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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

  Keputusan pembelian (purchase decision) adalah tahap lanjutan setelah 

adanya niat atau keinginan membeli (Morrisan, 2012:111). Dalam  menentukan 

keputusan pembelian konsumen akan mencari informasi mengenai  merek 

produk untuk mendapatkan pemahaman atau pengetauhan. Setelah memahami 

konsumen akan mengevaluasi dan melakukan penilaian dengan memilih salah 

satu atau lebih dari beberapa alternatif yang diperlukan melalui pertimbangan 

tertentu. Keputusan pembelian berasal dari beberapa segmen untuk itu  

keinginan dan kebutuhan konsumen beraneka ragam. Konsumen dapat 

mengukur keputusan pembelian dengan pilihan merek, pilihan produk, waktu 

yang tepat melakukan pembelian,  jumlah pembelian dan metode pembayaran 

(Kotler dan Keller, 2007:226).  

  Setiap perusahaan berusaha untuk memahami keputusan pembelian yang 

dimana proses nya mulai dari pengalaman mereka, pembelajaran, memilih 

produk, menggunakan, dan bahkan menyingkirkan produk (Kotler dan Keller, 

2009:184). Dalam hal ini setiap perusahaan berlomba-lomba mengembangkan 

strategi pemasaran untuk menarik konsumen dalam menghadapi para pesaing. 

Salah satu strategi pemasar yang harus diperhatikan yaitu iklan di televisi. 

Iklan merupakan sarana informasi yang penting bagi konsumen untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan produk. Penggunaan iklan melalui 

media televisi hingga saat ini masih dianggap cara yang paling efektif dalam 

mempromosikan produk terutama di Indonesia yang masyarakatnya masih 
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brand minded. Brand minded yaitu merek yang pernah muncul di iklan televisi 

yang disaksikan oleh konsumen akan berada dalam ingatan konsumen tersebut 

(Melati dan Widyastuti, 2014). Ketika melihat televisi konsumen biasanya 

tidak memperhatikan iklan yang ditayangkan, bahkan konsumen dengan 

sengaja memindah channel untuk menghindari iklan. Hal tersebut menjadikan 

tugas pemasar menciptakan iklan yang menarik untuk mendorong konsumen 

menyaksikan iklan. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

yaitu dengan penggunaan tokoh terkenal (celebrity endorser) untuk menarik 

konsumen menyaksikan iklan dan pesan iklan dapat tersampaikan. 

  Perusahaan perlu mempertimbangkan siapa sosok yang membintangi iklan 

(celebrity endorser) untuk menarik konsumen. Celebrity yang digunakan oleh 

pemasar biasanya yang populer dan mempunyai prestasi. Adanya celebrity 

endorser dalam iklan, diharapkan dapat mempengaruhi konsumen dengan 

mengahlikan perhatian kepadanya. Dengan mendapat dukungan dari celebrity 

endorser maka dapat menciptakan image pada produk. Hal ini diperkuat oleh 

pendapat Maya (2010) bahwa penggunaan celebrity sebagai endorser dapat 

membangun image bagi produk yang diiklankan. 

  Brand Image yang kuat dan positif dapat meyakinkan konsumen untuk 

melakukan pembelian. Setelah melakukan pembelian jika produk sesuai 

dengan harapan maka konsumen akan semakin yakin dengan brand pilihannya 

dan percaya pada produk. Menurut Shimp (2003:12) Brand adalah sebuah janji 

kepada konsumen bahwa dengan hanya menyebut namanya, timbul harapan 

bahwa brand tersebut akan memberikan kualitas yang terbaik, kenyamanan, 
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status, dan lain-lain yang menjadi pertimbangan konsumen ketika melakukan 

pembelian. 

  Rambut merupakan salah satu bagian terpenting untuk perempuan. 

Rambut yang indah dan berkilau dapat meningkatkan rasa percaya diri dan 

menciptakan semangat yang positif untuk menjalani rutinitas sehari-hari. 

Biasanya masalah yang terjadi pada rambut  adalah rambut rontok, berketombe 

dan kusam. Oleh karena itu, perempuan perlu menjaga kesehatan rambut 

terutama untuk orang berhijab yang memerlukan ekstra perawatan. 

  Perawatan yang perlu digunakan untuk menjaga keindahan rambut yaitu 

dengan penggunaan shampo. Banyak pilihan merek shampo yang ada di 

Indonesia salah satunya merek Sunsilk. Sunsik pertama kali diluncurkan di 

pasar Indonesia pada tahun 1952. Sunsilk hadir dengan beberapa varian, antara 

lain Sunsilk Black Shine, Sunsilk Soft and Smooth, Sunsilk Lively Straight, 

Sunsilk Hair Fall, Sunsilk Clean and Fresh, dan Sunsilk Anti Dendruff.  

