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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Hasil studi Moh. Anshori Satria Jatmika (2017) melakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh harga dan celebrity endorse 

terhadap keputusan pembelian sepatu bola nike di planet sport tunjungan 

plaza surabaya. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa harga 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian serta celebrity 

endorser berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu 

sepakbola Nike di Planet Sport Tunjungan Plaza Surabaya 

Hasil penelitian berikutnya adalah Hardandy,A. dan Astuti  T.  

(2015) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, 

persepsi harga dan promosi terhadap keputusan pembelian honda revo fit 

fi. Hasil penelitian ini menunjukan variable persepsi harga paling 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian honda revo fit fi 

B. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen  

Proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen 

sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Menurut Griffin 2005 

dalam Sangadji dan Sophiah (2013;7) perilaku konsumen adalah 

semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologi yang mendorong 

tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, menggunakan 

menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan kegiatan 
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mengevaluasi. Pengambilan keputusan pembelian juga di definisikan 

sebagai sebuah proses pemecahan masalah. Masalah yang dimaksud 

adalah sesuatu yang timbul akibat ada kebutuhan dan keinginan yang 

belum tercapai.  

Mencermati proses pengambilan keputusan adalah bagian yang 

penting dalam sebuah bisnis, utamanya dalam kajian ilmu perilaku 

konsumen. Perilaku konsumen secara sederhana dijelaskan oleh 

Mowen dan Minor dalam (Sophiah dan Sangadji 2013: 13) bahwa 

dalam keputusan pembelian konsumen black box theory merupakan 

suatu model perilaku konsumen yang paling sederhana. Tetapi mampu 

menjelaskan proses pengambilan keputusan konsumen sebagai respons 

terhadap rangsangan yang diterimanya. Berbagai model perilaku 

konsumen lain merupakan pengembangan dari model kotak hitam 

(Black Box Theory) ini. Model Black Box Theory terdiri dari 3 bagian 

yaitu rangsangan (stimulus), konsumen, dan respon.  

Gambar 2.1 Model Black Box Theory 

 

 

 

 

 

Sumber: Mowen dan Minor dalam Sophiah dan Sangadji (2013) 
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Dari gambar 2.1 tentang model black box theory dapat 

dijelaskan bahwa Marketing Stimuli merupakan bagian dari bauran 

pemasaran yaitu;  

a. Produk 

Produk adalah sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk yang 

ditawarkan bisa berupa barang fisik (mobil, perumahan, barang 

elektronik dan sebagainya). Produk juga bisa berupa orang (Lionel 

Messi, Ronaldo dan sebagainya. Produk juga bisa berupa 

organisasi (yayasan Palang Merah Indonesia, Ikatan Motor 

Indonesia dan sebagainya. Ada 5 tingkatan produk yaitu (1) 

manfaat inti (2) bentuk dasar (3) Produk yang diharapkan (4) 

produk yang ditingkatkan (5) produk potensial. 

b. Harga 

Harga dari sudut pandang pemasaran merupakan suatu ukuran 

yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau 

penggunaan suatu barang dan jasa (Tjiptono 2014: 193).  

c. Tempat (Distribusi) 

Saluran distribusi merupakan jalur yang dilalui arus barang 

dari produsen ke konsumen akhir baik melalui perantara yang 

panjang atau pendek. Pemilihan strategi distribusi produk ada 6 

macam yaitu (1) menggunakan penyalur yang ada (2) 

menggunakan penyalur yang baru (3) membeli perusahaan kecil 
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yang berfungsi sebagai penyalur (4) penjualan produk dalm jumah 

yang besar kepada perusaan lain (5) pembungkusan produk melalui 

internet (6) menjual produk melalui internet. 

d. Promosi 

Promosi adalah semua jenis kegaitan pemasaran yang 

ditujukan untuk mendorong permintaan konsumen atas produk 

yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Tujuan dari promosi 

adalah (1) memodifikasi tingkah laku konsumen (2) 

memberitahukan/menginformasikan produk kepada konsumen (3) 

membujuk atau memotivasi konsumen agar mau membeli produk 

yang ditawarkan (4) mengingatkan konsumen kepada produk agar 

tidak beralih ke produk yang lain. Ada 4 jenis promosi, yaitu: 

1) Periklanan  

Periklanan adalah bentuk persentasi dan promosi 

nonpribadi untuk memasarkan produk yang dibayar oleh 

sponsor tertentu. 

