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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini dijelaskan 

pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

 Tabel 2.1  

Hasil PenelitianTerdahulu 

Peneliti 

&Tahun 
Tema Hasil Persamaan Perbedaan 

Yanuar 

Widi 

Prabowo,       

Suharyo

no,Sunar

ti 

(2014) 

Pengaruh 

Celebrity Endorse 

terhadap Minat 

Beli (Survei pada 

pengunjung 

3second  store  

dijalan Soekarno 

Hatta Malang) 

 

Menyatakan 

bahwa celebrity 

endorse 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap minat 

beli konsumen 

Penelitian saat 

ini dan 

penelitian 

sebelumnya 

sama–sama 

menggunakan 

variabel bebas 

selebriti 

endorser dan 

minat beli 

konsumen. 

Perbedaan 

penelitian 

saat ini 

dengan 

penilitian 

sebelumnya 

yaitu pada 

pada objek 

yang 

diteliti. 

 

Bachtiyr 

Fanani 

(2011) 

Pengaruh Presepsi 

Harga dan 

Kualitas Produk 

Terhadap Minat 

Beli Konsumen 

Produk 

Smartphone 

Samsung Galaxy 

S6 

1.   Menyatakan 

Bahwa harga 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

minat beli 

konsumen 

2.   Menyatakan 

bahwa 

kualitas 

produk 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

minat beli 

konsumen. 

Penelitian saat 

ini dan 

penelitian 

sebelum nya 

sama-sama 

menggunakan: 

variabel bebas 

yaitukualitas 

produk 

variabel 

terikat yaitu 

minat beli. 

 

 

Penelitian 

Saat ini dan 

sebelumnya 

memiliki 

perbedaan 

pada 

variabel 

bebasnya. 

Penelitian 

saat ini 

menggunak

an selebriti 

endorser 

penelitian 

sebelumnya 

menggunak

an presepsi 

harga. 
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Peneliti 

&Tahun 
Tema Hasil Persamaan Perbedaan 

I Made 

Satya 

Mardhias

tina 

Putra, 

I.G.A 

Ketut 

Giantari 

(2013) 

Pengaruh Brand 

Image, Celebrity 

Endorse, Kualitas 

Produk, dan 

Kewajaran Harga 

Terhadap Minat 

Beli Sepeda 

Motor Matic 

merek Honda di 

Kota Denpasar 

1. Brand 

Image, 

celebrity 

endorse, 

kualitas 

produk dan 

kewajaran 

harga 

berpengaruh 

positif  

signifikan 

terhadap 

minat beli. 

2. Variabel 

celebrity 

endorse ialah 

variabel yang 

paling 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

minat beli 

konsumen. 

Penelitian saat 

ini dan 

sebelum nya 

sama-sama 

menggunakan: 

variabel bebas 

yaitu celebrity 

endorse dan 

kualitas 

produk 

variabel 

terikat  yaitu 

minat beli. 

Penelitian 

saat ini dan 

sebelumnya 

memiliki 

perbedaan 

pada 

variabel 

bebasnya. 

Penelitian 

saat ini 

menggunak

an selebriti 

endorser 

dan kualitas 

produk dan 

penelitian 

sebelumnya 

menggunak

an brand 

image. 

 

 

 

B. Landasan Teori 

1. Persepsi Konsumen 

Menurut Setiadi (2003:54) persepsi merupakan suatu proses yang 

timbul akibat adanya sensasi, dimana pengerrian sensasi adalah aktivitas 

merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sedangkan 

menurut Stanton et al (1998) persepsi dapat didefinisiakan sebagai makna yang 

kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimulasi (rangsangan) yang 

kita terima melalui lima indra. 

Menurut Kotler (2000:11), persepsi didefinisikan sebagai proses yang 

digunakan untuk memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan 
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masukan-masukan informasi guna menciptakan gamabran dunia yang memiliki 

arti. Menurut Kotler dan Keller (2008), terdapat tiga proses yang 

mempengaruhi presepsi atas objek yang sama, yaitu: 

a. Perhatian selektif : Proses menyaring stimulus dengan panca indra 

b. Distorsi selektif : Kecenderungan individu mengingat informasi yang 

mendukung pandangan dan keyakinan pribadi 

c. Ingatan selektif : Kecenderungsn individu untuk mengingat informasu 

yang mendukung pandangan dan keyakinan pribadi. 

2. Selebriti Endorser  

Shimp (2003:460) berpendapat bahwa celebrity endorse dalah 

menggunakan artis sebagai bintang iklan dimedia-media , mulai dari media 

cetak, media sosial, dan media televisi. Selebriti endorser digunakan karena 

atribut kesohorannya termasuk ketampanan, kebranian, talenta kepintarannya, 

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

tarik yang diinginkan coleh merek yang mereka iklankan. 

Shimp (2003:463) ada beberapa pertimbangan yang dilakukan dalam 

dalam memilih selebriti yaitu : 

a. Kepopuleran (Vasibility) menggambarkan selebriti yang banyak dikenali 

masayarakat dan bahkan dikagumi serta banyak yang mengidolakan. 

b. Kredibilitas (Credibility) menggambarkan presepsi konsumen terhadap 

keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang relevan yang dimiliki oleh 

seorang endorser mengenai produk yang diiklankan serta kepercayaan 

konsumen terhadap endorser untuk memberikan informasi yang tidak biasa 

dan obyektif.  
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c. Daya Tarik (Atractiveness) endorser dengan penampilan fisik yang baik 

atau karakter non fisik yang menarik dapat menunjang iklan dan dapat 

menimbulkan minat audience untuk menyimak iklan.  

d. Kekuatan (Power) adalah kharisma yang dipancarkan oleh narasumber 

sehingga dapat mempengaruhi, pemikiran, sikap atau tingkah laku 

konsumen karena pernyataan atau pesan endorser tersebut. 