  Fenomena berkembangnya penggunaan hijab di Indonesia dimaanfaatkan 

para pelaku industri untuk mengembangkan bisnisnya. Pada tahun 2004, 

Sunsilk meluncurkan shampo untuk hijabers dengan varian clean and fresh. 

Tetapi pada waktu itu varian Clean and Fresh tidak berkontribusi terbesar 

diantara enam varian yang lain. Perusahaan lebih fokus untuk 

mengkomunikasikan varian black and shine,  karena sekarang pengguna hijab 

semakin bertambah Sunsilk kembali gencar mengkomunikasikan varian hijab 

(www.mix.co.id). Hal ini juga dikatakan oleh Miranti Burhan (Senior Brand 

Manager Sunsilk) bahwa varian Clean and Fresh sejauh ini belum menjadi 

http://www.mix.co.id/
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varian utama yang menyumbang kontribusi terbesar diantara enan varian 

shampo lainnya (www.gomuslim.co.id). 

   Sunsilk telah melakukan relaunch produk pada tahun 2016, dengan 

teknologi terkini yang dikreasikan bersama pakar rambut kelas dunia untuk 

memenuhi kebutuhan rambut perempuan Indonesia (www.sunsilk.co.id). 

Sunsilk bersama salah satu creator Jamal Hamadi menghadirkan varian khusus 

untuk Hijabers. Sunsik menciptakan varian Hijab Recharge, rangkaian 

shampoo dan conditioner bagi pemakai hijab. Sunsilk Hijab Recharge 

meluncurkan tiga series yaitu Hijab Refresh, Lively Strong Hairfall Solution, 

dan Anti Dendruff.  

  Salah satu strategi yang digunakan untuk mempromosikan produk ini yaitu 

dengan penggunaan Celebrity Endorser dalam iklan Sunsilk Hijab Recharge. 

Laudya Chyntia Bella artis terkenal yang baru mengenakan hijab sejak tahun 

2015 ini terpilih sebagai bintang iklan terbaru Sunsilk Hijab Recharge. 

Kepribadian Bella yang aktif dan energik sesuai dengan sosok yang dicari oleh 

label di bawah naungan PT Unilever Indonesia. Sunsilk memilih bella karena 

kepribadiannya yang aktif, energik, dinamis. (Septyarini, Adriansyah, & Sary, 

2018). Laudya Chyntia Bella artis berparas cantik yang banyak memikat kaum 

hawa dimana followers dalam akun instagram pribadinya sebanyak 23,3 juta. 

Produk yang diperkenalkan oleh seorang selebriti akan lebih mudah diingat 

oleh konsumen dan memudahkan pelaku bisnis untuk menarik perhatian 

konsumen.  

http://www.sunsilk.co.id/
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  Hal tersebut merupakan upaya pemasaran yang dilakukan Sunsilk untuk 

mendapatkan pasar. Perusahaan mengharapkan dengan adanya celebrity 

endorser dapat meningkatkan merek produk dan dapat meningkatkan penjualan 

produk. Untuk membahas masalah dalam penelitian dapat dilihat  data Top 

Brand Award produk shampoo tahun 2015-2017 sebagai berikut: 

Tabel 1.1  

Top Brand Award Tahun 2015 

Merek TBI TOP 

Clear 22,1% TOP 

Pantene  21,4% TOP 

Sunsilk 18,2%  

Lifebouy 9,7%  

Dove 8,4%  

Rejoice 5,6%  

Zinc 4,3%  

Head&Shouders 3,1%  

TRESemme 2,6%  

        (Sumber http://www.topbrand-award.com) 

 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas, shampoo Sunsilk pada tahun 2015 

menduduki peringkat ketiga dengan penjualan 18,2 %. Posisi pertama unggul 

dengan penjualan 22,1% diduduki olek merek shampo Clear. Posisi kedua 

dengan penjualan 21,4% diduduki oleh merek shampoo Pentene. Untuk merek 

Lifebouy, Dove, Rejoice, Zinc, Head&Shouders, dan TRESemme berada 

dibawah posisi merek shampoo Sunsilk. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 

1.2 data Top Brand Award produk shampo Tahun 2016 sebagai berikut :  

Tabel 1.2 

 Top Brand Award Tahun 2016 

Merek TBI TOP 

Pantene 22,0% TOP 

Sunsilk  21,9% TOP 

Clear 18,2%  

http://www.topbrand-award.com/
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Lifebuoy 13,1%  

Dove 8,2%  

Rejoice 4,8%  

Zinc 4,2%  

Head&Shouders 3,6%  

               (Sumber http://www.topbrand-award.com) 

 

 Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas, shampo Sunsilk pada tahun 2016 

menduduki peringkat kedua dengan peningkatan penjualan 21,9% 

dibandingkan dengan penjualan tahun 2015 senilai 18,2%. Pada tahun 2016 

penjualan merek Clear menurun berada diposisi ketiga dengan penjualan 

18,2% yang mana pada tahun 2015 Clear berada diposisi pertama dengan 

penjualan 22,1%. Pantene unggul diposisi pertama dengan penjualan 22,0%. 