2) Penjualan Perseorangan 

Penjualan Perseorangan adalah persentasi lisan dalam 

suatu percakapan dengan satu calon pembeli atau lebih yang 

ditunjukan untuk menciptakan penjualan 

3) Promosi Penjualan 

Promosi penjualan terdiri atas kumpulan kiat insentif 

yang beragam, kebanyakan berjangka pendek, dan dirancang 
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untuk mendorong pembelian suatu produk/jasa tertentu secara 

lebih cepat dan atau lebih besar oleh konsumen atau pedagang. 

4) Publisitas 

Istilah lain yang sering digunakan untuk publitias 

adalah hubungan masyarakat. Arti lain adalah kelompok 

apapun yang memiliki kepentingan actual atau potensial, atau 

pengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai 

tujuan. 

Perbedan motif dan preferensi konsumen dalam membeli 

dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Kotler dalam Sophiah 

dan Sangadji (2013: 41) sebagai berikut: 

Faktor Internal 

Keluarga 

Pengetahuan 

Motivasi dan Keterlibatan 

Sikap 

Persepsi 

Pembelajaran 

Kelompok Usia 

 

Faktor Eksternal 

Budaya 

Sosial (Kelompok 

Refrerensi) 

Keanggotaan dalam satu 

kelompok 
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Gambar 2.2 Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian (Sophiah dan Sangadji, 2013: 41). Gambar 

diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Faktor Internal 

a) Keluarga 

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat kuat 

pada perilaku pembeli. Hal ini dapat dimaklumi karena 

keluarga dalam suatu anggota mempunyai peranan dan 

pengaruh pada saat melakukan pembelian sehari-hari. 

b) Persepsi 

Persepsi adalah proses individu untuk mendapatkan 

, mengorganisasi, mengolah dan menginterpretasikan 

informasi. Informasi yang sama dapat diinterpretasikan 

berbeda oleh individu yang berbebeda. Persepsi individu 

tergantung dari pengetahuan, pengalaman, pendidikan, 

minat, perhatian dan sebagainya. 

c) Motivasi dan Keterlibatan 

Motivasi diartikan sebagai dorongan yang muncul 

karena adanya kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen 

diartikan sebagai ketidaknyamanan antara kondisi ideal 

yang seharusnya dirasakan dan kondisi realitas yang sedang 

dirasakan. Sedangkan keterlibatan adalah tingkat 

kepentingan pribadi yang dirasakan dan minat yang muncul 
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akibat stimulus di dalam situasi tertentu. 

d) Pengetahuan 

Pengetahuan dapat didefiniskan sebagai informasi 

yang tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan dibagi menjadi 

tiga bidang umum yaitu pengetahuan produk, pengetahuan 

pembelian dan pengetahuan pemakaian. Pengetahuan akan 

produk meliputi (1) kesadaran akan kategori dan merek 

produk (2) terminologi produk (3) atribut dan ciri produk 

(4) kepercayaan tentang kategori produk. 

e) Sikap 

Sikap merupakan nilai bervariasi (suka-tidak suka) 

yang terbentuk dari interaksi langsung konsumen dengan 

suatu objek. 

f) Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses yang dilakukan 

secara sadar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Konsumen akan terus berusaha (belajar) membeli berbagai 

macam produk sampai benar-benar puas. 

