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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pada saat ini kemajuan akan informasi semakin cepat dan didukung teknologi 

media semakin modern membuat khalayak umum dapat dengan mudah mendapatkan 

informasi dengan cepat dan tepat. Didalam perdagangan bebas saat ini, informasi 

mempunyai peran utama dalam memasarkan produk perusahaan. Hal itu 

menimbulkan persaingan bisnis yang sangat ketat dan hal ini secara tidak langsung 

telah ini menuntut perusahaan untuk semakin kreatif dalam menawarkan produknya. 

Dengan keberadaan teknologi modern juga membuat konsumen dapat menyerap 

informasi serta pengetahuan tentang keberadaan suatu produk dengan cepat. Dengan 

melihat keadaan seperti itu, perusahaan harus tanggap dengan keinginan konsumen 

dan perusahaan harus dapat mengkomunikasikan produknya secara tepat. Dalam hal 

ini strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan 

melakukan promosi yang mampu memberikan informasi kepada konsumen yaitu 

dengan melalui iklan.  

 Iklan merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat efektif dalam 

mempromosikan suatu produk perusahaan yang dimana juga digunakan sebagai alat 

pengantar pesan untuk membentuk sikap konsumen. Agar penyampaian pesan dapat 

diterima oleh konsumen dengan baik maka dibutuhkan media yang tepat dan strategi 

yang tepat. Dengan semakin berkembangnya media informasi di Indonesia 

menyebabkan banyaknya iklan yang membanjiri media. Media yang digunakan 
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adalah media-media cetak dan media elektronik antara lain :  televisi, radio, majalah 

atau surat kabar, dan lain lain.  

Dengan meng-iklankan produk usahanya pengiklanan dapat mempromosikan 

produknya kemasyarakat dan memberikan informasi tentang produk usahanya dengan 

cepat dan tepat. Masyarakat di Indonesia memiliki sifat brand minded  dimana merek 

yang pernah muncul di iklan ditelevisi lebih digemari daripada yang tidak diiklankan 

di televisi. Dengan melihat pola pikir tersebut perusahaan harus memiliki cara kreatif 

dalam beriklan agar dapat menarik perhatian konsumen dan menciptakan preferensi 

terhadap merek. Salah  satu  upaya  membuat  iklan  agar  menarik  adalah  dengan 

menampilkan  daya  pikat  tertentu  dalam  iklan. Terdapat  beberapa  upaya  yang 

bisa  dilakukan  untuk membuat  iklan menarik yaitu dengan menjadikan selebriti  

sebagai  endorser  (pendukung). Sosok  endorser dapat berasal dari kalangan selebriti 

dan orang biasa/non-selebriti. Endorser juga bisa disebut sebagai opinion leader. 

Istilah opinion leader menjadi perbincangan dalam literatur komunikasi sekitar tahun 

1950-1960 an. Opinion leader sendiri mempunyai fungsi sebagai penyampai pesan 

hingga sampai ke masyarakat melalui suatu media kepada orang lain. Perusahaan 

harus memilih endorser yang dirasa cocok dalam menyampaikan pesan iklan produk 

usaha yang diinginkan kepada target audience atau konsumen yang disini adalah 

komunikan, sehingga pesan tersebut sampai kepada konsumen yang dapat membentuk 

opini, dan mereka akan meneruskan opini tersebut sesuai persepsi masing-masing.  

Penggunaan  endorser  diharapkan dapat memberikan asosiasi positif antara 

produk dengan endorser. Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam 

bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan pada suatu merek. Menurut 

(Kotler, 2002:338) mengatakan  “ Citra yang dipilih harus ditampilkan dalam iklan 
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yang menyampaikan suatu cerita, suasana hati, pernyataan sesuatu yang jelas berbeda 

dengan yang lain “. Dengan dipersepsikannya  seorang selebriti  endorser  secara  

positif oleh masyarakat, diharapkan positif pula brand image yang terbentuk dibenak 

konsumen. Berbagai asosiasi yang diingat konsumen dapat dirangkai sehingga 

membentuk citra tentang merek di dalam benak konsumen.  

Di Indonesia pada saat ini telah terjadi persaingan pada pasar produk operator 

seluler. Seiring dengan majunya teknologi dan semakin pedulinya masyarakat 

Indonesia akan kualitas dan fitur suatu operator seluler menjadikan hal tersebut 

pilihan yang menarik. Hal itu membuat persaingan pasar produk operator seluler 

setiap tahunnya mengalami pertarungan yang ketat didalam mempromosikan produk-

produk kartu perusahaan tersebut. Berbagai media pada saat ini dipenuhi dengan 

iklan-iklan perusahaan provider yang dimana mencoba untuk membujuk masyarakat 

dan mencoba menarik masyarakat untuk beralih ke produk mereka. Salah satunya 

adalah Telkomsel. Telkomsel merupakan salah satu perusahaan operator seluler yang 

terbesar di Indonesia dan perusahaan tersebut telah meluncurkan banyak produk 

seluler dan salah satunya adalah kartu perdana AS yang merupakan salah satu merek 

yang bersaing di dalam pasar operator seluler dan juga eksistensinya sudah cukup 

mapan di Indonesia. 