3. Kualitas Produk 

Kualitas produk  adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil 

atau kinerja yang sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen sehingga produk 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan pemakainya (Kotler & Amstrong , 2003:84). 

Kualitas produk yang baik dari suatu produk akan menghasilkan kepuasan 

konsumen, suatu produk dapat dikatakan berkualitas apabila produk tersebut dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen sesuai dengan apa yang 

diharapkan atau melebihi apa yang diharapkan oleh konsumen.  

Tjiptono (2001:25) apabila perusahaan ingin mempertahankan 

keunggulan kompetitifnya dalam pasar, perusahaan harus mengerti aspek 

dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk membedakan produk 

yang dijual perusahan tersebut dengan produk pesaing. Adapun indikator  

kualitas produk terdiri dari :.Kinerja (Performance) 

a. Kinerja merupakan karakteristik atau fungsi utama suatu produk. 

b. Daya Tahan (Durability) Daya tahan menunjukan usia produk, yaitu 

jumlah pemakian suatu produk sebelum produk itu digantikan atau rusak. 

Semakin lama daya tahannya tentu semakin awet, produk yang awet akan 

dipersepsikan lebih berkualitas dibanding  produk yang cepat habis atau 

cepat diganti. 
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c. Keandalan (Reliability) Dimensi keandalan adalah peluang suatu produk 

bebas dari kegagalan saat menjalankan fungsinya. 

d. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to Specification) 

Conformance adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan 

standar yang diinginkan suatu produk. 

e. Fitur Produk (Fitur product) Fitur produk merupakan karakteristik 

pendukung  atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. 

f. Kemampuan memperbaiki (Serviceability) Kemampuan memperbaiki adalah 

kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini sering dikaitkan 

dengan layanan purna jual yang disediakan oleh produsen seperti ketersediaan 

suku cadang dan kemudahan perbaikan jika terjadi kerusakan serta adanya 

pusat pelayanan perbaikan yang mudah dicapai oleh konsumen. 

g. Keindahan (Aesthetics) Daya tarik keindahan yang dimiliki produk dengan 

menunjukkan penampilan produk. 

h. Kesan Kualitas (Perceived Quality) Merupakan presepsi konsumen 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. 

4. Minat Beli  

Minat beli adalah tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum 

merencanakan untuk membeli suatu produk Kotler & Amstrong (2003:568). 

Sedangkan Sutisna dan Pawitra (2011:201) mengemukakan bahwa minat beli 

merupakan suatu yang berhubungan dengan rencan konsumen untuk membeli 

produk tertentu serta beberapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada 

priode tertentu. Adapun Indikator dari minat beli menurut (Ferdinand, 

2006:129) terdiri dari : 
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a. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang mereferensikan produk 

kepada orang lain. 

b. Minat preferensial, yaitu menunjukkan prilaku seseorang yang meiliki 

preferensial utama pada produk tersebut. 

c. Minat eksploratif, yaitu menunjukkan prilaku seseorang yang selalu 

mencari informasi mengenai produk yang diminati dan mencari indormasi 

lain yang mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

d. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang dalam membeli produk. 

 

C. Kerangka Pikir 

Gambar kerangka konsep menjelaskan bahwa selebriti endorser dan 

kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli konsumen, karena ketika 

konsumen merasa percaya dan yakin dengan apa yang disampaikan selebriti 

endorser serta merasa puas dan cocok dengan kualitas produk yang dimiliki 

suatu produk maka minat beli konsumen semakin banyak. Dalam penelitian 

ini indikator yang digunakan untuk selebriti endorser (X1) yaitu kepopuleran 

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

kekuatan (power) (Shimp, 2003:463).  

Indikator yang digunakan untuk kualitas produk (X2) yaitu kinerja 

(performence), daya tahan (durability), kehandalan(reliability), kesesuaian 

dengan spesifikasi (conformance to Specification), fitur produk (features), 

kemampuan memperbaiki (serviceability), keindahan (aesthetics), kesan 

kualitas (perceived quality) (Tjiptono,2001),sedangkan indikator yang 

digunakan untuk minat beli (Y) yaitu minat referensial, minat  minat 
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preferensial, minat eksploratif, dan minat transaksional (Ferdinand,2006:129). 

Kerangka pikir pada penelitian yang disusun untuk penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 2.1 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir  

D. Hipotesis Penelitian 

 Penelitian ini dilandasi oleh hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh  Prabawo, dkk (2014), dengan tema pengaruh celebrity endorse 

terhadap minat beli di pengunjung 3second store menyatakan bahwa hasil 

pengujian hipotesis variabel celebrity endorse berpengaruh positif signifikan 

terhadap minat beli konsumen. 

H1 : Ada pengaruh positif selebriti endorser terhadap minat beli 

konsumen Oppo Smartphone. 

Penelitian ini dilandasi oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Fanani (2011), dengan tema 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. 

Selebriti 

Endorser (X1) 

Minat Beli 

Konsumen 

(Y) 

Kualitas 

Produk (X2) 
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H2 : Ada pengaruh positif kualitas produk terhadap minat beli konsumen 

Oppo Smartphone. 

 Penelitian ini dilandasi oleh hasil penelitian  yang dilukakan oleh 

Putra dan Giantari (2013), dengan tema pengaruh brand image, celebrity 

endorse, kualitas produk, dan kewajaran harga terhadap minat beli sepeda 

motor matic merek Honda menyatakan hasil bahwa variabel celebrity endorse 

adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 

H3 : Selebriti endorser merupakan variabel yang paling berpengaruh   

terhadap minat beli konsumen Oppo Smartphone. 