g) KelompokUsia 

Usia sangat menentukan seseorang dalam 

pengambilan keputusan pembelian. Keputusan yang 

diambil oleh seorang anak dan seorang remaja akan 

berbeda. Anak-anak cenderung mengambil keputusan 
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dengan cepat, tidak banyak pertimbangan. Sedangkan 

remaja akan mempertimbangkan beberapa hal seperti 

desain, mode dan lain-lain. 

h) Gaya Hidup 

Gaya hidup merupakan bagaimana seseorang 

menjalankan hidup, membelanjakan uang dan 

memanfaatkan waktunya. Gaya hidup dala pandangan 

ekonomi adalah bagaimna seseorang mengalokasikan 

pendapatan dan bagaimna pola konsumsinya. 

2) Faktor Eksternal 

a) Budaya 

Budaya merupakan variable yang mempenagruhi 

perilaku konsumen yang tercermin dari cara hidup, 

kebiasaan dan tradisi. Keanekaragaman budaya dalam suatu 

daerah akan membentuk perilaku konsumenyang beragam 

pula. 

b) Kelas Sosial 

Kelas sosial merupakan pengelompokan orang yang 

sama dalam perilaku berdasarkan berbagai faktor. Faktor 

yang mempengaruhi kelas sosial adalah pekerjaan, prestasi 

pribadi, kepemilikan, interaksi dan orientasi nilai. 

c) Keanggotaan dalam Suatu Kelompok 

Setiap orang kan bergabung dengan kelompok-
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kelompok tertentu. Alasan bergabung akan berbeda sesuai 

dengan invidu masing-masing. Suatu kelompok akan sangat 

mempengaruhi perilaku anggotanya dan akan berakibat 

pada proses pengambilan keputusan.  

3) Faktor Situational 

a) Lingkungan Fisik 

Lingkungan fisik diartikan sebagai keadaan sarana 

dan prasarana tempat berbelanja seperti : tempat parkir, 

gedung, eksterior dan interior toko. 

b) Waktu 

Waktu diartikan sebagai kondisi saat konsumen 

melakukan pembelanjaan. Kondisi saat pembelian produk 

adalah perasaan senang, sedih, kecewa atau sakit hati. 

2. Keputusan pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah tahapan yang dilalui oleh 

konsumen sebelum melakukan pembelian. Menurut Oladepo dan 

Abimbola (2015) keputusan pembelian adalah serangkaian pilihan 

yang di buat oleh konsumen sebelum melakukan pembelian. Untuk 

membuat seseorang dapat membuat keputusan haruslah tersedia 

beberapa alternatif pilihan (Samosir et. al, 2016). 
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b. Tahapan Keputusan Pembelian 

Konsumen melalui beberapa tahap dalam membuat keputusan 

pembelian, membeli dan melakukan evaluasi pasca pembelian 

(Oladepo dan Abimbola, 2015; Kotler dan Keller, 2000). Tahapan 

tersebut diantaranya: 

1) Pengenalan masalah  

Proses membeli di mulai dengan pengenalan masalah 

atau kebutuhan. Pembeli menyadari suatu perbedaan antara 

keadaan sebenarnya dan kaeadaan yang diinginkan. Kebutuhan 

itu dapat di gerakan oleh rangsangan dari dalam diri pembeli 

atau dari luar. Sebagai contoh pengaruh dari dalam diri 

seseorang ketika dia lapar dia membutuhkan makanan untuk 

memenuhi kebutuhan dari dalam dirinya. atau suatu kebutuhan 

dapat muncul karena rangsangan dari luat. Ketika kita 

mengagumi kendaraan milik tetangga kita ingin memilikinya, 

ini dapat menyebabkan pengenalan suatu masalah atau 

kebutuhan. 