Dengan banyaknya merek dan produk yang bermain di dalam pasar produk 

operator seluler, serta promosi dan iklan merek produk yang mengklaim bahwa 

produknya lebih unggul dalam hal sinyal, kualitas suara lebih jernih, sms murah, 

telepon murah, internet murah dan juga fitur yang lebih modern membuat persaingan 

pasar semakin ketat. Melihat persaingan yang ketat di pasaran dan untuk 

mengkomunikasikan fitur produk kartu AS terbaru 30 Jam, Telkomsel meluncurkan  



 

4 

 

iklan 30 Jam di media televisi yaitu dengan menggunakan strategi celebrity endorser 

yaitu Sule sebagai opinian leader dan juga sebagai brand image dari produk tersebut. 

Dalam mempengaruhi brand image suatu produk dapat dilihat dari karateristik 

selebriti endorser, seorang advertising researcher, dalam jurnalnya yang  bertajuk 

“The Impact  of  Celebrity  Spokeperson  Perceive  Image on  Intention  to  Purchase” 

membagi  4  faktor  penyebab  mengapa  responden  tertarik  untuk  membeli  dan 

secara  signifikan  dapat  mempengaruhi  brand  image  produk,  yaitu  :  Celebrity 

Credibility, Celebrity Likeability, Celebrity Attractiveness, dan Celebrity 

Meaningfulness.  

Sule sendiri adalah komedian yang terkenal dan pastinya semua masyarakat dari 

kalangan manapun pasti mengenalnya. Dikarenakan hal tersebut maka perusahaan 

besar provider sekelas Telkomsel pun menjadikan Sule sebagai endorsers dari salah 

produk perusahaan tersebut yaitu kartu AS. Dengan adanya celebrity endorser 

perusahaan tersebut pun mempunyai harapan bahwa dengan penggunaan strategi 

seperti itu dapat menarik masyarakat dari kalangan manapun untuk menggunakan 

kartu tersebut.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian dengan mengambil judul  “Pengaruh Daya Tarik Celebrity Endorser 

Dalam Iklan Terhadap Perilaku Membeli Produk Kartu As Pada Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang” studi pada iklan Kartu AS versi.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 
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1. untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh daya tarik celebrity endorser 

dalam iklan terhadap perilaku membeli produk kartu As dikalangan 

Mahasiswa Muhammadiyah Malang 

2. Jika ada, seberapa besar pengaruh daya tarik celebrity endorser tersebut 

dikalangan Mahasiswa Muhammadiyah Malang 

C. TUJUAN 

Tujuan penelitian dalam studi ini adalah untuk menganalisa pengaruh daya tarik 

celebrity endorser terhadap perilaku membeli produk kartu As pada mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang 

D. MANFAAT PENELITIAN 

a) Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya dunia pustaka, terutama bagi 

literatur penelitian tentang dunia komunikasi, khususnya tentang fenomena  

periklanan Bagi Mahasiswa Jurusan Komunikasi  

b) Sebagai mahasiswa yang nantinya diharapkan dapat menjadi komunikator 

yang mampu menjalankan perannya dengan baik, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai tambahan pengetahuan tentang informasi iklan sebagai 

media penyampai suatu informasi tertentu yang bersifat membangun dan 

positif sehingga para mahasiswa dapat mencari alternative yang tepat dalam 

melaksanakan komunikasi dengan baik, terutama dalam memanfaatkan 

media komunikasi modern.  
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1 PEMAHAMAN TENTANG DAYA TARIK 

Daya tarik adalah suatu kekuatan yang dimiliki seseorang ataupun suatu benda 

atau hal dalam situasi kondisional yang mampu menarik perhatian sekitarnya. 

Kekuatan itu memiliki beberapa keistimewaan yang dirasa berbeda/tidak ditemui/ 

dimiliiki oleh orang atau benda atau hal lainnya.   

Daya tarik merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam diri si selebriti yang 

meliputi sejumlah karakteristik selebriti dan dapat dilihat khalayak dalam diri 

selebriti, seperti daya tarik  fisik, kecerdasan, sifat kepribadian dan gaya hidup 

selebriti tersebut. Daya tarik sendiri mempunyai fungsi untuk menarik dan 

mempersuasi seseorang untuk mengukukuhkan, mengubah sikap, kepercayaan dan 

menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi daya tarik merupakan 

Kekuatan atau tenaga untuk menarik sesuatu.     

Daya tarik dapat mengubah perasaan atau menarik minat dan motif seseorang 

terhadap objek. Serta pada dasarnya daya tarik dapat digunakan sebagai dasar dalam 

menyajikan suatu tayangan yang memberikan hiburan, iklan serta informasi.  

Daya tarik memiliki beberapa bentuk antara lain : daya tarik fisik dan kepribadian.  

