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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar menjadi pasar yang 

sangat potensial bagi perusahaan - perusahaan untuk memasarkan produk-

produk perusahaan tersebut. Perusahaan dalam negeri maupun perusahaan 

asing berusaha mendirikan usaha bisnis dan menciptakan jenis-jenis produk 

yang nantinya akan digemari oleh calon pelangga. Banyaknya perusahaan ini 

menciptakan adanya suatu persaingan bisnis, perusahaan dapat menjadi 

pemenang dalam persaingan bisnisnya apabila perusahaan mampu menjaring 

pelanggan sebanyak-banyaknya, jika perusahaan dapat menjaring pelanggan 

sebanyak-banyaknya tentu perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan 

yang besar pula (www.duniaindustri .com). 

Seiring dengan menjaring pelanggan, perusahaan biasanya melakukan 

promosi melalui ofline dan online untuk menarik pelanggan agar tertarik untuk 

membeli produknya. Minat adalah rasa tertarik individu yang menimbulkan 

perhatian atau berusaha mendapatkan obyek yang mempunyai nilai potensial 

bagi dirinya (Engel, Blackwell, & Miniard, 1995). Hastuti (Antini, 2003) 

menyatakan minat beli merupakan suatu bentuk gejala psikologis yang akan 

mewarnai perilaku konsumen untuk menuju perilaku pembelian. 

Perusahaan harus memiliki cara kreatif dalam beriklan untuk 

memperkenalkan produk mereka agar dapat menarik perhatian konsumen. 

Salah satu cara kreatif dalam beriklan adalah dengan menggunakan endorser 
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(pendukung). Endorser adalah seseorang yang menyampaikan pesan hingga 

sampai ke konsumen, yang dapat membentuk opini, dan mereka akan 

meneruskan opini tersebut sesuai persepsi masing-masing. Dengan demikian 

diharapkan akan bertambah kesadaran terhadap produk (Hapsari, 2008). 

Sosok endorser dapat berasal dari kalangan selebriti maupun non selebritas. 

Selebriti diasumsikan lebih kredibel dari pada non selebritas. Tampilan fisik dan 

karakter non fisik selebritas membuat sebuah iklan lebih menarik dan disukai oleh 

konsumen. Ketika selebritas mendukung suatu produk, citra diri selebritas akan 

berpengaruh ke sebuah perusahaan, merek, atau produk. Performa, citra, dan 

popularitas selebriti dapat lebih menarik perhatian dan mempengaruhi persepsi 

mereka untuk membuat keputusan dalam melakukan pembelian.  

Selebriti Endorser bisa menjadi alat pemasaran suatu produk yang 

sangat penting, daya tariknya yang luar biasa dan memiliki penggemar yang 

banyak bisa menjadi hal yang tidak dimiliki orang lain, selebriti memiliki Inner 

beauty, kharisma dan kredibilitas . Selain itu selebriti digunakan karena atribut 

kesohorannya termasuk ketampanan, kebranian, talenta keanggunan, kekuatan 

dan daya tarik fisiknya yang sering kali mewakili daya tarik yang diinginkan 

oleh merek yang mereka iklankan (Shimp, 2003:460). 

 Penelitan ini menjadikan Raisa Andriana sebagai selebriti endorser Oppo 

Smartphone karena Raisa Andriana sendiri memiliki reputasi yang baik dan dikenal 

masyarakat karena prestasinya didalam bidang yang berbeda-beda, tidak hanya 

berparas cantik Raisa Andriana juga banyak memikat kaum hawa dimana pengikut 

(Followers) dalam akun intragram pribadinya sebanyak 17,5JT pengikut Chelsea 

Island 5,6JT pengikut, Raisa Andriana lebih dulu mempelopori Oppo Smartphone.  
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Berikut data penjualan produk Oppo Smarthphone 2016-2017 seperti 

yang terlihat dalam tabel 1.1 : 