2) Pencarian infomasi 

Seseorang konsumen yang mulai tergugah minatnya 

mungkin akan akan atau mungkin tidak mencari informasi yang 

lebih banyak lagi. Jika doronagn konsumen adalah kuat, dan 

obyek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, 

konsumen akan membeli obyek itu. Jika tidak, kebutuhan 
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konsumen itu tinggal mengendap dalam ingatannya. Di dalam 

menghimpun infomasi ada dua tingkatan jenis konsumen yaitu: 

konsumen yang mencari infomasi dalam ukuran sedang-sedang 

saja dan keadaan demikian disebut perhatian yang meningkat. 

Adapun kelompok sumber infomasi yang di butuhkan 

konsumen terbagi menjadi empat kelompok yaitu: 

a) Sumber pribadi. (Keluarga, teman, tetangga, kenalan) 

b) Sumber niaga. (periklanan, petugas penjualan, penjual, 

bungkus, dan pameran) 

c) Sumber umum. (Media massa, organisasi konsumen) 

d) Sumber pengalaman. (pernah menangani, menguji, 

mempergunakan produk). 

e) Sumber-sumber informasi ini memberikan pengaruh yang 

relative berbeda-beda sesuai dengan jenis produk dan ciri-

ciri pembeli. Karena itu pemasar perlu mengidentifikasi 

sumber sumber informasi yang digunakan konsumen dengan 

cermat dan menilai pentingnya masing masing sumber 

informasi. 

3) Evaluasi alternative 

Evaluasi alternative adalah tahap dalam proses keputusan 

pembelian di mana konsumen menggunakan informasi untuk 

mengevaluasi merek merek alternative dalam satu susunan 

pilihan. Dalam tahap proses pengambilan keputusan membeli 
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di mana konsumen benar-benar membeli produk. Biasanya 

keputusan pembelian oleh konsumen adalah membeli merek 

yang paling disukai, tetapi ada dua faktor dapat muncul antara 

niat untuk membeli dan keputusan pembelian.  

a) Faktor pertama adalah sikap orang lain. Sebagai contoh 

orang tua saya menganjurkan membeli sepeda motor dengan 

harga yang murah dan mudah perawatannya, maka 

kemungkinan saya untuk membeli motor dengan harga 

mahal akan berkurang.  

b) Faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak diharapkan. 

Konsumen mungkin membentuk niat membeli berdasarkan 

faktor-faktor seperti pendapatan yang diperkirakan, harga 

yang di harapkan, dan manfaat produk yang di harapkan 

4) Evaluasi pasca pembelian 

Tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di 

mana konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah 

membeli berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan. Tugas 

seorang pemasar tidak berakhir ketika produknya dibeli orang. 

Setelah membeli produk tersebut, konsumen bisa puas bisa 

juga tidak puas dan akan terlibat dalam perilaku pasca 

pembelian. Adapun faktor yang menentukan pembeli puas atau 

tidak puas ada pada hubungan antara harapan konsumen 

dengan kinerja yang dirasakan dari produk. Jika produk gagal 
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memenuhi harapan, konsumen kecewa, jika harapan terpenuhi, 

konsumen puas, dan jika harapan terlampaui, konsumen amat 

puas. 

c. Indikator Keputusan Pembelian 

Menurut (Kotler, 2008) Terdapat indikator dari keputusan 

pembelian, yaitu: 

1. Kebutuhan 

2. Publik 

3. Manfaat 

4. Sikap orang lain 

5. Kepuasan 

3. Celebrity Endorse 

a. Pengertian celebrity endorse 

Menurut shimp (2003; 460 ) selebriti adalah tokoh (actor 

,penghibur, atau atlet ) yang di kenal masyarakat karena 

prestasinya di dalam bidang-bidang yang berbeda dari golongan 

produk yang di dukungnya. Definisi dari endorser adalah orang- 

orang yang menyampaikan pesan pada suatu iklan dan biasanya 

kita sebut orang-orang itu sebagai bintang iklan (Bramantya dan 

Jatra ,2016). Yang membuat perusahaan menggunakan celebrity 

endorse didalam iklan adalah karena pesan yang disampaikan oleh 

sumber yang menarik (kaum selebriti yang sedang populer) akan 
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mendapat perhatian yang lebih besar, selain itu akan sangat mudah 

diingat oleh konsumen (Royan 2004:2).  