E.2 PEMAHAMAN TENTANG ENDORSER 

Iklan merupakan salah satu media promosi yang paling tepat untuk 

menginformasikan pesan yang diinginkan oleh perusahaan kepada masyarakat. Iklan 

juga merupakan salah satu bentuk promosi yang paling effektif, itu dikarenakan daya 

jangkau iklan yang luas. Iklan yang disenangi konsumen terlihat menciptakan sikap 

merek yang positif dan keinginan untuk membeli yang lebih daripada iklan yang tidak 

mereka sukai. Penggunaan nara sumber (source) sebagai figur penarik perhatian dan 



 

7 

 

sebagai opinion leader dalam iklan merupakan salah satu cara kreatif untuk 

menyampaikan pesan. Salah satu diantaranya dengan cara penggunaan Celebrity 

endorser sebagai figur penarik perhatian. fungsi endorser sebetulnya adalah 

mendukung dan mengangkat citra sesuai dengan kebutuhan merek. Seperti ditulis 

Kotler dalam bukunya Manajemen Pemasaran (2002). Para pembeli mungkin 

mempunyai tanggapan yang berbeda beda terhadap citra perusahaan atau merek. 

Penyebab utama berkembangnya perusahaan adalah karena citra produk perusahaan 

diterima dengan baik oleh masyarakat, dalam hal ini adalah menjadikan endorser 

sebagai perwakilan citra produk barang atau jasa perusahaan yang ditawarkan ke 

masyarakat. Shimp (2003: 460) membagi endorser ke dalam dua tipe, yaitu celebrity 

endorser dan typical-person endorser.  

E.2.1. Celebrity Endorser 

         Celebrity endorser adalah artis pendukung untuk membawakan atau mendukung 

produk yang dibawakan dalam sebuah iklan. Pemakaian celebrity endorser diharapkan 

mampu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat akan citra produk yang 

dibawakannya. Selain itu juga harapan perusahaan bahwa dengan penggunaan 

celebrity endorser agar pesan yang diinginkan oleh pemakai celebrity endorser dapat 

langsung diterima. Personaliti artis dapat mempengaruhi personaliti merek, yang 

dimaksud disini adalah bahwa pencitraan sang bintang diharapkan dapat membentuk 

suatu citra yang positif juga terhadap merek produk tersebut. Keberhasilan  sebuah  

iklan  tidak  terlepas  dari  pesan  bintang  iklan  dalam mempromosikan  sebuah  

merek  produk,  terutama  bila  iklan  tersebut  ditayangkan melalui  media  televisi.  

Penggunaan  bintang  iklan  dalam  sebuah  iklan  di  televisi merupakan  alternatif  

strategi  yang  tepat  untuk  memperkenalkan  produk kepada konsumen. 
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Pengertian selebriti sendiri yaitu  sosok pribadi yang berasal dari kalangan artis 

bintang film, penghibur, atau atlet, musisi  yang  dikenal  oleh masyarakat. Hal yang 

juga menjadi pertimbangan suatu perusahaan untuk menggunakan celebrity endorser 

untuk mewakili imej produknya dikarena kemampuan sang celebrity endorser dalam 

bidang tertentu  yang  dapat  mendukung produk yang diiklankan. Selain itu 

penggunaan selebriti sendiri di dalam mendukung iklan dikarenakan selebriti banyak 

disukai masyarakat, selebriti dapat menarik perhatian masyarakat, dengan 

menggunakan selebriti diharapkan persepsi produk yang diklankan akan berubah. 

Seleksi para selebriti endorser dalam iklan dilakukan melalui banyak 

pertimbangan dari para manajer merek dan biro biro periklanan. Menurut Terence 

A.Shimp dalam bukunya Periklanan Promosi (2003:464) terdapat 5 bagian penting 

didalam menyeleksi seorang selebriti pendukung antara lain : (1) kredibilitas selebriti 

(2) kecocokan selebriti dengan khalayak (3) kecocokan selebriti dengan merek (4) 

daya tarik selebriti (5) pertimbangan lainnya. Kredibilitas selebriti disini adalah 

keahlian dari seorang selebriti dapat dipercaya, dan dianggap memiliki wawasan 

tentang isu tertentu, seperti kehandalan merek, akan menjadi orang yang paling 

mampu meyakinkan orang lain untuk mengambil suatu tindakan. Kecocokan selebrity 

dengan khalayak adalah kecocokan antara selebriti yang mewakili produk perusahaan 

kepada khalayak. Kecocokan selebriti dengan merek, para eksekutif periklanan 

menuntut agar citra selebriti nilai dan perilakunya sesuai dengan kesan yang 

diinginkan untuk merek yang diiklankan. Daya tarik selebriti, didalam memilih 

selebriti para eksekutif periklanan mengevaluasi aspek yang berbeda yang dapat 

disatukan dibawah sebutan umum daya tarik. Daya tarik sendiri meliputi keramahan, 

menyenangkan, fisik,dan pekerjaan sebagai beberapa dimensi yang penting dari 
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konsep daya tarik. Pertimbangan lainnya, faktor dimana para esekutif periklanan 

mempertimbangkan faktor-faktor tambahan contohnya : biaya, besar kecilnya 

kemungkinan bahwa selebriti akan berada dalam masalahsetelah suatu dukungan 

dilakukan, sulit mudahnya ia bekerja sama, berapa banyak merek yang sedang 

didukung selebriti, 

E.2.2  Typical Person Endorser  

Typical endorser dalam penggunaannya sendiri didalam iklan hanya sebatas 

pendukung, itu berbeda dengan celebrity endorser dimana celebrity endorser 

digunakan sebagai imej produk. Itu dikarenakan Typical endorser dipilih hanya untuk 

mendukung iklan, dengan alasan Typical-person endorser biasanya digunakan sebagai 

bentuk promosi testimonial untuk meraih kepercayaan konsumen semata. Typical-

person endorser dapat lebih diakrabi oleh konsumen karena mereka merasa memiliki 

kesamaan konsep diri yang aktual (actual-self concept),  nilai-nilai yang dianut, 

kepribadian, gaya hidup  (life styles),  karakter demografis, dan sebagainya.  