Untuk merek Lifebouy, Dove, Rejoice, Zinc, Head&Shouders tetap berada 

dibawah posisi merek Sunsilk. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1.3 data 

Top Brand Award produk shampo pada tahun 2017 sebagai berikut : 

Tabel 1.3  

Top Brand Award Tahun 2017 

Merek TBI TOP 

Pantene 22,6% TOP 

Sunsilk  22,4% TOP 

Clear 17,4% TOP 

Lifebuoy 13,1%  

Dove 7,6%  

Rejoice 4,8%  

Zinc 4,6%  

Head&Shouders 3,0%  

                   (Sumber http://www.topbrand-award.com) 

 

 Berdasarkan data tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwah merek shampo 

Sunsilk pada tahun 2017 tetap berada di posisi kedua tetapi dengan 

peningkatan 0,5% yaitu 22,4%. Merek shampo Pantene berada diposisi 

http://www.topbrand-award.com/
http://www.topbrand-award.com/
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pertama dengan penjualan 22,6%. Untuk merek shampo Clear, Lifebuoy, 

Dove, Rejoice, Zinc, Head&Shoulders berada diposisi dibawah merek shampo 

Sunsilk. Jadi dapat disimpulkan dari data diatas bahwa merek shampo Sunsilk 

mengalami peningkatan pada tahun 2015 sampai 2017. 

 Persaingan yang terjadi diantara perusahaan Shampo yaitu dengan 

memenangkan pangsa pasar yang potensial untuk kedepannya. Perusahaan 

dituntut harus bisa mempertahankan produk dengan menciptakan strategi yang 

tepat dan terus berinovasi untuk mempertahankan brand image. Sunsilk 

mencoba membuat inovasi dengan memenuhi kebutuhan konsumen yang 

berhijab yaitu dengan varian Sunsilk Hijab Recharge  menggunakan Laudya 

Chintya Bella sebagai celebrity endorser yang dapat membuat brand image 

semakin kuat 

  Brand image yang baik dimata konsumen diharapkan dapat meraih 

keunggulan kompetisi dalam meningkatkan keputusan pembelian. Karena 

keputusan pembelian merupakan hal penting yang dilakukan suatu perusahaan 

untuk mengetauhi seberapa besar ketertarikan konsumen pada produk. Hal ini 

didukung oleh penelitian terdahulu yang  dilakukan oleh Melati dan 

Widayastuti (2014), Kiswalini dan Nurcahya (2014) menyatakan bahwa 

celebrity endorser dan brand image berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Namun, hasil penelitian terdahulu dari 

Parengkuan,dkk (2014) menyatakan Brand Image tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Larasati (2016) menyatakan 

Celebrity Endorser tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian.  
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 Dengan adanya research gap tersebut oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “Pengaruh Celebrity Endorser dan Brand Image Terhadap 

Keputusan Pembelian Shampo Sunsilk Hijab Recharge”.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, hal yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah celebrity endorser berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk Shampo Sunsilk Hijab Recharge ? 

2. Apakah brand image berpengaruh positif dan signifikan  terhadap keputusan 

pembelian produk Shampo Sunsilk Hijab Recharge? 

3. Apakah celebrity endorser dan brand image secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

Shampo Sunsilk Hijab Recharge? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh celebrity endorser terhadap keputusan 

pembelian produk Sunsilk Hijab Recharge. 

2. Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian 

produk Sunsilk Hijab Recharge. 

3. Untuk mengetahui celebrity endorser dan brand image  secara bersama-

sama memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

Sunsilk Hijab Recharge. 
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D. Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan maka peneliti membatasi pada Celebrity Endorser yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Laudya Chintya Bella pada konsumen 

produk shampo Sunsilk Hijab Recharge yang ada di Kota Malang. 

E. Manfaat penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

    Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak 

perusahaan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan celebrity 

endorser dan brand image serta pengaruhnya terhadap keputusan 

pembelian. 

2. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi akademi, peneliti dan sebagai 

tambahan referensi pada bidang ilmu manajemen terutama yang berkaitan 

dengan pemasaran suatu produk. 

 


