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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Minat beli calon konsumen merupakan sesuatu yang berhubungan 

dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa 

banyak unit produk yang dibutuhkan dalam periode tertentu. Dapat 

dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental dari calon 

konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan 

merek tertentu. Hal ini sangat diperlukan oleh pemasar untuk mengetahui 

minat beli calon konsumen terhadap suatu produk, baik para pemasar 

maupun ahli ekonomi menggunakan variabel minat untuk memprediksi 

perilaku calon konsumen di masa yang akan datang (Durianto dan Liana, 

2004:44). Hal tersebut menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi 

perusahaan untuk dapat meningkatkan kualitas produk serta memperluas 

pemasarannya sehingga menjadi pertimbangan tersendiri bagi para calon 

konsumen  untuk menimbulkan minat beli pada suatu produk tertentu.  

Minat beli calon konsumen merupakan hal yang menarik untuk 

diteliti, dikarenakan berhubungan dengan bagaimana persepsi calon 

konsumen terhadap suatu produk dan alasan konsumen tertarik pada suatu 

produk. Persepsi yang dimiliki seorang calon konsumen belum tentu akan 

mendorong calon konsumen yang bersangkutan untuk melakukan 

pembelian. Persepsi tersebut harus mampu distimulir sehingga timbulnya 

tekanan untuk segera mewujudkannya dalam bentuk tindakan pembelian 

(Julianti, 2014). Hal ini menjadi salah satu kunci di dalam pemasaran karena 
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dapat meningkatkan penjualan perusahaan dengan cara membuat produk 

yang sesuai dengan kebutuhan calon konsumen sehingga dapat menarik 

minat calon konsumen untuk melakukan pembelian.  

Mubarok (2016) dalam penelitiannya menyatakan minat beli 

merupakan tingkat kemungkinan calon konsumen melakukan pembelian 

suatu merek atau kecenderungan konsumen mengambil tindakan yang 

berkaitan dengan pembelian. Implikasi dalam pemasaran adalah peluang 

(calon) konsumen berminat untuk membeli produk atau merek yang 

ditawarkan pemasaran atau tidak dilandasi oleh stimuli yang diberikan 

dengan menggunakan dukungan selebriti (celebrity endorser).   

Menurut Rizky dan Yasin (2014) minat beli konsumen merupakan 

keinginan tersembunyi dalam benak calon konsumen yang terselubung 

dalam tiap individu yang tidak dapat diketahui apa yang diinginkan dan 

diharapkan calon konsumen. Sehingga mempengaruhi perilaku calon 

konsumen yang menunjukkan sejauh mana seorang calon konsumen 

melakukan tindakan yang berujung pada pembelian. Wijaya (2012) dalam 

penelitiannya menyatakan ada berbagai variabel yang menjadi pendorong 

timbulnya minat beli calon konsumen salah satunya adalah promosi. 

Dimana dengan melakukan sebuah promosi dapat memperkenalkan suatu 

produk kepada calon konsumen. 

Listyawati (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

promosi merupakan salah satu variabel di dalam bauran pemasaran yang 

sangat penting dilakukan oleh pemasar. Promosi dibutuhkan untuk 

menyampaikan informasi kepada calon konsumen agar tertarik akan produk 
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yang ditawarkan. Betapapun berkualitanya suatu produk, bila konsumen 

belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan 

berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya.  

Dari hal tersebut, perusahaan akan melakukan pengembangan 

strategi yang sifatnya lebih spesifik (Kotler, 2004). Contohnya dari segi 

promosi, kegiatan perusahaan dalam melakukan promosi berbeda-beda dan 

banyak variasinya. Tujuannya sama, namun cara dan strateginya berbeda-

beda, mengikuti pada apa yang akan mereka pasarkan, seperti apa keadaan 

pasarnya kini, hingga target segmentasi nya. Salah satu trend yang terjadi 

pada perusahaan-perusahaan masa kini yaitu melakukan promosi dengan 

meng-endorse selebriti atau yang lebih dikenal dengan Celebrity Endorser 

(Royan, 2005). 

