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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

NO Nama Peneliti dan Judul Variabel Hasil 

1. Femia Lolasary 

(2016) 

 

Pengaruh Celebrity 

Endorser Terhadap Minat 

Beli Konsumen pada 

Produk Fashion yang 

Diiklankan Melalui 

Twitter 

Variabel bebas: 

attractiveness (daya 

tarik fisik), 

trustworthiness 

(dapat dipercaya), 

respect (kualitas 

dihargai) 

Variabel terikat: 

Minat Beli 

Konsumen  

Ada pengaruh yang 

signifikansi antara 

attractiveness, 

trustworthiness dan 

respect terhadap minat 

beli konsumen secara 

simultan.  

 

2. 

 

 

 

 

Herlambang Dwi 

Prakoso 

(2016) 

 

Pengaruh Daya Pikat, 

Kepercayaan, dan 

Keahlian Celebrity        

Endorser Christian 

Gonzales Terhadap Minat 

Beli Specs 

 

 

 

 

Variabel bebas: 

daya pikat, 

kepercayaan, 

keahlian  

Variabel terikat: 

Minat Beli 

Konsumen 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Daya 

pikat, Kepercayaan, dan 

keahlian terhadap minat 

beli 
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NO Nama Peneliti dan Judul Variabel Hasil 

3. 

Andi Lina Pratiwi (2016) 

 

Pengaruh Penggunaan 

Celebrity Endorser 

Terhadap Minat Beli 

Pengguna Media Sosial 

Instagram 

Variabel bebas: 

daya tarik, 

kepercayaan, 

keahlian  

Variabel terikat: 

Minat Beli 

Konsumen 

Trustworthiness (dapat 

dipercaya), attractiveness 

(daya tarik), dan 

expertise (keahlian) 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap minat beli 

pengguna media sosial 

instagram 

4. 

Salman Pakaya  

(2013) 

 

Pengaruh Celebrity 

Endorser Pada iklan Fresh 

Care Terhadap Minat Beli  

Konsumen (Studi Kasus 

Agnes Monica Sebagai 

Endorser Produk Minyak  

Agin Fresh Care),  

Variabel bebas: 

Credibility, 

trustworthiness, 

expertise  

Variabel terikat: 

Minat Beli 

Konsumen 

terdapat pengaruh yang 

signifikan Selebriti 

Endorser terhadap Minat 

Beli pada Iklan Fresh 

Care.   

5. 

Agus Susanti dan 

Saino 

(2015) 

 

Pengaruh Penggunaan 

Tokoh Agama (Mamah 

Dedeh) Sebagai Celebrity 

Endorser Terhadap Minat 

Beli Produk Larutan Cap 

Kaki Tiga 

Variabel bebas: 

Kredibilitas selebriti, 

Kesesuaian selebriti 

dengan penonton, 

Kesesuaian selebriti 

dengan merek, Daya 

tarik selebriti 

 Variabel terikat: 

Minat Beli 

Konsumen 

ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel 

atribut endorser yang 

terdiri dari Kredibilitas 

selebriti (X1), 

Kesesuaian selebriti 

dengan penonton  (X2), 

Kesesuaian selebriti 

dengan merek (X3) , 

Daya tarik selebriti (X4),  

terhadap Minat Beli (Y) 

6. 

Dinda Yulia Hafisa 

(2018) 

 

Pengaruh Celebrity 

Endorser Terhadap Minat 

Beli Produk Kosmetik 

Halal Wardah 

Variabel bebas: 

daya tarik, 

kepercayaan, 

keahlian  

Variabel terikat: 

Minat Beli 

Konsumen 

Trustworthiness (dapat 

dipercaya), attractiveness 

(daya tarik), dan 

expertise (keahlian) 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap minat beli 
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NO Nama Peneliti dan Judul Variabel Hasil 

7. 

Retno K Damayanti 

(2012) 

 

Pengaruh Celebrity 

Endorser pada Iklan 

Televisi Terhadap Minat 

Beli Konsumen 

Variabel bebas: 

daya tarik, 

kepercayaan, 

keahlian  

Variabel terikat: 

Minat Beli 

Konsumen 

Trustworthiness (dapat 

dipercaya), attractiveness 

(daya tarik), dan 

expertise (keahlian) 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap minat beli 

8. 

