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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Minat beli konsumen menunjukkan keinginan untuk melakukan 

pembelian (Kotler & Keller, 2012: 226). Minat beli dapat dikatakan sebagai 

tahap awal konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. Konsumen 

akan mencari informasi lebih lanjut ketika berminat terhadap suatu produk 

(Schiffman & Kanuk, 2010: 470).  

Minat beli konsumen merupakan komponen dari perilaku konsumen.  

Perilaku konsumen yang menunjukkan kecenderungan dalam melakukan 

keputusan pembelian (Thamrin, 2003: 142). Minat beli menunjukkan 

ketertarikan konsumen terhadap produk yang menimbulkan keinginan untuk 

melakukan pembelian (Kotler, 2008). Keinginan konsumen untuk membeli 

menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kualitas produk (Setiadi, 2003). 

Salah satu faktor yang dapat  mempengaruhi minat beli konsumen yaitu 

brand image (Ambarwati dkk., 2015). 

Brand image merupakan faktor pendorong minat konsumen untuk 

membeli suatu produk. Semakin kuat brand image suatu produk akan 

semakin menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian (Ambarwati 

dkk, 2015). Kotler dan Keller (2009: 403) menyatakan bahwa brand image 

timbul dari persepsi konsumen saat pertama kali mendengar atau membaca 

slogan suatu merek.  
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Penelitian dari Ambarwati dkk. (2015) menghasilkan adanya 

pengaruh brand image secara signifikan dan positif terhadap minat beli. 

Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2016) juga 

menunjukkan secara tidak langsung brand image berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap minat beli. Beberapa penelitian tersebut menunjukkan brand 

image memberikan dampak positif terhadap minat beli. 

Brand image tidak hanya berdampak positif terhadap minat beli, namun 

ada penelitian lain yang menunjukkan dampak negatif. Penelitian yang 

dilakukan oleh Negara dkk. (2018) menghasilkan bahwa brand image 

berpengaruh signifikan positif dan negatif terhadap minat beli. Brand image 

lebih dominan berpengaruh positif terhadap minat beli. Selain dipengaruhi 

oleh brand image, minat beli konsumen juga dapat dipengaruhi oleh celebrity 

endorser (Mubarok, 2016). 

Celebrity endorser banyak dimanfaatkan dalam promosi untuk menarik 

minat beli konsumen. Shimp (2005:455) menyatakan bahwa celebrity 

endorser yang sering digunakan ialah aktor, penyanyi, atau atlet. Alasan 

menggunakan celebrity endorser karena sebagai individu yang disenangi oleh 

masyarakat (Shimp, 2003: 460). Konsumen semakin mudah tertarik jika 

terdapat seorang idola yang ikut serta dalam promosi suatu produk (Yang, 

2018).  

Celebrity endorser dapat dijadikan sebagai perwakilan dari segmen 

pasar (Shimp, 2003). Pemilihan celebrity endorser disesuaikan dengan 

segmen yang sudah ditentukan. Sebagai contoh ketika perusahaan 



3 
 

 

menargetkan produk pada segmen remaja, perusahaan tersebut akan memilih 

selebriti usia remaja pula. Celebrity endorser dapat memperkenalkan merek 

atau produk serta sekaligus memberikan informasi mengenai fungsi dan 

karakteristik produk (shimp, 2003). Pemilihan selebriti yang digunakan harus 

memperhatikan kesesuaian antara celebrity endorser dengan produk agar 

mampu memberikan dampak positif (Khong & Li, 2013). 

Penelitian dari Febrianti (2016) menghasilkan bahwa secara tidak 

langsung celebrity endorser berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

minat beli. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dkk. (2015) menghasilkan 

bahwa celebrity endorser berpengaruh parsial terhadap minat beli konsumen. 

penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif dari celebrity 

endorser terhadap minat beli konsumen.  

Celebrity endorser tidak hanya memberikan dampak positif terhadap 

minat beli, namun juga dampak negatif.  Penelitian yang dilakukan oleh 

Prabowo dkk. (2014)  menghasilkan celebrity endorser berpengaruh 

signifikan positif dan negatif terhadap minat beli. Salah satu indikator yang 

tidak berpengaruh terhadap minat beli yaitu kecocokan selebriti (suitability). 