E.3  PEMAHAMAN TENTANG IKLAN 

E.3.1   Pengertian Iklan 

Dalam bukunya “Managemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya di 

Indonesia” Rheinald Khassali menjelaskan, secara sederhana iklan adalah sebagai 

informasi yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat 

suatu media. (Khassali, 1992:9) 

Namun dari pengertian tersebut, untuk membedakan dengan pengumuman 

biasa, iklan lebih diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli. Seperti yang 

dinyatakan oleh Frank F. Jefkins (dalam Khassali, 1992:9), bahwa iklan sebagai 

kegiatan komunikasi massa, yaitu menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan 
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dengan produk melalui komunikasi persuasif yang ditujukan kepada masyarakat lewat 

suatu media agar seseorang menjadi terbujuk.  Iklan lebih diarahkan untuk membujuk 

atau mempersuasi orang agar membeli dan iklan juga merupakan salah satu bentuk 

dari aktifitas komunikasi. 

E.3.2.  Tujuan Periklanan 

Iklan memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Menyadarkan komunikan dan memberi informasi kepadanya tentang suatu 

barang atau jasa 

2) Menimbulkan suatu perasaan suka akan barang atau jasa yang telah disajikan 

dalam iklan dalam diri komunikan. 

3) Meyakinkan komunikan akan kebenaran tentang apa yang dijanjikan dalam 

iklan agar komunikan berusaha untuk memiliki dan menggunakan barang atau 

jasa yang telah disampaikan melalui iklan. 

E.4  PEMAHAMAN BRAND IMAGE 

Brand image merupakan salah satu faktor penentu dalam keputusan pembelian 

suatu merek produk. Untuk itu pemasaran harus mengembangkan brand Image yang 

khas yang dapat menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan produk yang 

diinginkan. 

Menurut Kotler (2002:328) citra merek (brand image) adalah persepsi 

masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Citra merek (brand image ) 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang diluar kontrol perusahaan. Fakta bahwa citra 

memiliki kehidupan sendiri didalam mempertahankan daya tariknya pangsa pasar.  

Terdapat tiga hal menurut Philip Kotler dalam buku manajemen pemasaran 

yaitu (1) Memantapkan karakter produk dan usulan nilai (2) Menyampaikan karakter 
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dengan cara yang berbeda (3) Memberikan kekuatan emosional yang lebih dari 

sekedar citra mental. Selain itu juga citra merek (brand image) dapat diperkuat 

melalui lambang dan media. Dimaksud melalui lambang adalah citra dapat diperkuat 

menggunakan simbol-simbol yang kuat. Melalui media, citra yang dipilih harus 

ditampilkan dalam iklan yang menyampaikan suatu cerita, suasana hati, pernyataan 

sesuatu yang jelas berbeda dengan yang lain. 

E.5  PEMAHAMAN PERILAKU  

Perilaku adalah merupakan perbuatan/tindakan dan perkataan seseorang yang 

sifatnya dapat diamati, digambarkan dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang 

melakukannya.  Perilaku sendiri mempunyai beberapa dimensi antara lain : (1)  fisik, 

dapat diamati, digambarkan dan dicatat baik (2) frekuensi, durasi dan intensitasnya (3)  

ruang, suatu perilaku mempunyai dampak (4) kepada lingkungan (fisik maupun 

sosial) dimana perilaku itu terjadi (5) waktu, suatu perilaku mempunyai  kaitan 

dengan masa lampau maupun masa yang akan datang. 

Perilaku diatur oleh prinsip dasar perilaku yang menjelaskan bahwa ada 

hubungan antara perilaku manusia dengan peristiwa lingkungan. Perubahan perilaku 

dapat diciptakan dengan merubah peristiwa didalam lingkungan yang menyebabkan 

perilaku tersebut. Perilaku dapat bersifat covert ataupun overt-overt artinya nampak 

(dapat diamati dan dicatat) sedangkan covert artinya tersembunyi (hanya dapat      

diamati oleh orang yang melakukannya). Fokus pengubahan perilaku kepada perilaku 

yang dapat diamati (perilaku overt). Tujuan adanya perilaku antara lain membentuk 

atau meningkatkan perilaku yang tidak ada atau kurang dimiliki oleh individu, 

mengurangi atau menghentikan perilaku yang berlebihan (behavioral excesses), 
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mengurangi atau menghentikan perilaku maladaptif dan memelihara atau 

meningkatkan perilaku adaptif.  