Celebrity endoser digunakan untuk menarik perhatian khalayak 

serta diharapkan mampu meningkatkan awareness produk. Penggunaan 

celebrity endoser menimbulkan kesan bahwa calon konsumen selektif 

dalam memilih dan meningkatkan status dengan memiliki apa yang 

digunakan oleh selebriti (Pradhan et al., 2014). Pemasar mengharapkan 

persepsi calon konsumen terhadap produk tersebut akan berubah dengan 

adanya penggunaan endorser, karena dapat memberikan asosiasi positif 

terhadap produk. Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam 

bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan pada suatu produk atau 

merek (Zafar, 2010).  

Berbagai asosiasi yang diingat calon konsumen diharapkan dapat 

membentuk citra tentang merek di dalam benak calon konsumen. Citra yang 
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baik merupakan salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan konsumen, 

karena calon konsumen dengan sadar atau tidak sadar akan memilih suatu 

produk yang memiliki brand image yang positif, sehingga tercipta persepsi 

yang baik di mata konsumen, dan akan mempengaruhi minat beli calon 

konsumen (Zafar, 2010).   

Menurut Wijaya dan Sugiharto (2015) dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa promosi yang menggunakan celebrity endorser 

dapat memberikan pengaruh terhadap minat pembelian. Ketika promosi 

menggunakan celebrity endorser dilakukan, maka daya tarik dan atribut 

kepopuleran selebriti tersebut dapat diharapkan mampu memberikan rasa 

ketertarikan bagi calon konsumen. Hal ini diperkuat oleh Rifon dan Choi 

(2012) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengaruh celebrity 

endorser terhadap minat beli pada calon konsumen merupakan hal yang 

penting untuk diteliti dan diketahui, karena hal tersebut menentukan 

kecenderungan seseorang untuk bersikap dan berperilaku sebelum 

melakukan pembelian suatu produk. 

Royan (2005) menyatakan bahwa salah satu penilaian dari celebrity 

endorser dilihat dari popularitas, maka dapat ditentukan dengan seberapa 

banyak penggemar yang dimiliki oleh celebrity endorser. Penggunaan 

celebrity endorser memiliki daya tarik yang mampu membuat masyarakat 

selalu memperhatikan setiap aktivitas yang dilakukan. Dengan adanya 

celebrity endorser terbukti sangat efektif dalam pengiklanan berbagai 

produk. Sebab ketenaran, keahlian, daya tarik selebriti dapat menarik 

perhatian calon pelanggan dengan waktu yang singkat. 
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Menurut Shimp (2003:470) mengatakan lima atribut khusus 

celebrity endorser dijelaskan dengan akronim TEARS, dimana TEARS 

tersebut terdiri dari: Truthworthiness (dapat dipercaya), Expertise 

(keahlian), Attractiveness (daya tarik fisik), Respect (kualitas dihargai), 

Similarity (kesamaan dengan audience yang dituju). Sedangkan menurut 

Royan (2004:14), dalam penelitian Endang Sulistya (2012) indikator 

celebrity endorser terdiri dari 4 unsur diantaranya Visibility yaitu memiliki 

dimensi seberapa jauh popularitas selebriti, Credibility yaitu berhubungan 

dengan product knowledge yang di ketahui sang bintang, Attraction lebih 

menitik beratkan pada daya tarik sang bintang, dan Power yaitu kemampuan 

selebriti dalam menarik konsumen untuk membeli. 

Nur (2017) menyatakan pada penelitiannya bahwa variabel 

truthworthiness, expertise, dan attractiveness dianggap sebagai variabel 

yang sangat berpengaruh terhadap minat beli dengan dibuktikan pada 

penelitiannya bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh postitif dan 

signifikan terhadap minat beli sehingga pada penelitian tersebut 

menggunakan variabel truthworthiness, expertise, dan attractiveness 

dibandingkan dengan variabel yang lain.  

Seperti halnya pada perusahaan baju muslim wanita, yang 

melebarkan pemasarannya dengan menggunakan celebrity endorser 

dikarenakan meningkatnya produsen baju muslim yang berada di Indonesia, 

tingkat persaingan pun semakin tinggi. Salah satu brand baju muslim di 

Indonesia adalah Zoya fashion yang berdiri pada tahun 2005 sebagai 

alternatif busana muslim yang terjangkau bagi kalangan menengah, juga 
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sebagai alternatif bagi busana muslim berkualitas dan up to date. Zoya 

merupakan salah satu lini bisnis dari Shafco Enterprise, sebuah holding 

company yang bergerak dalam bidang muslim fashion sejak tahun 1989 

dengan kantor pusat di Bandung, Indonesia. Zoya menampilkan koleksi 

yang berkarakter ringan, easy to wear, easy to match, serta lengkap dalam 

desai dan warna.  