Tabel 1.1 

Data Penjualan Produk Oppo Smarthphone  2016-2017 

No. Merek Smartphone 2016 2017 

1. Samsung 81 Juta Unit 78 Juta Unit 

2. Apple 51 Juta Unit 51 Juta Unit 

3. Huawei 28 Juta Unit 34 Juta Unit 

4. Oppo 15 Juta Unit 30 Juta Unit 

5. Vivo 14 Juta Unit 25 Juta Unit 

Sumber : www.Kompas.co.id / 2017 

 

Informasi terbaru dari lembaga riset pasar Gartner menunjukan bahwa 

pabrikan – pabrikan China, yakni Oppo mulai mengejar ketiga  Smartphone yang 

lainnya yaitu Samsung, Apple, Huawei di kancah global (www.Kompas.com/diakses 

Selasa, 24 Oktober 2017). Oppo Smartphone mengalami kenaikan penjualan global 

yang relatif tinggi di bandingkan tahun lalu, yaitu dari kisaran 15 juta unit menjadi 30 

juta unit. Dari data tersebut Pemasaran agresif dan promosi penjualan berhasil 

membuat Smartphone tersebut  ini mengambil porsi penjualan brand lain di pasaran 

seperti India, Indonesia, dan Thailand. 

Berdasarkan data penjualan Oppo diatas, termasuk OPPO Raisa Phone 

dapat dipesan secara pre-order melalui tiga jaringan e-Commerce terkemuka di 

tanah air, selama periode 7 - 14 Desember 2016. Mulai 17 Desember 2016, 

konsumen yang sudah melakukan pre-order bisa mendapatkan perangkat ini 

dengan mendatangi Mall Jakarta ataupun memilih untuk dikirim melalui jasa 

pengiriman. Oppo Smartphone telah berhasil mencapai target penjualan satu 

juta unit camera phone sebelum batas waktu yang ditetapkan. Hal ini 

membuktikan bahwa Oppo Smartphone mampu untuk menarik minat beli 

dengan adanya selebriti Endorser yaitu Raisa Andriana (www.indotelko.com). 

http://www.kompas.com/
http://www.indotelko.com/


4 
 

 

 

Produk yang dihasilkan Oppo Smartphone  juga tergolong produk yang 

berkualitas dan selalu mencipatakan inovasi-inovasi terbaru dalam memikat 

konsumen. Produk Oppo Smartphone memiliki keunggulan yaitu kamera 

depan 16MP untuk hasil yang lebih natural serta teknologi fast touch access 

yang dapat membuka aplikasi secara cepat dalam tempo waktu 0,22 detik.  

Dari segi eksterior, produk ini menjadi satu-satunya seri Selfie Expert yang 

mengusung warna hitam serta tanda tangan Raisa yang diukir menggunakan 

laser. 

Kualitas produk merupakan karakteristik produk atau jasa yang 

bergabung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, yang 

dinyatakan atau diimplementasikan (Kotler dan Amstrong,  2008:272). Pembeli 

akan membeli produk kalau merasa cocok, karena itu produk harus disesuaikan 

dengan keinginan ataupun kebutuhan pembeli agar pemasaran produk berhasil. 

Kualitas produk  Oppo Smartphone yang sangat terlihat pada saat ini misalnya, 

Oppo Raisa Phone memiliki hasil kamera yang sangat bagus dan cerah, 

memiliki design yang sangat tipis dan juga varians warna yang banyak serta 

dilengkapi dengan fitur yang menarik. Sehingga dengan adanya kualitas inilah 

yang akan mempengaruhi konsumen untuk mencoba dan tertarik utnuk 

melakukan pembelian terhadap Oppo Smarthphone.  

