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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan pengaruh 

celebrity endorser dan brand image terhadap minat beli konsumen 

menunjukkan hasil yang beraneka ragam sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Keterangan Uraian 

Tema penelitian 

Pengaruh celebrity endorser dan brand image 

terhadap keputusan pembelian melalui minat beli. 

(Febrianti, 2016) 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis celebrity 

endorser berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada 3second Clothing Store. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis brand 

image berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada 3second Cloting Store. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis minat beli 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

pada 3second Clothing Store. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis celebrity 

endorser berpengaruh terhadap minat beli 

pada 3second Clothing Store. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis brand 

image berpengaruh terhadap minat beli pada 

3second Clothing Store. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis celebrity 

endorser berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian melalui minat beli pada 3second 

Clothing Store. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis brand 

image berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian melalui minat beli pada 3second 

Clothing Store 

 Variabel penelitian : 

Metode Penelitian 
1. Independen: Celebrity endorser dan brand 

image 
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Keterangan Uraian 

 

Dependen: Keputusan pembelian 

2. Intervening: Minat beli 

Alat Analisis: Analisis data kualitatif dengan 

menggunakan kuesioner dan juga data kuantitatif. 

Hasil Penelitian 

1. Celebrity endorser berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap keputusan pembelian. 

2. Brand image tidak berpengaruh langsung 

terhadap keputusan pembelian. 

3. Minat beli berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap keputusan pembelian. 

4. Celebrity endorser berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap minat beli. 

5. Brand image berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap minat beli. 

Tema Penelitian 
Relationship between celebrity endorsement and 

consumer purchase intention. (Adnan dkk., 2017) 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mempelajari dan menemukan persepsi 

konsumen tentang celebrity endorsement. 

2. Untuk mempelajari elemen penting dari 

dukungan celebrity endorsement dan mungkin 

juga dampak pembelian dari minat beli melalui 

superstar endorsement. 

3. Untuk meneliti hubungan antara celebrity 

endorsement dan minat beli konsumen 

Metode Penelitian 

Variabel penelitian: 

1. Dependen: Minat beli  

2. Independen: Celebrity endorsement 

Alat analisis: Analisis data kualitatif dan data 

kuantitatif yang terstruktur 

Hasil Penelitian 

Terdapat adanya hubungan antara celebrity 

endorsement dan minat beli konsumen. Seorang 

Selebriti memiliki karisma yang dapat 

mempengaruhi gaya hidup dan pemikiran 

masyarakat umum. Pemilihan celebrity endorser  

yang tepat dapat menimbulkan dampak positif 

dalam pemikiran dan gaya hidup konsumen. 

Tema Penelitian 
Pengaruh citra merek terhadap minat beli. 

(Ambarwati dkk., 2015) 

Tujuan Penelitian 

Menjelaskan pengaruh citra merek yang terdiri 

dari citra perusahaan, citra konsumen, dan citra 

produk terhadap minat beli pada mahasiswa 

universitas brawijaya malang yang menggunakan 

pasta gigi pepsodent.  

Metode Penelitian 
Variabel penelitian: 

1. Dependen: Minat beli 
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Keterangan Uraian 

 

2. Independen: Citra merek 

Alat analisis: Analisis data kuantitatif 

menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier 

berganda. 

Hasil Penelitian 

1. Citra perusahaan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap minat beli. 

2. Citra konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli. 

3. Citra produk berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli. 

 

Dari hasil penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan pada Tabel 2.1 

ditemukan adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

yaitu: 

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2016) ditemukan adanya 

perbedaan pada variabel minat beli sebagai mediasi dan varibel 

keputusan pembelian sebagai variabel dependen. Selain itu juga terdapat 

perbedaan pada objek yang digunakan yaitu 3second Clothing Store. 

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Adnan, dkk (2017) ditemukan 

adanya perbedaan yaitu penelitian tersebut hanya menggunakan satu 

variabel independen yaitu celebrity endorser. Selain itu juga penelitian 

tersebut hanya memfokuskan pada hubungan antara celebrity endorser 

dengan minat beli.  