E.6  PEMAHAMAN TENTANG MAHASISWA 

Tingkat pendidikan secara umum dimulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK, dan 

Perguruan Tinggi. Jika dalam TK, SD, SMP,  dan SMA/SMK kita disebut sebagai 

sebutan mired atau siswa. Dalam perguruan tinggi kita disebut mahasiswa. Jika kita 

artikan satu-satu arti dari mahasiswa, yang pertama kita lihat dari gabungan kata 

antara maha yang berarti besar/agung, dan siswa yang artinya pelajar. Jadi bisa 

diartikan mahasiswa adalah pelajar yang diagungkan. 

Definisi lain mahasiswa adalah orang muda usia, miskin pengalaman. Getol 

membangun mimpi-mimpi besar, tapi tak juga bisa terhindar dari golongan selera 

sementara (temporal). Penampilannya sering ambiguous atau mengganda arti. Suatu 

saat bisa menjadi kawan partner kepentingan tertentu. Kepentingan pengusaha 

misalnya, tapi pada saat yang lain bisa menjadi perintang, bukan musuh bebuyutan 

bagi kepentingan yang serupa. (Malik, Muhadjir, 1992:12) 

Jika kita lihat lebih luas, bisa dikatakan sebagai siswa atau pelajar yang 

memiliki wawasan yang luas dan lebih sering ingin mengerti hal-hal baru. Di mana 

mahasiswa sendiri terdiri dari sekelompok orang (masyarakat) yang memiliki 

beberapa perbedaan pendapat dan pikiran. Dan jika dibandingkan dengan masyarakat 

yang lain, mahasiswa lebih condong kepada yang namanya ambisi dalam membangun 

angan-angan dan pikiran yang dibangun. 

E.7  PEMAHAMAN TENTANG PRODUK KARTU AS 

Kartu As merupakan salah satu produk dari perusahaan Telkomsel 

(Telekomunikasi Selular) yang mempunyai moto “telekomunikasi seluler yang 
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Menyatukan Bangsa”. Telkomsel sendiri didirikan pada tahun 1995 sebagai wujud 

semangat inovasi untuk mengembangkan telekomunikasi Indonesia yang terdepan. 

Untuk  mencapai visi tersebut, Telkomsel terus memacu pertumbuhan jaringan 

telekomunikasi di seluruh penjuru Indonesia secara pesat sekaligus memberdayakan 

masyarakat. Telkomsel menjadi pelopor untuk berbagai teknologi telekomunikasi 

selular di Indonesia, termasuk yang pertama meluncurkan layanan roaming 

internasional dan layanan 3G di Indonesia. Sedangkan produk kartu As sendiri 

merupakan Kartu Prabayar (prepaid) yang dikeluarkan oleh Telkomsel pada tahun 

2004 dan menerapkan teknologi EDGE. Kartu As memberikan berbagai kemudahan 

bagi konsumen mereka dengan menyajikan berbagai program dan layanan yang 

mudah dan transparan baik dari sisi tarif, program yang ditawarkan maupun cara 

mendapatkan program. Fitur-fitur yang ada pun banyak diantaranya : Voice 

percakapan Nasional dan Internasional (SLI & VoIP), Video call dalam jaringan 3G 

ke atas, SMS,International Roaming, Call Waiting & Call Hold, Multiparty, GPRS & 

MMS, Call Me, Transfer Pulsa ke sesama Kartu As, TELKOMSEL Digital Time 

Announcement, 3G Services, Gen’Asik, NSP 1212.  

Berikut ini adalah beberapa kelebihan kartu As dibandingkan dengan kartu-

kartu seluler lainnya: 

1. Layanan Berkualitas dan Jaringan Terluas dari Telkomsel, seperti yang sudah 

disebutkan tadi, Kartu As didukung oleh layanan berkualitas dengan jaringan 

terluas dari Telkomsel. Banyaknya jumlah BTS yang dimiliki Telkomsel membuat 

semua pelosok tanah air bisa menikmati layanannya. 

2. Satu Tarif ke Semua Operator, kartu As memiliki tarif dasar yang sama untuk 

menelepon 24 jam ke seluruh operator yang ada di Indonesia. Selain itu, tarif yang 



 

14 

 

harus dikeluarkan saat menelepon operator lain pun hampir semurah menelepon ke 

sesama pelanggan Telkomsel 

3. Aktif Selamanya, anda tak perlu khawatir akan kehilangan masa aktif Kartu As 

Anda, karena hanya dengan menggunakan minimal Rp1.000,- dari Kartu As, maka 

Kartu As Anda akan aktif selamanya. 

4. Program ASik dan Serba Seribu, dengan paket perdana Rp2.000,- pengguna Kartu 

As bisa mengikuti berbagai program ASik  

5. Isi Ulang Terjangkau, kartu As telah menyediakan denominasi rendah yang 

mencapai Rp5.000,- untuk biaya pulsa isi ulang. 

6. Transfer Pulsa, Dengan Kartu As, Anda bisa berbagi pulsa dengan pelanggan lain 

yang Anda kenal melalui menu transfer pulsa. 

7. Nelpon Murah ke Luar Negeri dan Bisa Dibawa Keliling Dunia, terdapat layanan 

VoIP 01052 dalam Kartu As memungkinkan pengguna Kartu As menikmati tarif 

murah nelepon ke luar negeri. Selain itu, layanan ini juga memungkinkan 

pelanggan setia Kartu As untuk membawa kartunya keliling dunia tanpa adanya 

gangguan komunikasi. 