Pada tahun 2015, Zoya bisa dibilang kurang memuaskan karena 

penurunnya dari 7,8% pada tahun 2014 ke 5,1% pada awal tahun 2015 

dikarenakan kurangnya promosi yang dilakukan oleh Zoya Fashion, 

sehingga pada tahun 2015 Zoya Fashion mempergencar pemasarannya 

dengan menggunakan celebrity endorser. Yang membedakan produk Zoya 

dari perusahaan baju muslim lainnya yaitu Zoya menggaunakan endorser 

dari kalangan artis yang menjadi idola para masyrakat. Produk busana 

muslim Zoya menggunakan Eriska Rein, Soraya Larasati, Lula Kamal, Oki 

Setiana Dewi, Dini Aminarti yang merupakan seorang artis sebagai brand 

ambassador produk Zoya di tahun 2015 dan kemudian Zeezee Shahab yang 

juga merupakan seorang artis menjadi celebrity endorser di awal tahun 

2016.  

Pada tahun 2017 Zoya fashion menunjuk Fatin Shidqia Lubis yang 

merupakan seorang penyanyi sebagai celebrity endorser hingga sekarang 

dan minat beli Zoya fashion semakin meningkat dengan adanya celebrity 

endorser Fatin Shidqia Lubis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya 

hubungan antara promosi yang dilakukan dengan menggunakan celebrity 

endorser terhadap minat pembelian (Munawar, 2015). 
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Lolasary (2018) menyatakan dalam penelitiannya bahwa celebrity 

endorser yang terdiri dari variabel attractiveness (daya tarik),  

trustworthiness (kepercayaan), expertise (keahlian) celebrity endorser 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Di dukung juga oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Nur (2017) yang menyatakan bahwa attractiveness 

(daya tarik),  trustworthiness (kepercayaan), expertise (keahlian) celebrity 

endorser berpengaruh signifikan  terhadap minat beli. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menguji variabel 

attractiveness (daya tarik),  trustworthiness (kepercayaan), expertise 

(keahlian) yang dimiliki celebrity endorser. Apakah variabel tersebut 

memiliki pengaruh dalam menentukan minat beli calon konsumen Zoya 

fashion. Dalam beberapa penelitian terdahulu variabel tersebut mempunyai 

hubungan yang mempengaruhi. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Celebrity Endorser Terhadap Minat 

Beli”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana minat beli calon konsumen Zoya fashion? 

2. Apakah celebrity endorser (attractiveness, trustworthiness, expertise) 

berpengaruh secara simultan terhadap minat beli Zoya fashion? 

3. Apakah celebrity endorser (attractiveness, trustworthiness, expertise) 

berpengaruh secara parsial terhadap minat beli Zoya fashion? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan minat beli calon pelanggan Zoya fashion. 

2. Untuk menguji pengaruh secara simultan celebrity endorser 

(attractiveness, trustworthiness, expertise)  terhadap minat beli Zoya 

fashion. 

3. Untuk menguji pengaruh secara parsial celebrity endorser 

(attractiveness, trustworthiness, expertise)  terhadap minat beli Zoya 

fashion. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai kerangka teori mengenai hubungan 

attractiveness, trustworthiness, dan expertise celebrity endorser terhadap 

minat beli. Serta memberikan sebuah kontribusi untuk penelitian lebih 

lanjut dalam bidang pemasaran dan juga memberikan literatur tambahan 

dalam studi strategi pemasaran. Sehingga dengan dilakukannya 

penelitian ini, kelak kegiatan pemasaran dapat mengukur efektifitas 

penggunaan celebrity endorser untuk meningkatkan minat beli. 

2. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku 

pemasaran dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan 

penggunaan celebrity endorser dalam kegiatan pemasaran. Ketika 

penelitian ini dilaksanakan dan hasil serta kesimpulan didapatkan, 
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maka besar harapan hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah 

pertimbangan kelak bagi para pelaku pemasaran, apakah efektif atau 

tidak ketika mereka ingin melakukan kegiatan pemasaran dengan cara 

penggunaan celebrity endorser.  

 


