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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1    Pemasaran 

 

        Pemasaran di dalam sebuah perusahaan sangat berperan penting, 

karena pemasaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dengan melakukan 

perkembangan terhadap suatu perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan 

dalam memperoleh laba.  

         Pemasaran lebih daripada sebuah fungsi bisnis atau melakukan 

transaksi dengan pelanggan. Menurut Kotler dan Armstrong (2012), 

pemasaran merupakan sebuah proses di mana perusahaan menciptakan 

sebuah nilai untuk pelanggan dan membangun hubungan yang 

menguntungkan dengan pelanggan. Karena dengan membangun relasi 

yang baik dengan pelanggan akan menciptakan keuntungan tersendiri bagi 

perusahaan.  

         American Marketing Association (2008) mendefinisikan pemasaran 

sebagai suatu aktivitas, seperangkat aturan, dan juga proses membentuk, 

mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar informasi 

berharga kepada konsumen, klien, rekanan, dan masyarakat secara umum. 

          Di dalam manajemen pemasaran saat ini juga terdapat konsep 

pemasaran modern yaitu teori marketing mix. Menurut Kotler dan Armstrong 
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(2012) marketing mix merupakan sekumpulan alat pemasaran yang taktis dan 

dapat dikendalikan serta dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang 

diinginkannya di pasar sasaran. Marketing mix terdiri dari 4P yaitu Product 

(Produk), Price (Harga), Place (Tempat), dan Promotion (Promosi). 

 

                 
                     

               Sumber : Kotler & Armstrong. (2012). Priciples of Marketing 

               Gambar  2.1  4P (Product, Price, Place, dan Promotion) 

 

            Product (produk) merupakan kombinasi barang dan jasa yang 

ditawarkan perusahaan kepada pasar  sasaran. Price (Harga) adalah  jumlah  

uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh sebuah  produk. 

Place (Tempat) meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk  

tersedia bagi pelanggan sasaran. Promotion (Promosi) berarti aktivitas 

yang menyampaikan manfaat dari sebuah produk dan aktivitas membujuk 

pelanggan untuk membelinya (Kotler & Armstrong, 2012). 
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2.2       Perilaku Konsumen 

    Menurut Hawkins dan Mothersbaugh (2010), perilaku konsumen 

merupakan ilmu tentang individu, kelompok, atau organisasi dan suatu 

proses yang digunakan untuk memilih, mendapatkan, menggunakan, dan 

menentukan produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk memuaskan 

kebutuhan dan akibat yang ditimbulkan dari proses tersebut kepada 

konsumen dan masyarakat. 

    Menurut Schiffman dan Kanuk (2010), perilaku konsumen adalah 

sebuah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi dan bertindak pasca konsumsi produk dan 

jasa, maupun ide yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012), faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen adalah sebagai berikut  : 

1.        Faktor  Budaya 

Faktor budaya memberikan pengaruh yang paling besar pada 

perilaku konsumen. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai dasar, 

persepsi, keinginan dan perilaku yang dipelajari oleh seorang anggota 

masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Peran budaya 

(anak-anak mendapat kumpulan nilai, persepsi, preferensi dan perilaku dari 

keluarganya), sub budaya (misalnya : agama, kelompok ras, daerah 

geografis), dan kelas sosial konsumen (strata sosial) sangatlah penting.  
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2.         Faktor  Sosial 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti 

kelompok kecil, keluarga serta peranan dan status sosial  konsumen. 

         3.         Faktor  Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

seperti umur dan tahapan daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya 

hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. 

         4.         Faktor  Psikologis 

Pemilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi 

oleh empat faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan serta 

kepercayaan dan perilaku. 

2.3       Promosi 

            Menurut Belch & Belch (2009), promotion (promosi) merupakan 

sebuah koordinasi dari semua penjual yang berupaya untuk membangun 

berbagai saluran informasi dan persuasi agar dapat menjual barang dan jasa 

serta memperkenalkan suatu ide. 

           Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan 

salah satu bagian dari marketing mix yang harus dilakukan oleh sebuah 

perusahaan untuk memberikan informasi tentang barang dan jasa, sehingga 
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konsumen mendapatkan informasi tersebut dan memiliki keinginan untuk 

membeli barang atau jasa. 

           Oleh karena itu, agar informasi yang disampaikan dapat diterima 

dengan baik oleh konsumen, perusahaan harus mempunyai sarana untuk 

melakukan promosi yang disebut dengan promotional mix.  

                         

                                 Sumber : Belch & Belch. (2009). Advertising and Promotion 

                                 Gambar 2.2  Promotional Mix 
 

Dari gambar 2.2  promotional mix terdiri dari enam sarana yaitu : 

1. Advertising  

Periklanan (advertising) merupakan sebuah bentuk komunikasi 

nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang 

dibayar oleh satu sponsor yang diketahui (Belch & Belch, 2009).  

2. Sales promotion 

Sales promotion merupakan kegiatan promosi yang dapat memberikan 

nilai yang lebih dan dapat mendorong pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen  (Belch & Belch, 2009). 
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3. Personal selling 

Personal selling adalah suatu bentuk komunikasi antara seorang penjual 

dengan calon pembeli di mana penjual mendorong calon pembeli untuk 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan (Belch & Belch, 2009). 

4. Public relations 

Kotler dan Armstrong (2012) menyatakan bahwa public relations  bertugas 

untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dengan cara 

melakukan publisitas secara positif, membentuk citra positif bagi 

perusahaan serta melakukan penanganan sebuah permasalahan dengan baik. 