8. Kartu As - Banyak GRATISannya, promo gratis yang bisa dinikmati dari Kartu As. 

• Bicara 1 Menit GRATIS 1 Menit 

• GRATIS 100 SMS tiap kirim 100 SMS 

• GRATIS internetan 5 MB tiap beli paket 5 MB data 

• GRATIS 100 menit bicara 24 jam nonstop dengan membeli Paket Jagoan 

Serbuuu...! seharga Rp1000,- 

• 1000 SMS GRATIS 24 jam nonstop dengan penggunaan SMS senilai Rp1000,-  
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• GRATIS 1000 SMS 24 jam nonstop dengan membeli Paket Jagoan Serbuuu...! 

SMS seharga Rp1000,-  

E.8  PEMAHAMAN TENTANG KOMUNIKASI MASSA 

   Istilah komunikasi massa atau dalam bahasa inggris communication berasal 

dari kata latin communicatio  dan bersumber dari kata communis yang berarti 

sama, sama disini maksudnya adalah sama makna. Dalam arti kata bahwa 

komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak 

yang terlibat. Dikatakan minimal karena kegiatan komunikasi tidak hanya 

informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu tetapi juga persuasif yaitu agar 

oranglain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan sesuatu 

kegiatan atau perbuatan.  

   Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau 

perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran 

bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain lainnya yang muncul dari 

benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, 

kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan dan sebagaimana yang timbul 

dari lubuk hati. 

E.8.1 Arti Komunikasi Massa 

Menurut Onong Uchana dalam buku Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, 

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi melalui media massa. 

Para ahli komunikasi membatasi pengertian komunikasi massa pada komunikasi 

dengan menggunakan media massa, misalnya surat kabar, majalah, radio, televisi atau 

film. 
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Seperti dikatakan oleh Severin dan Tankard, Jr dalam Onong (2001:21) 

Komunikasi massa itu adalah ketrampilan, seni dan ilmu, dikaitkan dengan pendapat 

devito bahwa komunikasi itu ditujukan kepada massa dengan melalui media massa 

dibandingkan dengan jenis jenis komunikasi lainnya. 

E.8.2 Ciri Komunikasi Massa 

 Ciri-ciri komunikasi massa menurut Onong Efendi dalam buku Ilmu 

komunikasi Teori dan Praktek antara lain : 

1. Komunikasi massa berlangsung satu arah  

Berbeda dengan komunikasi antar personal yang berlangsung dua arah (two way 

traffic communication) komunikasi berlangsung satu arah (one way 

communication). Ini berarti bahwa tidak terdapat arus balik dari komunikan 

kepada komunikator, dengan kata lain wartawan sebagai komunikator tidak 

mengetahui tanggapan khalayak yang dijadikannya sasarannya. Yang dimaksud 

tidak mengetahui dalam keterangan diatas ialah tidak mengetahui pada proses 

komunikasi itu berlangsung. Sebagai konsekuensi dari situasi komunikasi 

seperti itu komunikator pada komunikasi massa harus melakukan perencanaan 

dan persiapan sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikkannya kepada 

komunikan harus komunikatif dalam arti kata dapat diterima secara inderawi 

(recived) dan secara rohani (accepted) pada satu kali penyiaran. Dengan 

demikian pesan komunikasi selain harus jelas dapat dibaca kalu saluran media 

cetak dan jelas dapat didengar bila salurannya media elektronik juga dapat 

dipahami maknanya seraya tidak bertentangan dengan kebudayaan komunikan 

yang menjadi sasaran komunikasi.   

2. Komunikator pada komunikasi massa melembaga 
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Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga, yakni 

suatu institusi atau organisasi. Oleh karena itu komunikatornya melembaga atau 

dalam bahasa asing itu disebut institutionalized communicator atau organized 

communicator. Komunikator pada komunikasi massa misalnya wartawan surat 

kabar atau penyiar televisi karena media yang dipergunakan adalah suatu 

lembaga dalam menyebarluaskan pesan komunikasinya bertindak atas nama 

lembaga sejalan dengan kebijaksanaan (policy) surat kabar dan stasiun televisi 

yang diwakilinya.sebagai konsekuensi dari sifat komunikator yang melembaga 

itu peranannya dalam komunikasi ditunjang oleh orang orang lain. 

Kemunculannya dalam media komunikasi tidak senderian tetapi bersama orang 

lain. Berdasarkan kenyataan tersebut, komunikator pada komunikasi massa 

dinamakan juga komunikator kolektif (collective communication) karena 

tersebarnya pesan komunikasi massa merupakan hasil kerja sama sejumlah 

kerabat kerja. 

3. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum 

Pesan yang disebarkan melalui media massa bersifat umum (public) karena 

ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Jadi tidak ditujukan 

kepada perseorangan atau kepada sekelompok orang tertentu. Media massa 

tidak menyiarkan suatu pesan yang tidak menyangkut kepentingan umum.  