Beberapa penelitian yang sudah dipaparkan mengenai pengaruh celebrity 

endorser dan brand image terhadap minat beli telah menghasilkan perbedaan. 

Perbedaan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan inkonsisten, sehingga 

penelitian ini akan mengkaji ulang hubungan antar variabel tersebut.   

Ferdinand (2002: 129) menjelaskan ada beberapa indikator dari minat 

beli yaitu minat transaksional, minat refrensial, minat preferensial, dan minat 
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eksploratif. Salah satu indikator yaitu minat transaksional menunjukkan 

konsumen yang berminat untuk membeli memiliki kecenderungan untuk 

melakukan pembelian. Mengidentifikasi dari indikator tersebut, minat beli 

dapat dikatakan penting untuk meningkatkan penjualan suatu produk. 

Terdapat fenomena yang berdampak pada minat beli konsumen. 

Pada tahun 2017 sektor industri di Indonesia meningkat pesat sehingga 

membuat produk dengan berbagai merek semakin banyak 

(www.kemenperin.go.id/ Kinerja industri manufaktur kian moncer). Salah 

satunya yaitu pada industri kosmetik. Produk kosmetik nasional tumbuh 

hingga 20% (www.kemenperin.go.id/industri kosmetik nasional tumbuh 

20%). Peningkatan tersebut didorong oleh tingginya permintaan pasar. 

Peningkatan permintaan pasar dapat menunjukkan minat beli konsumen pada 

produk kosmetik tinggi. Tren masyarakat yang mulai memperhatikan 

perawatan tubuh membuat kosmetik menjadi kebutuhan utama, sehingga 

minat beli konsumen produk kosmetik semakin meningkat 

(sigmaresearch.co.id/tren dan perilaku pasar kosmetik Indonesia tahun 2017). 

Salah satu produk kosmetik yang diminati oleh masyarakat Indonesia yaitu 

produk Maybelline. 

Produk Maybelline merupakan perusahaan yang berasal dari kota New 

York di Amerika Serikat. Salah satu produk yang sudah lama dipasarkan di 

Indonesia dan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ada beberapa 

produk kosmetik yang dihasilkan oleh perusahaan Maybelline yaitu lipstik, 

bedak, foundation, eyeliner, eyeshadow, dan lips treatment 

http://www.kemenperin.go.id/industri%20kosmetik
http://sigmaresearch.co.id/tren
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(www.maybelline.co.id). Sebagian besar dari produk tersebut diminati oleh 

masyarakat.  

Pemasaran dari Maybelline menggunakan celebrity endorser dalam 

promosi produk. Celebrity endorser yang digunakan oleh Maybelline di 

Indonesia pada tahun 2017 yaitu Pevita Pearce. Maybelline menggunakan 

Pevita Pearce karena dia merupakan seorang selebriti muda yang cerdas, 

optimis, dan berprestasi. Pevita Pearce dinilai cocok dengan misi dari 

Maybelline yaitu untuk menginspirasi perempuan muda di seluruh dunia 

untuk mewujudkan mimpinya melalui kepercayaan diri dengan menjadi diri 

mereka sendiri.  

Penggunaan Pevita Pearce sebagai celebrity endorser berdampak pada 

perubahan minat beli konsumen pada produk Maybelline. Pernyataan tersebut 

dapat dibuktikan dengan adanya survei konsumen pada produk lipstik yang 

dilakukan oleh majalah marketing dan Frontier Consulting Group 

dipublikasikan melalui ajang Top Brand Award.  Hasil dari survei tersebut 

menunjukkan terjadinya perubahan persentase yang semakin menurun. Pada 

tahun 2015 sebesar 23.5% menjadi 14.2% pada tahun 2017 

(http://www.topbrand-award.com/top brand survey result top brand for teens 

index 2017). 

Pada Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan bahwa tahun 2017 produk 

Maybelline menempati posisi yang ke dua dalam kategori lipstik dengan 

persentase TBI (Top Brand Index) sebesar 14.2%.  