Dadan Abdul Aziz 

Mubarok 

(2016) 

 

Pengaruh Celebrity 

Endorsement terhadap 

Minat Beli Konsumen  

 

Variabel bebas: 

daya tarik 

(attractiveness), 

kepercayaan 

(trustworthiness) 

serta keahlian 

(expertise) 

Variabel terikat: 

Minat Beli 

Konsumen 

daya tarik 

(attractiveness), 

kepercayaan 

(trustworthiness) serta 

keahlian (expertise) dapat 

mempengaruhi minat beli 

konsumen terhadap 

barang – barang 

konsumsi yang 

ditawarkan.  

9. 

Henny Utarsih  

(2014) 

 

Pengaruh Celebrity 

Endorser Terhadap  

Minat Beli Kartu As  

 

Variabel bebas: 

trustworthiness, 

expertise, 

attractiveness, 

respwect, similarity 

Variabel terikat: 

Minat Beli 

Konsumen 

celebrity enodoser 

terhadap minat beli kartu 

As di Bandung secara 

simultan adalah  35,6%. 

Sedangakan secara 

parsial dimensi 

trustworthiness, respect, 

dan similarity 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

minat beli. Sedangkan 

expertise dan 

attractiveness 

mempunyai pengaruh 

terbalik terhadap minat 

beli. 
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NO Nama Peneliti dan Judul Variabel Hasil 

10. 

Yuswari Nur 

(2017) 

 

Pengaruh Celebrity 

Endorser Pada Media 

Sosial  

Instagram Terhadap Minat 

Pembelian  Produk Lazeta 

Skin Care Di Makassar 

Variabel bebas: 

daya tarik 

(attractiveness), 

kepercayaan 

(trustworthiness) 

serta keahlian 

(expertise) 

Variabel terikat: 

Minat Beli 

Konsumen 

Hasil Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa (a) 

Truthwothiness 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

minat pembelian, 

(b) Attractiviness  

berpengaruh 

signifikan terhadap 

minat pembelian, 

(c) Expertise 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

minat pembelian 

(d) Truthwothiness, 

Attractiviness dan 

Expertise 

berpengaruh secara 

simultan atau 

bersama-sama 

terhadap minat 

pembelian produk 

Lazeta skin care di 

Makassar.  

 

 

B. Kajian Teori 

1. Minat Beli  

Minat beli merupakan kecenderungan untuk membeli sebuah 

merek atau produk tertentu. Minat beli secara umum biasanya 

berdasarkan kesesuaian antara motif pembelian dengan atribut atau 

karakteristik dari merek yang dapat dipertimbangkan (Belch dan 

Belch, 2009:127).  
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Minat beli timbul setelah adanya proses evaluasi alternatif dan 

di dalam proses evaluasi, seseorang akan membuat suatu rangkaian 

pilihan mengenai produk yang hendak dibeli atas dasar merek maupun 

minat (Kotler Bowen dan Makens, 2014). Sebelum melakukan 

pembelian calon konsumen hendak mencari informasi mengenai 

produk yang hendak dibeli dan dan dengan adanya informasi tersebut 

akan menimbulkan minat.  

Simamora (2002:131) mendefinisikan minat beli sebagai 

sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap, individu yang 

berminat terhadap suatu obyek akan mempunyai kekuatan atau 

dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati 

atau mendapatkan objek tersebut. Minat beli merupakan kelanjutan 

perhatian yang merupakan titik tolak kelanjutan timbulnya hasrat untuk 

melakukan kegiatan yang diharapkan. Minat muncul akibat adanya 

stimulus positif yang menimbulkan motivasi. 

Lidyawati (2000) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat beli, yaitu :  

a. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan 

seseorang dapat diperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan 

yang ingin dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan 

waktu senggangnya, dan lain-lain. 
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b. Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang mempunyai 

sosial ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang 

diinginkannya daripada yang mempunyai sosial ekonomi rendah. 

c. Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana seseorang 

menggunakan waktu senggangnya. 

d. Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda 

dengan minat pria, misalnya dalam pola belanja. 

e. Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan 

orangtua akan berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas 

benda dan seseorang. 

Durianto (2013) mengungkapkan bahwa minat beli merupakan 

keinginan untuk memiliki produk. Minat beli akan timbul apabila 

seorang calon konsumen sudah terpengruh terhadap mutu dan kualitas 

dari suatu produk, dan informasi seputar produk. Sedangkan menurut 

Assael (2001) minat beli merupakan kecenderungan calon konsumen 

untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan 

dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan calon 

konsumen melakukan pembelian. 