4. Media komunikasi menimbulkan keserempakan 

Ciri ciri lain dari media massa adalah kemampuannya untuk menimbulkan 

keserempakan pada pihak khalayak dalam menerima pesan pesan yang 

disebarkan. Hal inilah yang merupakan ciri paling hakiki dibandingkan dengan 

media komunikasi lainnya. Bandingkan misalnya poster atau papan reklame 
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adalah media komunikasi, tetapi bukan media komunikasi massa sebab tidak 

mengandung ciri keserempakan dan sedangkan radio dan televisi siaran 

merupakan media komunikasi massa itu disebabkan oleh ciri keserempakan 

yang dikandungnya. Pesan yang disampaikan melalui pesan dan papan reklame 

kepada khalayak umum tidak diterima oleh mereka dengan melihat poster dan 

papan reklame secara serempak atau bersama sama tetapi secara bergantian. 

Lain dengan pesan yang disampaikan melalui radio atau televisi siaran, pesan 

yang disampaikan akan diterima oleh khalayak umum dalam jumlah besar 

serempak bersama sama.  

5. Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen 

Komunikasi atau khalayak umum yang merupakan kumpulan anggota 

masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai sasaran yang 

dituju komunikator bersifat heterogen. Dalam keberadaannya secara terpencar 

pencar dimana satu dengan lainnya tidak saling mengenal dan tidak memiliki 

kontak pribadi, masing masing berbeda dalam segala hal : usia, jenis kelamin, 

agama, ideologi, pekerjaan, pendidikan, pengalaman, kebudayaan, dll. 

Pengelompokan tersebut telah dilaksanakan oleh berbagai media massa dengan 

mengadakan rubrik atau acara tertentu untuk kelompok pembaca pendengar 

penonton tertentu. Berdasarkan pengelompokan tersebut maka sejumlah rubrik 

atau acara diperuntukkan bagi kelompok tertentu sebagai sasarannya, atau dapat 

disingkat kelompok sasaran (target group), disamping khalayak keseluruhan 

sebagai sasarannya atau yang disebut khalayak sasaran (target audience) . 

E.8.3  Fungsi Komunikasi Massa 

 Menurut Onong Uchajana Efendi (2001) fungsi komunikasi massa adalah: 
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1. Menyiarkan (to inform) 

2. Mendidik (educate) 

3. Menghibur (to entertain) 

Dari ketiga fungsi tersebut, mana yang utama tergantung pada jenis media 

tersebut. Kalau ada fungsi-fungsi lainnya seperti artikel yang mengandung 

pendidikan, cerita bersambung, cerita bergambar yang mengandung hiburan, hanyalah 

fungsi pelengkap saja tarhadap fungsi utama menyiarkan informasi. 

F. DEFINISI KOSEPTUAL 

Definisi konseptual adalah pernyataan yang mengartikan atau memberi makna 

suatu konsep atau istilah tertentu. Definisi konseptuan merupakan penggambaran 

secara umum dan menyeluruh yang menyiratkan maksud dari konsep atau istilah yang 

bersifat konstitutif (merupakan defini yang tersepakati oleh banyak pihak dan telah 

dibakukan setidaknya di kamus bahasa) dan juga definisi konseptual adalah batasan 

tentang pengertian yang diberkan peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang 

hendak diukur, diteliti dan digali datanya (Hamidi, 2007: 141) 

F.1 Daya Tarik Celebrity Endorser 

Daya tarik adalah suatu kekuatan yang dimiliki seseorang ataupun suatu benda 

atau hal dalam situasi kondisional yang mampu menarik perhatian sekitarnya.  

Kekuatan itu dari pada beberapa keistimewaan yang dirasa berbeda/ tidak ditemui/ 

dimiliiki oleh oranga tau benda / hal lainnya ( http : // smartpsikologi.blogspot.com/ 

2007/08/daya-tarik.html). Sedangkan daya tarik celebrity endorser adalah daya tarik 

(attractiveness) dimana elemen-elemen yang terdapat dalam diri si selebriti yang 

meliputi sejumlah karakteristik selebriti dan dapat dilihat khalayak dalam diri 

selebriti, seperti daya tarik fisik, kecerdasan, sifat kepribadian dan gaya hidup selebriti 
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tersebut. Daya tarik merupakan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dapat 

menimbulkan rasa ketertarikan terhadap dirinya (Noviandra,2006, Hal. 68-69). 

Menurut Terence A. Shimp (2003:468) daya tarik selebriti merupakan proses 

identifikasi. Daya tarik bukan hanya berarti daya tarik fisik meskipun daya tarik bisa 

menjadi atribut yang sangat penting tetapi meliputi sejumlah karekteristikyang dapat 

dilihat khalayak dalam diri pendukung, kecerdasan, sifat sifat kepribadian, gaya 

hidup, fisik. Konsep daya tarik sendiri menurut Shimp (2003:468) dibagi menjadi 

antara lain persamaan (similarity), pengenalan (familiarity), dan penyukaan (liking). 

Yaitu seorang pendukung dianggap menarik oleh para khalayak apabila mereka bisa 

membagi rasa similarity atau familiarity dengannya. Seorang selebriti endorser yang 

menarik tidak akan memberikan manfaat bagi suatu produk bila kecocokannya kurang 

antara pendukung dan produk.   