Minat beli adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangasangan 

dari produk yang dilihatnya,dari sana timbul ketertarikan untuk membeli agar 

dapat memilikinya (Kotler & Amstrong, 2005:106).  Minat beli konsumen akan 

timbul dengan sendirinya jika konsumen sudah merasa tertarik atau 

memberikan respon yang positif terhadap apa yang ditawarkan oleh si penjual. 
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Semakin banyak merek Smartphone dipasaran seperti Samsung, Iphone,  

Xiomi, Vivo, Nokia, dan merek lainnya. Masing-masing merek tersebut 

berlomba-lomba melakukan inovasi membuat konsumen memiliki berbagai 

macam pilihian Smartphone sesuai dengan kebutuhan konsumen. Setiap jenis 

Smartphone memiliki ciri khas yang berbeda-beda, dengan fitur berbeda, serta 

aplikasi yang berbeda membuat para konsumen tertarik untuk mencoba. 

Produsen Smartphone harus mengetahui apa yang menjadi keinginan 

konsumen, jika produsen tidak mengerti akan keinginan yang dibutuhkan oleh 

konsumen maka konsumen akan berganti merek. 

Pemanfaatan selebriti endorser  sekarang ini sudah dilakukan  oleh 

banyak perusahaan. Hal ini tidak hanya menyediakan peluang tetapi juga 

tantangan bagi perusahaan, oleh karena itu banyak dijumpai perusahaan yang 

mempergunakan iklan untuk mempromosikan produknya dengan tujuan 

menarik minat pasar. Salah satu cara beriklan yang digunakan perusahaan 

adalah dengan memanfaatkan selebriti sebagai ikon produknya.  

Hasil penelitian yang dilakukann oleh Prabowo, dkk (2014), tentang 

Pengaruh celebrity endorse terhadap minat beli di pengunjung 3second store 

menyatakan bahwa celebrity endorse berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat beli konsumen, sedangkan penenlitian yang dilakukan oleh Fanani (2011) 

tentang pengaruh presepsi harga dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen 

produk Smartphone Samsung Galaxy S6 menyatakan bahwa kualitas produk 

berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli konsumen. Berdasarkan uraian  

dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Persepsi Selebriti Endorser dan Kualitas Produk terhadap Minat 

Beli Konsumen Oppo Smartphone”. 
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B. Rumusan Masalah  

1. Apakah Selebriti Endorser berpengaruh terhadap minat beli konsumen 

Oppo Smartphone?   

2. Apakah Kualitas Produk berpengaruh  terhadap minat beli konsumen Oppo 

Smartphone?  

3. Diantara variabel diatas variabel manakah yang memberikan kontribusi 

terbesar pada minat beli konsumen Oppo Smartphone? 

 

C. Batasan Masalah  

Untuk membatasi agar tidak terlalu luas dan menyimpang , maka 

penulis membuat batasan-batasan dalam penelitian sebagai berikut :  

1. Selebriti Endorser menggunakan empat indikator, yaitu kepopuleran 

(vasibility), kredibilitas (credibility), daya tarik (atractiveness), kekuatan 

(power) (Shimp, 2003:463). 

2. Kualitas produk meggunakan delapan  indikator, yaitu kinerja (performence), 

daya tahan (durability), kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to 

specification), fitur (fitur), kemampuan memperbaiki (serviceability), keindahan 

(aesthetics) dan kesan kualitas (perceived quality) (Tjiptono, 2001:25). 

3. Selebriti Endorser yang digunakan adalah Raisa Andriana. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh selebriti endorser terhadap minat beli konsumen 

Oppo Smartphone. 

2. Untuk menguji kualitas produk terhadap minat beli konsumen Oppo 

Smartphone. 
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3. Untuk menguji variabel yang memberikan kontribusi terbesar pada minat

beli konsumen Oppo Smartphone.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan Oppo

Hasil penelitian dapat digunakan oleh pihak pemilik perusahaan Oppo

Smartphone untuk mengetahui seberapa pengaruh selebriti endorser dan

kualitas produk terhadap peningkatan penjualan Oppo Smartphone  agar

tidak mengalami kerugian.

2. Bagi Peneliti saelanjutnya

penelitian ini dapat bermafaat untuk menambah pengetahuan peneliti

selanjutnya mengenai pengaruh endorser dan kualitas produk terhadap

minat beli konsumen pada Oppo Smartphone dan dapat menjadi dasar untuk

mengadakan penelitian sejenis yang lebih baik.