b. Indikator celebrity endorse 

Menurut Shimp (2003: 470) Dalam menentukan kelayakan 

celebrity endorse digunakan indikator sebagai berikut: 

1) Attractiveness (daya Tarik) 

Daya Tarik bukan hanya berarti daya Tarik fisik – 

meskipun daya Tarik bisa menjadi atribut yang sangat penting 

tetapi meliputi sejumlah karakteristik yang dapat dilihat 

khalayak dalam diri pendukung; kecerdasan, sifat-sifat 

kepribadian, gaya hidup, keatletisan postur tubuh, dan 

sebagainya.  

Konsep umum dari daya Tarik terdiri dari tiga ide yang 

berhubungan: persamaan (similarity), pengenalan (familiarity) 

dan penyukaan (liking). Yaitu, seorang pendukung dianggap 

menarik oleh para khalayak bila mereka bisa membagi rasa 

similarity atau familiarity dengannya atau bila mereka hanya 

menyukai si pendukung tanpa melihat apakah keduanya serupa 

di dalam segala hal. Bukti empiris menunjukan bahwa 

pendukung yang menarik lebih efektif hanya bila citra 

pendukung sesuai dengan sifat produk yang di dukung. 
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2) Celebrity Expertise (keahlian selebrity) 

Keahlian (expertise) mengacu pada pengetahuan, 

pengalaman, atau keterampilan yang dimiliki seseorang 

pendukung yang berhubungan dengan topik iklannya. Keahlian 

lebih dianggap sebagai hal yang dirasakan daripada sebagai 

fenomena mutlak. Seseorang pendukung yang dianggap sebagai 

seorang ahli dalam subyek tertentu akan lebih persuasif di dalam 

mengubah pendapat khalayak yang berhubungan dengan bidang 

keahliannya daripada pendukung yang tidak dianggap sebagai 

memiliki karakteristik yang sama. 

3) Celebrity Trustworthiness (Kepercayaan Selebrity) 

Kepercayaan mengacu pada kejujuran, integritas, dan dapat 

dipercayai seorang sumber. Seringkali seorang celebrity endorse 

tertentu dianggap dapat sangat dipercaya padahal bukan orang 

yang ahli di bidang tersebut. Keadaan dapat dipercayanya 

seorang celebrity endorse tergantung kepada persepsi khalayak 

akan motivasi dukungannya.  

Bila konsumen percaya bahwa seorang celebrity endorse 

dimotivasi murni oleh kepentingan diri, ia akan kurang 

persuasive daripada orang yang oleh konsumen dianggap tidak 

ingin mencapai apa apa dengan mendukung produk atau 

sepenuhnya obyektif. Pada kalangan minoritas etnik 

menunjukan bahwa bila seorang pembicara berasal dari etnis 
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yang sama dengan khalyaknya, kepercayaan kepada pembicara 

akan meningkat, yang sebaliknya mendorong sikap yang lebih 

baik terhadap merk yang di iklankan. 

 

4. Persepsi Harga  

a. Pengertian persepsi  

Persepsi dapat diartikan sebagai proses dimana individu 

memilih, mengelola, dan menginterpretasikan stimulus ke dalam 

betuk arti atau gambar (Amirullah, 2003: 42). Menurut Stanton 

dalam Sophiah & Sangadji; 64) persepsi didefinisikan sebagai 

makna yang dikaitkan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli 

(rangsangan-rangsangan) yang diterima melalui lima indra). 