  

http://www.topbrand-award.com/top%20brand%20survey%20result%20top%20brand%20for%20teens%20index%202017
http://www.topbrand-award.com/top%20brand%20survey%20result%20top%20brand%20for%20teens%20index%202017
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Tabel 1.1 Top Brand Award for Teen 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.topbrand-award.com, 2018 

Tidak hanya celebrity endorser yang berpengaruh terhadap minat beli, 

namun juga brand image produk Maybelline. Brand image produk 

Maybelline dapat dikatakan sudah baik dibenak konsumen. Citra yang baik 

dari Maybelline yang sudah dikenal oleh masyarakat dapat mempengaruhi 

minat beli konsumen (Ambarwati dkk., 2015). Masuknya Maybelline dalam 

Top Brand Award dapat membuktikan bahwa Brand image Maybelline sudah 

baik karena dilihat dari tingginya antusian konsumen terhadap produk 

Maybelline.   

Penelitian ini memilih remaja perempuan yang berusia lebih dari 20 

tahun sebagai subjek penelitian. Pada usia tersebut tentunya berminat pada 

produk kosmetik, khususnya produk dari Maybelline. Segmen yang dipilih 

yaitu pada kalangan menengah ke atas. Pemilihan segmen tersebut karena 

harga dari produk Maybelline yang dinilai cukup mahal. Produk kosmetik 

seakan menjadi kebutuhan pokok bagi remaja perempuan. Sebagian besar 

LIPSTIK 

Merek TBI Top 

Wardah 21.3% TOP 

Maybelline 14.2% TOP 

Pixy 9.8%  

Red-A 9.5%  

Revlon 4.8%  

Oriflame 4.7%  

Puteri 4.4%  

http://www.topbrand-award.com/
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dari mereka menggunakan produk kosmetik setiap hari agar dapat menunjang 

penampilan.  

Dasar teori minat beli menggunakan model Theory of Planned Behavior 

(TPB) menurut Ajzen (2005). TPB atau teori perilaku terencana merupakan 

teori yang menekankan pada tingkah laku manusia berada di bawah 

kesadaran individu. Terdapat beberapa komponen yang ada dalam TPB yaitu 

attitude toward the behavior, subjectives norms, dan perceived behavior 

control. Beberapa komponen tersebut dapat mempengaruhi sikap individu 

terhadap perilaku.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh 

dari celebrity endorser dan brand image terhadap minat beli konsumen. 

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti secara langsung pada mahasiswi di 

Universitas Muhammadiyah Malang, maka penulis mengambil judul 

“Pengaruh Celebrity Endorser dan Brand Image Terhadap Minat Beli 

Konsumen (Studi Pada Konsumen Produk Kosmetik “Maybelline” di 

Universitas Muhammadiyah Malang)”. 

B. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah celebrity endorser  berpengaruh terhadap minat beli konsumen 

produk Maybelline? 

2. Apakah brand image berpengaruh terhadap minat beli konsumen produk 

Maybelline? 
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3. Diantara celebrity endorser dan brand image, manakah yang berpengaruh 

dominan terhadap minat beli konsumen produk Maybelline? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, tujuan yang diharapkan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh celebrity endorser terhadap minat beli 

konsumen pada produk Maybelline. 

2. Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap minat beli konsumen 

pada produk Maybelline. 

3. Untuk mengetahui veriabel yang berpengaruh dominan antara celebrity 

endorser dan brand image terhadap minat beli konsumen pada produk 

Maybelline. 

D. Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian hanya pada indikator celebrity endorser 

menurut Shimp (2003: 463) yaitu kredibilitas selebriti, keahlian selebriti, 

daya tarik selebriti, kualitas dihargai, dan kesamaan seleberiti. Sedangkan 

brand image menggunakan teori Kotler dan Keller (2009: 120) yaitu mudah 

dikenali, reputasi yang baik, dan selalu diingat. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

implementasi mengenai minat beli yang dikaitkan dengan celebrity 

endorser dan brand image.  

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pengelola Maybelline 

untuk mendorong minat beli konsumen melalui celebrity endorser dan 

brand image.  

 


