarik akan produk. Tahap ini ditandai 

dengan hasrat yang kuat dari calon pelanggan untuk membeli dan 

mencoba produk. 
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4. Decision  

 Merupakan tahap dimana telah tercipta untuk membeli 

sarimi. Dimana keputusan tersebut diperoleh dari hasil evaluatif 

alternatif akan suatu kemungkinan, pada tahap ini terjadi suatu 

pemutusan akhir dari serangkaian pemikiran yang mendahuluinya 

dan menghasilkan suatu keputusan yang nantinya akan ditindak 

lanjuti dengan suatu tindakan (yakni membeli sarimi).  

5. Action 

Melakukan pengambilan keputusan yang pasif atas penawaran. 

Pada tahap ini calon pelanggan yang telah mengunjungi 

perusahaan akan mempunyai tingkat kemantapan akan membeli 

atau menggunakan suatu produk yang ditawarkan. 

G. Hipotesis 

H0 = Tidak terdapat pengaruh penggunaan selebriti sebagai endorser pada 

iklan Sarimi versi dua terhadap keputusan membeli masyarakat pada 

produk Sarimi 

Ha = Terdapat pengaruh penggunaan selebriti sebagai endorser pada iklan 

Sarimi versi dua terhadap keputusan membeli masyarakat pada 

produk Sarimi 

H. Metode Penelitian 

1. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe yang digunakan dalam peneliti ini adalah eksplanatori yang 

bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesikan. 

Sedangkan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

survey. Peneliti survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar 
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maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang 

diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 1999:7). 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di perumahan Puri Kartika Arjowinangun, 

Kedungkandang Malang. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi dalam penelitian adalah warga perum Puri Kartika 

Arjowinangun RT 01 s/d 04 yang telah memenuhi kriteria populasi. 

Kriteria populasi dalam penelitian ini adalah:  

1). Warga Perum Puri Kartika Arjowinangun RT 01 s/d 04 yang 

berusia minimal 15 tahun. 

2). Warga Perum Puri Kartika Arjowinangun RT 01 s/d 04 yang 

pernah melihat iklan Sarimi versi Dua lebih dari 5 kali 

3). Warga yang pernah atau sering mengkonsumsi produk Sarimi 

4). Mengidolakan Ayu Ting-ting 

Berdasarkan hasil pra survey yang telah dilakukan, peneliti 

menemukan 83 orang yang telah memenuhi kriteria peneliti. Dari 83 

orang yang menjadi populasi ini lebih sering mendapat terpaan iklan 

Sarimi versi Dua dan populasi tersebut lebih banyak mengidolakan Ayu 

ting-ting. Hal ini dapat diasumsikan bahwa masyarakat perum Puri 

Kartika Arjowinangun RT 01 s/d 04 lebih sering mendapat terpaan 

iklan Sarimi dan juga mempunyai perhatian pada sosok Ayu ting-ting. 

Hal ini yang memudahkan dalam proses pengisian kuesioner nantinya. 
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b. Sampel  

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 1999). Sampel yang digunakan 

adalah warga perum Puri Kartika Arjowinangun RT 01 s/d 04 yang 

sesuai dengan kriteria yang diberikan. Karena jumlah populasi yang 

didapatkan kurang dari 100, maka teknik pengambilan sampelnya 

menggunakan total sampling. Dalam buku Arikunto (2002: 132) 

menjelaskan apabila jumlah populasi kurang dari 100, maka bisa 

diambil keseluruhan jumlah populasi untuk dijadikan sebagi sampel 

penelitian ini. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 83 orang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan 

jalan sebagai berikut : 

a. Kuesioner 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang apakah ada 

pengaruh terpaan iklan pada sikap mahasiswa yang diteliti oleh peneliti. 

Data diperoleh dari kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang sudah di 

susun secara tertulis yang ditujukan kepada  masyarakat sebagai 

responden guna mendapatkan data-data tentang penelitian ini 

b. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan oleh peneliti guna mempermudah peneliti dalam 

meneliti, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat arsip-arsip, 

dokumen-dokumen, dan buku literature yang mendukung penelitian.  
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5. Teknik Analisis Data  

    Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat, berikut ini diberikan rumus regresi linier Sederhana : 

Y = a + bx 

Keterangan :  

Y  : variabel dependent yaitu Keputusan membeli masyarakat 

pada produk sarimi 

a  : kostanta 

b  : koefisien regresi untuk penggunaan selebriti sebagai 

endorser pada iklan Sarimi versi dua  

X  : variabel independent yaitu penggunaan selebriti sebagai 

endorser pada iklan Sarimi versi dua 

 Dalam penelitian ini penyusun menggunakan skala likert untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 1999: 93) dengan kriteria 

sistem skor, yaitu: 

  SS = Sangat Setuju  diberi skor 5 

  S   = Setuju   diberi skor 4 

  N   = Netral   diberi skor 3 

  TS  = Tidak Setuju   diberi skor 2 

  STS= Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 

 

6. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

  Merupakan alat ukur untuk melihat apakah hasil pengukuran dapat 

konsisten, yaitu apabila alat ukur yang ada dapat diterapkan pada obyek 

yang sama secara berulang-ulang dan menghasilkan ukuran yang mendekati 

ukuran yang sebelumnya. Apabila hubungan dari hasil hitungan dari 
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koefisien korelasi mempunyai nilai lebih besar dari nilai kritisnya pada 

taraf nyata 5%, maka dikatakan pertanyaan-pertanyaan yang ada disebut 

valid. 

  Uji validitas dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

   })(y{n })({

)( )(
2222 yxxn

yxxyn
r

Σ−ΣΣ−Σ
ΣΣ−Σ=  

Keterangan : 

r = Koefisien korelasi 

n = Banyaknya data 

x = Variabel yang mempengaruhi 

y = Variabel yang dipengaruhi   

 (Arikunto, 2002: 160) 

b. Uji Reliabilitas 

 Uji ini diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. sebuah 

alat ukur dikatakan reliabel, andaikan pengulangan pengukuran untuk 

subyek penelitian yang sama menunjukan hasil yang kensisten. Tingkat 

reliabilitas suatu alat ukur dapat diketahui dengan menggunakan metode 

internal consistency. Metode ini hanya memerlukan satu kali pengujian tes 

saja. Karena tes ini diterapkan untuk mengetahui apakah responden telah 

menjawab pertanyaan-pertanyaan sacara konsisten, sehingga kesungguhan 

jawaban dapat dipercaya. 

Untuk menerapkan tes ini, kuisioner harus didesain dalam bentuk multi 

items, yaitu berapa pertanyaan pada hakekatnya sama ditanyakan beberapa 

kali dengan cara yang berbeda. Dengan membandingkan jawaban dari 
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beberapa pertanyaan tersebut dapat diketahui konsistensi responden dalam  

menjawab kuisioner. Hasil ini akan dinyatakan dalam koefisien alpha, 

yang bekisar antara angka 0 sampai dengan 1. Suatu instrumen dikatakan 

reliabel apabila mempunyai nilai alpha lebih besar daripada 0,6 (Arikunto, 

2002:171).  

 Rumus Cornbrach Alpha dituliskan sebagai berikut : 

  
 

Keterangan : 

  k  = banyaknya belahan tes 

     sj
2 = varians belahan j; j = 1, 2,  …. K 

 sx2 = varians 
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