Proses pembentukan persepsi digambarkan melalui kerangka 

berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Proses Pembentukan Persepsi 

Sumber : (Solomon dalam Sophiah & Sangadji, 2013) 
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b. Pengertian Harga 

Menurut Apriyai (2013) Harga mempunyai peranan penting 

bagi konsumen dalam mempertimbangkan pembelian. Harga adalah 

nilai yang disebutkan dalam rupiah atau medium moneter lainnya 

yang digunakan sebagai alat tukar (Stanton dan Lamarto, 1984: 

308). Definisi lain menyatakan, harga merupakan salah satu elemen 

pemasaran yang dibebankan pada suatu produk atau jasa yang 

ditukarkan dengan manfaat atau keguanaanya serta menghasilkan 

pendapatan (Jatmika,2017).  

Peranan harga di dalam pemasaran lebih jelas terlihat di negara 

berkembang, yang kebanyakan konsumennya memiliki sensitivitas 

tinggi terhadap harga. Harga sangat mempengaruhi persaingan 

poduk dalam pasar potensial. Pemasar menyadari bahwa kosumen 

sering memproses informasi harga secara aktif, menerjemahkan 

harga berdasarkan pengetahuan mereka dari pengalaman pembelian 

sebelumnya , komunikasi formal (iklan, telepon penjualan, dan 

brosur) maupun komunikasi informal ( teman, kolega, atau anggota 

keluarga), titik pembelian atau sumber daya online atau faktor 

lainnya ( Kotler dan Keller, 2006: 402). 

Harga dalam persepsi konsumen adalah sesuatu yang diberikan 

atau dikorbankan untuk memperoleh suatu produk (Zeithaml dalam 

Dinawan, 2010). Dari sudut pandang konsumen ini, harga seringkali 

digunakan sebagai indicator value bilamana harga tersebut 
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dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang dan 

jasa. Value dapat didefinisikan antara manfaat yang dirasakan 

terhadap harga (Dodds dkk dalam Dinawan, 2010). 

Tjiptono (2001) mengatakan bahwa harga memiliki dua 

peranan utama dalam mempengaruhi keputusan beli, yaitu: 

1) Peranan alokasi dari harga 

Fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk 

memutuskan cara memperoleh manfaat tertinggi yang 

diharapkan berdasarkan daya belinya. Pada akhirnya, harga 

dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis produk dan 

jasa. Konsumen membandingkan dengan beberapa alternatif 

yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang 

dikehendaki. 

2) Peranan informasi dari harga 

Fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai 

faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama 

bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan 

untuk menilai faktor produk dan manfaat secara obyektif. 

c. Indikator Persepsi Harga 

Menurut Dinawan (2010) mengatakan bahwa persepsi harga 

terlihat dari: 

1) Perbandingan harga dengan produk lain 
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2) Kesesuaian harga dengan kualitas produk. 

3) Keterjangkauan harga. 

Menurut Purwati et al., (2012:268) indikator harga yang 

menentukan keputusan pembelian diantarnya: 

1) Keterjangkauan harga, sesuai dengan daya beli masyarakat. 

2) Fleksibilitas pembayaran, kemudahan dalam melakukan 

pembayaran. 

3) Potongan harga, memberikan potongan harga atau diskon atau 

cash back pada pembelian produk. 

4) Daya saing harga, kemampuan harga produk untuk bersaing 

C. Kerangka Fikir 

 

Gambar 2.4 
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D. Hipotesis

Hasil penelitian yang di lakukan Hardandy,A. dan Astuti  T.  

(2015) menyatakan persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Dari hasil penelitian dapat di hipotesiskan: 

H1: Diduga persepi harga berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Hasil penelitian yang di lakukan Parengkuan et. al, (2014) 

menyatakan, semakin sering promosi lewat bintang iklan dilakukan maka 

konsumen akan semakin tertarik melakukan keputusan pembelian. 

Penelitian menunjukkan bahwa celebrity endorsment mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk. Artinya setiap 

kenaikkan nilai dari celebrity endorsment atau semakin sering dilakukan 

maka keputusan pembelian konsumen Head and Shoulders (H&S) akan 

meningkat. Dari uraian tersebut dapat di hipotesiskan: 

H2:  Diduga celebrity endorse berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 