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati dkk. (2015) ditemukan 

adanya perbedaan pada penambahan variabel bebas yaitu kelompok 

acuan. Selain itu penggunaan subjek yang diteliti yaitu menggunakan 

Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang dan objek yang diteliti yaitu 

pepsodent. 
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B. Landasan Teori  

a. Dasar Teori  

Dasar teori minat beli menggunakan model Theory of Planned 

Behavior (TPB) menurut Ajzen (2005). Theory of Planned Behavior atau 

dapat disebut dengan teori perilaku terencana merupakan teori yang 

menekankan pada tingkah laku manusia berada di bawah kesadaran 

individu. Teori ini menekankan pada keyakinan yang menimbulkan sikap 

positif atau negatif terhadap perilaku tertentu.  

Teori perilaku terencana dibimbing oleh tiga macam faktor yaitu 

keyakinan tentang hasil perilaku dan evaluasi terhadap hasil perilaku 

(behavior belief), keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain, 

motivasi untuk menuruti dari hasil harapan tersebut (normative belief), dan 

keyakinan tentang hadirnya faktor yang memfasilitasi atau menghambat 

perilaku, serta persepsi adanya kekuatan pada faktor tersebut (control 

belief).  

Berdasarkan perspektif tersebut, maka keyakinan perilaku 

menimbukan sikap positif atau negatif terhadap perilaku tertentu. 

Keyakinan normatif mengakibatkan terbentuknya persepsi adanya tekanan 

sosial untuk melakukan norma subjektif (subjective norm), dan keyakinan 

kontrol menimbulkan persepsi atas kontrol perilaku (perceived behavior 

control). Kombinasi dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan 
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persepsi atas kontrol perilaku mengakibatkan terbentuknya intensi perilaku 

(behavior intention). 

Gambar 2.1 menunjukkan perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh 

sikap terhadap perilaku (Attitude toward the behavior), norma subjektif 

(Subjective norms), dan persepsi kontrol perilaku (Perceived behavior 

control) melalui minat beli. 

Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior 

 

                  Sumber: Ajzen, 2005 

Tiga komponen yang dapat mempengaruhi perilaku manusia melalui 

niat menurut Ajzen (2005) sebagai berikut: 

1) Attitude toward the behavior  

Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan mengenai 

konsekuensi dari suatu perilaku. Keyakinan mengenai penilaian 

subjektif individu terhadap dunia sekitarnya. Pemahaman individu 

mengenai diri dan lingkungannya dilakukan dengan cara 
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menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat 

atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan 

atau tidak melakukannya. Keyakinan ini dapat memperkuat sikap 

terhadap perilaku itu berdasarkan evaluasi yang dilakukan individu. 

Mengukur keyakinan perilaku yang terkait dengan keyakinan 

personal (personal belief) atau model accessible belief yaitu 

keyakinan yang diperoleh dikaitkan dengan perasaan untuk 

mendapatkan hasil perilaku yang lebih baik. Kekuatan keyakinan dan 

evaluasi hasil perilaku untuk pengukuran keyakinan, merupakan 

informasi substantif tentang sikap yang membimbing keputusan untuk 

melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagai 

refleksi sikap. 

2) Subjective norms  

Subjective norms atau norma subjektif adalah persepsi individu 

terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam 

kehidupannya mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku 

tertentu. Persepsi ini sifatnya subjektif sehingga dimensi ini disebut 

norma subjektif. Sebagaimana sikap terhadap perilaku, norma 

subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan. Keyakinan normatif dapat 

mengakibatkan terbentuknya persepsi adanya tekanan sosial untuk 

melakukan norma subjektif (subjective norm). 

Apabila sikap terhadap perilaku merupakan fungsi dari 

keyakinan normatif terhadap perilaku yang dilakukan, maka akan 
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norma subjektif adalah fungsi dari keyakinan yang diperoleh atas 

pandangan orang lain terhadap objek sikap yang berhubungan dengan 

individu. Mengukur keyakinan normatif (normative belief) yaitu 

mengikuti logika sama dengan pengukuran keyakinan perilaku 

(behavior belief). 