Thamrin (2003) berpendapat bahwa minat beli merupakan bagian 

dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, 

kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli 

benar-benar dilaksanakan. Minat beli menurut Ferdinand (2002) 

merupakan pernyataan mental dari diri calon konsumen yang 
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merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek 

tertentu 

Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran 

yang membentuk suatu persepsi. Minat yang muncul dalam melakukan 

pembelian menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam 

benaknya dan menjadi suatu kegiatan yang sangat kuat yang pada 

akhirnya ketika calon konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan 

mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya itu. Jika kita ingin 

mempengaruhi seseorang, maka cara yang terbaik adalah mempelajari 

apa yang dipikirkannya, dengan demikian akan didapatkan tidak hanya 

sekedar informasi tentang orang itu tentu lebih bagaimana proses 

informasi itu dapat berjalan dan bagaimana memanfaatkannya. Hal ini 

yang dinamakan “The Buying Process” (Proses Pembelian). Menurutnya 

proses pembelian meliputi lima hal yaitu: Need (kebutuhan), Recognition 

(Pengenalan), Search (Pencarian), Evaluation (Evaluasi), Decision 

(Keputusan). Minat beli akan akan menimbulkan keputusan pembelian 

jika di dukung dengan keinginan yang kuat. (Ajay dan Goodstein, 1998). 

Menurut Ferdinand (2006), minat beli di identifikasi melalui 

indikator-indikator sebagai berikut:  

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

b. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk  kepada orang lain.  
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c.  Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. 

Preferensi ini hanya dapat digantikan jika terjadi sesuatu dengan 

produk preferensinya.  

d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang 

yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya 

dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari 

produk tersebut. 

Dapat diartikan bahwa minat beli calon konsumen 

merupakan proses pemikiran calon konsumen yang membentuk suatu 

persepsi, dimana persepsi tersebut nantinya akan diwujudkan dalam 

bentuk pembelian atau sebaliknya. Jika calon konsumen mampu 

dipengaruhi oleh produk yang dipromosikan maka minat tersebut akan 

berubah menjadi keputusan pembelian.  

2. Celebrity Endorser 

Celebrity endorser merupakan penggunaan narasumber (source) 

sebagai figur yang menarik atau populer dalam iklan, hal tersebut 

merupakan cara yang cukup kreatif untuk menyampaikan pesan agar pesan 

yang disampaikan dapat memperoleh perhatian yang lebih tinggi serta 

dapat diingat. (Kotler dan Keller, 2009). 

Shimp, (2003:460), menyatakan endorser adalah pendukung iklan 

atau yang dikenal juga sebagai bintang iklan untuk mendukung suatu 

produk. Sedangkan selebriti adalah tokoh (aktor, penghibur atau atlet) 
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yang dikenal karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang berbeda dari 

produk yang đidukungnya. Selebriti dipandang sebagai individu yang 

disenangi oleh masyarakat dan memiliki keunggulan atraktif yang 

membedakannya dari individu lain. Shimp (2003:460) berpendapat bahwa 

celebrity endorser adalah menggunakan artis sebagai bintang iklan di 

media-media, mulai dari media cetak, media sosial, maupun media telivisi.  

Celebrity endorser diharapkan menjadi juru bicara merek suatu 

produk agar cepat melekat di benak konsumen, sehingga konsumen 

tertarik untuk membeli merek tersebut. Selain itu, selebriti bisa juga 

digunakan sebagai alat yang tepat untuk mewakili segmen pasar yang 

dibidik. Oleh sebab itu tidak heran ketika produk yang di iklankan 

menggunakan banyak selebriti, masing-masing akan mewakili segmen 

pasar yang dibidik. Seorang  endorser mempengaruhi  tingkat  

kepercayaan  konsumen  terhadap  produk, sehingga  hal  ini  menjadi  

faktor  penting  dalam  meningkatkan  minat beli konsumen melalui  

endorser  sebagai mediator nya (Royan, 2005: 12). 