G. PERILAKU MEMBELI 

Bagaimana proses seseorang sampai pada keputusan untuk memiliki merek 

tertentu ? apa yang mendorong seseorang sehingga lebih suka mendatangi tempat 

tertentu untuk melakukan pembelian ? Menurut Kotler dalam Bilson (2003:99) 

menjelaskan bahwa keputusan seseorang atas merek, kategori produk, waktu 

pembelian dan jumlah pembelian, merupakan hasil stimulasi yang berasal dari luar 

dirinya yang diolah dalam diri konsumen. 

Menurut Bilson (2003:100) terdapat empat tipe perilaku pembelian konsumen 

berdasarkan pada tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan diantara merek 

antara lain : (1) Perilaku membeli yang rumit (complex buying behavior), perilaku 

yang rumit membutuhkan keterlibatan yang tinggi dalam pembelian. Perilaku ini 

menyingkapkan adanya perbedaan yang jelas antara merek merek yang ada. Perilaku 
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membeli ini terjadi pada waktu membeli produk produk yang mahal, tidak sering 

dibeli, beresiko, dan dapat mencerminkan diri pembelinya seperti mobil, televisi, 

pakaian, jam tangan. Biasanya konsumen tidak tahu terlalu banyak tentang kategori 

produk dan harus belajar untuk mengetahuinya. (2) Perilaku membeli untuk 

mengurangi ketidakcocokan (dissonance reducing buying behavior), perilaku 

membeli mempunyai keterlibatan yang tinggi dan kosumen menyadari hanya sedikit 

perbedaan antara berbagai merek. Perilaku membeli ini terjadi untuk pembelian 

produk itu mahal, tidak sering dilakukan dan membeli secara relatif cepat karena 

perbedaan merek tidak terlihat. Contoh karpet, keramik, pipa pvc dan lain lainnya. (3) 

Perilaku membeli berdasarkan kebiasaan (habitual buying behavior), dalam hal ini 

konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan bukan berdasarkan kesetiaan 

terhadap merek. Konsumen memilih produk secara berulang bukan karena merek 

produk tetapi karena mereka sudah mengenal produk tersebut contoh seperti produk 

produk garam, gula,air mineral, beras dan lain lainnya. (4) Perilaku yang mencari 

keragaman (Variety seeking buying behavior), perilaku ini memiliki keterlibatan yang 

rendah namun masih terdapat perbedaan merek yang jelas. Konsumen berperilaku 

dengan tujuan mencari keragaman dan bukan kepuasaan. Jadi merek dalam perilaku 

ini bukan merupakan suatu yang mutlak.  

H.  DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi operasional menurut Kerlinger (1998: 51) adalah melekatkan arti pada 

suatu konstruk atau variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau 

tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur konstruk atau variabel itu. Berikut 

definisi operasional terbagi menjadi dua variabel yaitu: 
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H.1 Variabel Daya Tarik Celebrity Endorser  

a. Popularitas, terkenalnya sosok selebriti endorser pada khalayak umum dan 

pengenalan (familiarity) kepada selebriti endorser atau pendukung di 

khalayak umum khususnya mahasiswa Muhammadiyah Malang  

b. Individu celebrity endorser, sosok seorang selebriti endorser yang memiliki 

daya tarik penyukaan (liking) dengan khalayak umum dan itu menjadi 

senjata untuk mempersuasi khalayak umum khususnya mahasiswa 

muhammadiyah malang dalam menarik perhatian ke produk yang 

didukungnya. 

c. Profesional kerja celebrity endorser, dalam arti kata etos kerja dari seorang 

selebriti pendukung menjadi hal utama dalam variabel ini dan kredibilitas 

seseorang menjadi selebrity endorser itu salah satu kunci menjadi sosok 

selebriti pendukung. 

d. Sisi sosial celebrity endorser, sosok seorang selebriti endorser yang 

memiliki persamaan (similiarity) dengan produk untuk mempersuasi 

khalayak umum khususnya mahasiswa muhammadiyah malang dalam 

menarik perhatian ke produk yang didukungnya. 

H.2 Variabel Perilaku Membeli Produk Kartu As Pada Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang 

a. Attention  

- Perhatian yang tertuju pada iklan  Kartu As 

b. Interest  

- Ketertarikan terhadap kartu As karena sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan  
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c. Desire  

- Minat untuk mendapatkan kepuasan (senang atau tidak senang ) dalam 

menggunakan kartu As 

d. Decision  

- Mengambil keputusan untuk membeli produk kartu As karena ingin 

mendapatkan apa yang dibutuhkan pada produk kartu As  

e. Action  

- Mengambil tindakan dengan membeli dan memakai kartu As  

I. HIPOTESIS  

Dalam suatu penelitian, hipotesis merupakan pedoman karena data yang 

dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan variable-variabel yang 

dinyatakan dalam hipotesis statistiknya sebagai berikut : 

H0 =  Tidak terdapat pengaruh antara daya tarik celebrity endorser terhadap 

perilaku membeli produk kartu As pada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang 

Ha = Terdapat pengaruh yang sangat rendah antara daya tarik celebrity 

endorser terhadap perilaku membeli produk kartu As pada mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah 