3) Perceived behavior control  

Perceived behavior control atau dapat disebut dengan persepsi 

kontrol perilaku adalah persepsi individu mengenai mudah atau 

sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Persepsi kontrol perilaku 

dapat diukur dengan keyakinan kontrol individu mengenai 

ketersediaan sumberdaya berupa peralatan, kompatibilitas, 

kompetensi, dan kesempatan yang mendukung atau menghambat 

perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran sumberdaya tersebut 

dalam mewujudkan perilaku. 

Semakin kuat keyakinan terhadap tersedianya sumber daya, 

peranan sumberdaya, dan kesempatan yang dimiliki individu berkaitan 

dengan perilaku tertentu, maka semakin kuat persepsi kontrol individu 

terhadap perilaku. Individu yang mempunyai persepsi kontrol tinggi 

akan terus terdorong berusaha untuk berhasil karena ia yakin dengan 

sumberdaya dan kesempatan yang ada, kesulitan yang dihadapinya 

dapat diatasi. 

b. Definisi variabel dan indikator variabel  

1) Minat beli  
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Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli 

suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen 

melakukan pembelian (Assael, 1998). Kotler dan Keller (2012: 226) 

menyatakan bahwa minat beli konsumen merupakan keinginan 

konsumen untuk membeli atau memilih suatu produk.  

Kotler dan Armstrong (1996) menyatakan bahwa minat beli 

konsumen adalah sebuah perilaku konsumen dimana konsumen 

mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih produk. 

pembelian produk berdasarkan pengalaman dalam memilih, 

menggunakan, dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu 

produk. Minat beli bagian dari komponen perilaku konsumen dalam 

sikap konsumsi, kecenderungan konsumen untuk bertindak sebelum 

keputusan pembelian benar-benar dilakukan (Kotler & Armstrong, 

1996). 

Menurut Ferdinand (2002: 129) menjelaskan indikator dari 

minat beli sebagai berikut: 

a) Minat transaksional 

b) Minat referensial 

c) Minat preferensial  

d) Minat eksploratif  

Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2008: 470-471) 

menyatakan bahwa indikator minat beli konsumen sebagai berikut: 
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a) Ketertarikan mencari informasi lebih tentang produk 

b) Mempertimbangkan membeli produk 

c) Keinginan untuk mengetahui produk 

d) Ketertarikan untuk mencoba produk 

e) Keinginan untuk memiliki produk 

Dari dua pendapat tentang indikator minat beli yang sudah 

dipaparkan di atas, penelitian ini menggunakan indikator menurut 

Ferdinand (2002: 129) yaitu: 

a) Minat transaksional, yaitu kecenderungan dari seseorang untuk 

melakukan pembelian pada suatu produk. 

b) Minat refrensial, yaitu kecenderungan dari seseorang untuk 

memberikan rujukan pada orang lain. 

c) Minat preferensial, yaitu perilaku konsumen yang 

memprioritaskan atau mengutamakan suatu produk. 

d) Minat eksploratif, yaitu kecenderungan seseorang untuk mencari 

informasi mengenai produk yang diminatinya. 

2) Celebrity Endorser  

Sumarwan (2004: 258) menyatakan bahwa pembelian produk 

dan jasa serta pemilihan merek, para selebriti bisa memiliki pengaruh 

kuat kepada konsumen. Oleh sebab itu banyak pemasar memilih 

selebriti untuk menarik minat konsumen. Sedangkan menurut Shimp 

(2003: 459), endorser adalah pendukung iklan atau yang dikenal juga 
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sebagai bintang iklan untuk mendukung suatu produk. Ada beberapa 

jenis endorser menurut Shimp (2003: 469) sebagai berikut: 

a) Orang biasa yaitu seseorang yang bukan dari kalangan selebriti 

yang mampu mendukung suatu produk. 

b) Selebriti yaitu seorang aktor, penyanyi, ataupun atlet yang 

memiliki banyak penggemar. 

c) Para ahli yaitu seorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan 

tentang suatu produk tertentu. Mereka biasanya dapat dengan 

mudah memberikan informasi dari mulut ke mulut. 