Menurut Shimp (2003) terdapat beberapa dimensi celebrity 

endorser diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Trustworthiness (kepercayaan) celebrity endorser 

Trustworthiness (kepercayaan) celebrity endorser mengacu 

pada kejujuran, integritas dan kepercayaan diri dari seorang sumber 

pesan. Sumber dapat dipercaya secara sederhana berarti endorser 

sebuah merek secara bertingkat membuat konsumen memiliki 
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kepercayaan pada apa yang mereka katakan. Jika sumber atau 

endorser tersebut adalah selebriti maka trustworthiness lebih 

mengarah kepada kemampuan selebriti untuk mengenalkan dan 

memberikan informasi pada calon konsumen terkait produk yang 

mereka pakai. 

Indikator trustworthiness (kepercayaan) celebrity endorser 

adalah sebagai berikut: 

1) Celebrity endorser dapat dipercaya dalam menyampaikan pesan 

iklan sesuai dengan kenyataan. 

2) Celebrity endorser tulus dalam meyampaikan pesan iklan. 

3) Celebrity endorser dapat diandalkan dalam meyampaikan pesan 

iklan. 

4) Celebrity endorser konsisten dalam menyampaikan pesan tentang 

produk yang dipromosikan. 

Trustworthiness atau kepercayaan merupakan hal yang begitu 

penting bagi seorang endorser. Dapat dilihat contoh kecilnya pada 

pemilihan bintang iklan shampoo. Perusahaan akan cenderung 

memilih endorser yang memiliki rambut cantik dan sehat alami. 

Dengan ini, maka calon konsumen akan percaya bahwa produk 

shampoo tersebut dapat mempercantik dan membuat rambut sehat 

alami ketika calon konsumen melihat endorsernya. Selain itu, 

trustworthiness yang merupakan sikap percaya terhadap produk dari 

pencitraan suatu pendukung, seperti yang Shimp (2007:304) jelaskan 

bahwa “trustworthiness refers to the honesty, integrity and 
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believability of a source. Endorser trustworthiness simply reflects the 

fact that prospective endorser of a brand vary in the degree to which 

audience members have faith in what they have to say”. Sehingga 

trustworthiness mengacu pada sejauh mana sumber dipandang 

memiliki kejujuran, ketulusan, dan dapat dipercaya sehingga mampu 

meningkatkan minat beli.    

b. Attractiveness (Daya Tarik) celebrity endorser 

Attractiveness (Daya Tarik) celebrity endorser mengacu pada 

diri yang dianggap sebagai yang menarik untuk dilihat dalam 

kaitannya dengan konsep kelompok tertentu dengan daya tarik fisik. 

Seseorang yang menarik dirasakan lebih positif dan merefleksikan 

merek yang diiklankan secara lebih baik daripada orang dengan daya 

tarik rata-rata. Selain itu karakteristik endorser harus sesuai dengan 

produk. Jika pemilih menemukan sesuatu pada diri endorser yang dia 

sukai maka bujukan bekerja lewat identifikasi. Artinya, lewat 

identifkasi pemilih akan mengadopsi perilaku, sikap, atau preferensi 

ketika mereka menemukan hal menarik dalam diri endorser. 

Indikator Attractiveness (Daya Tarik) celebrity endorser adalah 

sebagai berikut: 

1) Celebrity endorser memiliki fisik yang menarik. 

2) Tampilan celebrity endorser melalui setting, caption, dan fashion 

style dalam foto produk yang diposting. 

3) Celebrity endorser memiliki kesan yang elegant. 

4) Celebrity endorser memiliki kesan yang menghibur. 
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Daya tarik dari seorang selebriti dapat mengubah persepsi dan 

kepercayan dari calon konsumen terhadap produk. Calon konsumen 

cenderung akan memilih stereotip yang positif terhadap selebriti 

(Abedniya, Hakim dan Zaeim, 2011: 119). Attractiveness atau daya 

tarik tidak hanya berkaitan dengan daya tarik fisik tetapi juga 

termasuk karakter yang dipersepsikan oleh calon konsumen dalam diri 

endorser, seperti kemampuan intelektual, kepribadian, karakteristik, 

gaya hidup dan keahlian dalam bidang atletik. Konsep umum 

kemenarikan terdiri dari 3 gagasan yang berhubungan dengan 

kesamaan (similarity), keakraban (familiarity), dan perasaan suka 

(liking).  