Celebrity endorser menurut Shimp (2003: 460) adalah 

menggunakan artis sebagai bintang iklan diberbagai media yaitu 

media cetak, media sosial, maupun media televisi. Celebrity endorser 

yang digunakan ialah aktor, penyanyi, atau atlet. Teori Shimp (2003: 

463) menjelakan indikator dari celebrity endorser sebagai berikut:  

a) Kredibilitas selebriti (Trustworthiness) 

b) Keahlian selebriti (Expertise) 

c) Daya tarik selebriti (Attractiveness) 

d) Kualitas dihargai (Respect) 

e) Kesamaan (Similarity) 

Sedangkan menurut Royan (2004: 14) indikator celebrity 

endorser sebagai berikut:  

a) Popularitas selebriti (Visibiility) 

b) Kemampuan selebriti (Credibility) 
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c) Daya tarik selebriti (Attraction) 

d) Kekuatan selebriti dalam menarik konsumen (Power) 

Dari dua pendapat mengenai indikator celebrity endorser yang 

sudah dipaparkan di atas, penelitian ini menggunakan indikator 

menurut Shimp (2003: 463) yaitu: 

a) Kredibilitas selebriti (Trustworthiness) 

Mengacu pada kejujuran dan mampu untuk membuat 

orang lain percaya dengan apa yang disampaikan, kemudian 

mengambil niat pembelian suatu produk. Perusahaan 

menggunakan celebrity endorser yang jujur dan dapat 

meyakinkan konsumen. 

b) Keahlian selebriti (Expertise) 

Pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki 

oleh endorser dalam melakukan promosi produk mampu 

membuat konsumen berminat pada suatu produk. 

c) Daya tarik selebriti (Attractiveness) 

Daya tarik selebriti dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu 

kesamaan yang dimiliki oleh konsumen dengan endorser, 

pengenalan yaitu seberapa sering penggunaan celebrity endorser 

di publik, dan kesukaan yaitu kesukaan konsumen terhadap 

endorser yang digunakan. 

d) Kualitas dihargai (Respect) 
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Kualitas yang dihargai sebagai akibat dari kualitas 

pencapaian personal.  

e) Kesamaan (Similarity) 

Mengacu pada kesamaan antara endorser dan konsumen 

dalam hal umur, jenis kelamin, etnis, status sosial, dan 

sebagainya. 

3) Brand Image 

Tjiptono (2008: 104) menyatakan bahwa brand atau merek 

merupakan nama, istilah, tanda, simbol, desain, warna, gerak, atau 

kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat 

memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Kotler 

dan Keller (2007: 72) menyatakan bahwa citra merek merupakan 

persepsi konsumen terhadap perusahaan atau produknya.  

Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa 

keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang 

memiliki citra yang positif terhadap merek, akan lebih memungkinkan 

untuk melakukan pembelian (Setiadi, 2013: 180). Teori Kotler dan 

Keller (2009: 120) mengemukakan indikator dari brand image sebagai 

berikut:  

a) Mudah dikenali 

b) Reputasi yang baik 

c) Selalu diingat  
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Sedangkan Aaker dan Biel (2009: 71) mengemukakan indikator 

brand image sebagai berikut: 

a) Citra pembuat (Corporate image) 

b) Citra produk (Product image) 

c) Citra pemakai (User image) 

Dari dua pendapat mengenai indikator brand image yang sudah 

dipaparkan di atas, penelitian ini menggunakan indikator menurut 

Kotler dan Keller (2009: 120) yaitu: 

a) Mudah dikenali 

Sebuah merek dikenal melalui logo, pesan yang 

disampaikan, dan juga kemasan dari produk atau bisa disebut 

dengan trade dress. Bentuk produk yang unik dan berbeda 

mampu membuat konsumen dapat mudah tertarik dan juga mudah 

untuk dikenali.  

b) Reputasi yang baik 

Citra perusahaan merupakan persepsi yang diberikan oleh 

konsumen. Persepsi tersebut didasarkan pada pengetahuan 

masyarakat tentang suatu perusahaan. Citra perusahaan dapat 

mudah mempengaruhi minat konsumen dalam membeli suatu 

produk. Citra perusahaan yang baik menunjukkan reputasi 

perusahaan dibenak konsumen baik. 

c) Selalu diingat  
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Pemilihan merek, logo, maupun pesan yang disampaikan 

dalam promosi produk hendaknya menarik dan mudah diingat 

oleh konsumen. Konsumen akan dapat mudah mengingat apa 

yang dilihat atau disampaikan jika hal tersebut menarik dan 

mudah dimengerti.  

c. Hubungan antar variabel 

Celebrity endorser merupakan penggunaan selebriti sebagai 

bintang iklan pada promosi suatu produk. Mengidentifikasi dari 

indikator celebrity endorser yakni kredibilitas selebriti, keahlian 

selebriti, daya tarik selebriti, kualitas dihargai, dan kesamaan selebriti 

dapat menimbulkan minat beli konsumen (Shimp, 2003: 460). 

Brand image merupakan citra merek dari produk yang dibangun 

untuk menimbulkan minat beli konsumen (Kotler, 2002: 625). 

Mengidentifikasi dari indikator brand image yaitu mudah dikenali, 

reputasi yang baik, dan selalu diingat mampu membentuk kepercayaan 

konsumen terhadap suatu produk. Kepercayaan tersebut dapat 

menimbulkan minat beli konsumen (Kotler & Keller, 2009: 120).  

d. Hasil penelitian terdahulu  

Hasil penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan pada Tabel 1.1 

menunjukkan bahwa celebrity endorser dan brand image cenderung 

memberikan pengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Pemilihan 

celebrity endorser yang sesuai dengan produk yang dipromosikan dapat 

menimbulkan dampak positif pada pemikiran dan gaya hidup konsumen 
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(Adnan dkk., 2017). Begitu pula dengan brand image juga cenderung 

memberikan pengaruh positif pada minat beli. Semakin kuat brand 

image suatu produk akan semakin menarik minat konsumen untuk 

melakukan pembelian (Ambarwati dkk., 2015). 

C. Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep penelitian merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan variabel yang diteliti yaitu pengaruh celebrity endorser dan brand 

image terhadap minat beli konsumen. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 

digambarkan kerangka konseptual hubungan antar variabel sebagai berikut:  

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 2.2 menunjukkan bahwa celebrity endorser dan brand 

image sebagai variabel independen yang dapat mempengaruhi minat beli 

yaitu sebagai variabel dependen. 

D. Hipotesis 

1. Hubungan variabel celebrity endorser terhadap minat beli konsumen. 

Celebrity 

Endorser 

(X1) 

Brand 

Image 

(X2) 

H1 

H2 

Minat Beli 

(Y) H3 
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Terdapat beberapa penelitian tentang adanya pengaruh celebrity 

endorser terhadap minat beli konsumen yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Adnan dkk. (2017) menghasilkan celebrity endorser berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap minat beli konsumen. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Khong dan Li (2013) menghasilkan 

adanya pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap minat 

beli konsumen. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2013) 

menghasilkan celebrity endorser berpengaruh signifikan dan positif 

terdahap minat beli konsumen. Berdasarkan hasil dari beberapa 

penelitian tersebut dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H1 = Celebrity endorser berpengaruh positif terhadap minat beli 

konsumen produk Maybelline.  

2. Hubungan variabel brand image terhadap minat beli konsumen. 

Terdapat beberapa penelitian tentang adanya pengaruh brand 

image terhadap minat beli konsumen yaitu hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ambarwati dkk. (2015) menunjukkan citra merek 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Kemudian hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Fan (2017) menunjukkan 

pengaruh positif dari brand image terhadap minat beli konsumen. Selain 

itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Herdiana dan Alamsyah (2017) 

menunjukkan brand image berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

minat beli konsumen. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian tersebut 

dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 
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H2 = Brand image berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen 

produk Maybelline. 

3. Hubungan variabel celebrity endorser dan brand image terhadap minat 

beli konsumen. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2016) 

yang menunjukkan brand image lebih dominan dalam mempengaruhi 

minat beli konsumen dibandingkan dengan celebrity endorser. Dari hasil 

penelitian tersebut dapat dihipotesiskan sebagai berikut:  

H3 = brand image adalah variabel yang dominan berpengaruh terhadap 

minat beli konsumen produk Maybelline. 

 