Shimp (2007:305) menyatakan jika calon konsumen 

menemukan sesuatu pada diri endorser yang dia sukai maka 

munculnya bujukan bekerja lewat identifikasi. Artinya, lewat 

identifikasi calon konsumen akan mengadopsi perilaku, sikap atau 

preferensi. Ketika mereka menemukan hal menarik dalam diri 

endorser.  Endorser dengan tampilan fisik yang baik atau karakter 

non-fisik yang menarik dapat menunjang iklan dan dapat 

menimbulkan minat calon pelanggan untuk menyimak iklan. 

Endorser yang menarik secara fisik memiliki dampak positif pada 

perubahan opini serta evaluasi produk (Belch dan Belch, 2004). 

Berdasarkan dari pendapat ini, maka dapat dibayangkan bahwasanya 

kriteria seorang endorser yang baik tentu yang memiliki daya tarik, 
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sehingga menarik untuk dilihat, menarik untuk dipandang, menarik 

untuk di ketahui, dan menarik untuk diikuti.   

Seorang endorser dianggap atraktif bagi calon konsumen jika 

calon konsumen dapat memberikan perasaan kesamaan dan keakraban 

(sense of similarity or familiarity), dengan catatan apabila terdapat 

kemiripan. Pada saat calon konsumen menemukan sesuatu yang 

mereka anggap menarik dalam diri endorser, hal tersebut terjadi 

melalui proses identifikasi, yaitu pada saat calon konsumen 

mempersepsikan endorser menarik, calon konsumen akan memihak 

kepada endorser dan mampu menciptakan minat beli terhadap suatu 

produk yang diiklankan oleh endorser. Seseorang  yang  menarik 

dirasakan lebih positif dan merefleksikan merek yang di iklankan 

secara  lebih  baik  daripada  orang  dengan  daya  tarik  rata-rata 

(Mowen  and  Minor,  2002:405). 

c. Expertise (Keahlian) celebrity endorser 

Expertise (Keahlian) celebrity endorser mengacu pada 

pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang dimiliki oleh seorang 

endorser yang dihubungkan oleh merek yang didukung. Seorang 

endorser yang diterima sebagai seorang yang ahli pada merek yang 

didukungnya akan lebih persuasif dalam menarik calon pelanggan 

daripada seorang endorser yang tidak diterima sebagai seorang yang 

ahli. Tingkat pengetahuan atau keahlian endorser adalah determinan 

utama dari kredibilitas. 
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Indikator Expertise (Keahlian) celebrity endorser adalah 

sebagai berikut: 

1) Celebrity endorser memiliki keahlian untuk meyakinkan 

pelanggan mengenai produk yang diiklankan. 

2) Pengalaman yang dimiliki celebrity endorser mampu tampil 

dengan percaya diri dalam mempromosikan suatu produk. 

3) Pengetahuan yang dimiki celebrity endorser mengenai suatu 

produk yang dipromosikan  

4) Ketrampilan yang dimiliki celebrity endorser untuk 

meyakinkan pelanggan mengenai produk yang diiklankan. 

Shimp (2007:305) menyatakan bahwa keahlian  seorang  

endorser mempengaruhi  tingkat  kepercayaan calon konsumen  

terhadap  produk, sehingga  hal  ini  menjadi  faktor  penting  dalam  

meningkatkan  efektifitas  proses  penyampaian pesan  pemasaran  

dari  produsen  (perusahaan)  kepada  calon konsumen melalui  

endorser  sebagai mediator nya.  

Mowen (2002) mendefinisikan keahlian sebagai kemampuan 

dari sumber iklan, dimana dalam hal ini, selebriti sebagai bintang 

iklan untuk membuat pernyataan yang valid mengenai karakteristik 

dari produk yang diiklankannya.  Pengetahuan endorser 

mengengenai produk yang diiklankan menjadi hal yang penting, 

karena dengan mengetahui kegunaan atau spesifikasi produk akan 

sangat mempengaruhi calon konsumen untuk menimbulkan minat 

beli. 
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C. Kerangka Berfikir dan Hipotesis 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan 

secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara 

teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan 

dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, 

maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam 

penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke 

dalam bentuk paradigma penelitian. (Sugiyono, 2010:60). 

Di dalam penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka berfikir yang 

dapat menjadi landasan yang akan dilakukan pada penelitian ini. Adapun 

kerangka berfikir pada penelitian ini dapat digambarkan pada tabel 2.1. 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daya Tarik celebrity 

endorser (X1) 

Keahlian celebrity 

endorser (X3) 

Minat Beli (Y) Kepercayaan celebrity 
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Berdasarkan teori pendukung dan kerangka berfikir dalam 

penelitian ini, maka dapat dihipotesiskan: 

1. Pengaruh daya Tarik (X1), kepercayaan (X2), dan keahlian (X3) 

celebrity endorser terhadap minat beli 

  Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hafisa 

(2018) menyatakan bahwa attractiveness (daya tarik), 

trustworthiness (kepercayaan), dan expertise (keahlian) celebrity 

endorser berpengaruh positif secara simultan terhadap minat beli 

produk Wardah. Penelitian yang dilakukan oleh Pakaya (2013) 

menunjukkan bahwa attractiveness (daya tarik), trustworthiness 

(kepercayaan), dan expertise (keahlian) celebrity endorser 

berpengaruh positif secara simultan terhadap minat beli produk 

minyak angin fresh care.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Utarsih (2014) menyatakan 

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

dan expertise (keahlian) celebrity endorser berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli kartu AS. Nur (2017) menyatakan 

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

dan expertise (keahlian) celebrity endorser berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap minat pembelian pada produk Lazeta Skin 

Care. Adapun Lolasary (2016) menyatakan bahwa attractiveness 

(daya tarik), trustworthiness (kepercayaan), dan expertise 
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(keahlian) celebrity endorser berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap minat beli produk fashion. 

H1 : Daya Tarik (X1), kepercayaan (X2), dan keahlian (X3) 

celebrity endorser berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli. 

2. Pengaruh daya tarik (X1) celebrity endorser terhadap minat beli. 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jatmiko 

(2013) attractiveness (daya tarik) celebrity endorser berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat beli Loreal kosmetik. Sami  

dan Asrar (2017) juga menyatakan adanya pengaruh signifikan 

variabel attractiveness (daya tarik) celebrity endorser terhadap 

minat beli.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Moeliono 

(2015) ditemukan bahwa attractiveness (daya tarik) celebrity 

endorser berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 

produk Teh Javana. Susanti dan Saino (2015) menyatakan bahwa 

attractiveness (daya tarik) celebrity endorser berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli produk Larutan Cap Kaki Tiga. 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nur (2017) bahwa 

attractiveness (daya tarik) celebrity endorser berpengaruh positif 

terhadap minat beli produk Lazzeta Skincare. 

H2 : Daya Tarik (X1) celebrity endorser berpengaruh  positif 

dan signifikan  terhadap minat beli. 
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3.  Pengaruh kepercayaan (X2) celebrity endorser terhadap minat beli  

 Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khan 

dan Rukhsar (2016) trustworthiness (kepercayaan) celebrity 

endorser berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. 

Pratiwi (2016) menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan 

variabel trustworthiness (kepercayaan) celebrity endorser terhadap 

minat beli pengguna media sosial instagram. Lolasary (2015) 

menyatakan bahwa trustworthiness (kepercayaan) celebrity 

endorser berpengaruh signifikan terhadap minat beli produk 

fashion. 

 Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pakaya (2013) 

menunjukkan bahwa trustworthiness (kepercayaan) celebrity 

endorser berpengaruh positif terhadap minat beli produk minyak 

angin fresh care. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakoso 

(2016) trustworthiness (kepercayaan) celebrity endorser 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli Specs. 

H3 : Kepercayaan (X2) celebrity endorser  berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat beli. 

4. Pengaruh keahlian (X3) celebrity endorser terhadap minat beli 

pelanggan. 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hafisa 

(2018) menyatakan bahwa expertise (keahlian) celebrity endorser 

berpengaruh positif terhadap minat beli produk Wardah. Hal ini 

diperkuat dengan dengan penelitian Mubarok (2016) yang 
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menyatakan bahwa expertise (keahlian) celebrity endorser 

berpengaruh positif terhadap minat beli barang-barang konsumsi. 

Sedangkan Utarsih (2014) menyatakan bahwa expertise (keahlian) 

celebrity endorser berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap minat beli kartu AS. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chekima dan Wafa (2018) 

menyatakan bahwa expertise (keahlian) celebrity endorser 

berpengaruh positif terhadap minat beli. Adapun Widyawati (2013) 

menyatakan bahwa expertise (keahlian) celebrity endorser 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli cosmetics 

product.  

H4 : Keahlian (X3) celebrity endorser berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli.  

 