5. Direct marketing 

Direct marketing (pemasaran langsung) adalah upaya perusahaan atau 

organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan 

yang disasar untuk menimbulkan tanggapan atau transaksi penjualan 

(Belch & Belch, 2009). 

    6.   Interactive media / Online marketing 

Perkembangan teknologi komunikasi terus mengalami perkembangan dan 

semakin interaktif dengan adanya media yaitu internet yang juga 

merupakan sarana promosi. Dengan internet, komunikasi pemasaran yang 

terjadi akan lebih interaktif di mana pengguna media ini dapat melakukan 

berbagai fungsi seperti : dapat menerima dan mengubah informasi, 
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membuat pertanyaan, dan melakukan pembelian secara online (Belch & 

Belch, 2009). 

 2.4          Periklanan 

               Menurut Kotler & Armstrong (2012), periklanan merupakan 

semua bentuk terbayar dari sebuah presentasi non personal dan promosi 

secara umum dalam bentuk ide, barang atau jasa melalui sponsor yang 

jelas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa periklanan merupakan 

salah satu alat promosi yang sangat efektif dan ekspresif karena 

perusahaan dapat mempromosikan produknya dengan penggunaan suara, 

dan gambar disertai warna-warna yang menarik. 

Menurut Belch & Belch (2009), terdapat beberapa tipe atau jenis-jenis 

iklan yaitu : 

1. National Advertising (Iklan Nasional). 

 Iklan nasional pada umumnya muncul pada jam tayang utama 

(prime time) di saluran televisi yang memiliki jaringan siaran secara 

nasional dan juga pada berbagai media besar nasional serta media-media 

lainnya. Pemasangan dengan iklan nasional bertujuan untuk 

menginformasikan atau mengingatkan konsumen kepada perusahaan atau 

merek yang diiklankan dengan berbagai fitur serta untuk menciptakan citra 

produk sehingga konsumen memiliki kecenderungan untuk membeli 

produk yang diiklankan. 
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2. Retail atau Local Advertising (Iklan Lokal). 

              Iklan lokal bertujuan untuk mendorong konsumen untuk 

berbelanja pada toko-toko tertentu atau menggunakan jasa lokal atau 

mengunjungi suatu tempat institusi tertentu. Promosi yang dilakukan iklan 

lokal sering dalam bentuk pengaruh langsung (direct action advertising) 

yang dirancang untuk memperoleh penjualan secara cepat. 

3. Primary and Selective Advertising (Iklan Primer dan Selektif). 

            Iklan primer dirancang untuk mendorong permintaan terhadap 

suatu jenis produk tertentu atau untuk keseluruhan industri. Iklan primer 

biasa digunakan untuk melakukan kampanye oleh asosiasi perusahaan di 

bidang industri.  

  Sedangkan, iklan selektif memusatkan perhatian untuk menciptakan 

permintaan terhadap suatu merek tertentu. Iklan selektif lebih menekankan 

pada alasan untuk membeli suatu merek produk tertentu. 

4. Business to Business Advertising (Iklan Antar-Bisnis) 

       Iklan antar bisnis merupakan iklan dengan target kepada satu atau 

beberapa individu yang berperan mempengaruhi pembelian barang atau 

jasa industri untuk kepentingan perusahaan di mana para individu bekerja. 

5. Professional Advertising (Iklan Profesional). 

              Iklan profesional merupakan iklan dengan target kepada para 

pekerja profesional seperti : dokter, pengacara, dokter gigi, dan ahli 

tekhnik untuk mendorong mereka menggunakan produk perusahaan sesuai 

dengan bidang pekerjannya masing-masing. 
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6. Trade Advertising ( Iklan Perdagangan). 

             Iklan dengan target pada anggota yang mengelola saluran 

pemasaran (marketing channel), seperti distributor, pedagang besar, dan 

para pengecer serta bertujuan untuk mendorong para anggota untuk 

memiliki, mempromosikan, dan menjual kembali merek produk kepada 

para pelanggannya. 

 

 Semakin ketatnya persaingan di dunia periklanan untuk menarik 

minat konsumen terhadap suatu produk, maka terdapat strategi yang 

menggunakan endorser sebagai pendukung iklan tertentu. Endorser atau 

dapat disebut  sebagai  direct  source  (sumber langsung)  yaitu  seorang  

pembicara  yang  mengantarkan  sebuah pesan dan memperagakan sebuah 

produk atau jasa (Belch & Belch, 2009). Kredibilitas dari endorser tersebut 

juga penting untuk mempengaruhi perilaku dan niat beli konsumen 

(Goldsmith et al, 2000).  

 Oleh karena itu, banyak perusahaan menggunakan strategi 

periklanan dengan memakai selebriti sebagai pendukung produk tertentu, 

seperti : atlet terkenal dan aktor untuk mempengaruhi persepsi konsumen 

dan niat beli konsumen terhadap suatu merek sebagai product endorser 

dalam iklannya (Ahmed, 2012). Strategi perikalanan tersebut dinamakan 

celebrity endorsement. 
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    2.5      Celebrity Endorsement 

             Menurut Chan et al (2013), celebrity endorsement merupakan 

strategi komunikasi pemasaran yang umum digunakan oleh para pengiklan 

(advertisers) dan pemasar (marketers) untuk membangun sebuah citra 

merek. McCracken (1989) dalam Bryne et al (2003) juga menyatakan 

bahwa celebrity endorsement dapat diartikan sebagai seorang individu 

yang dikenal oleh publik dan menggunakan status terkenalnya untuk 

sebuah merek produk dengan cara tampil bersama merek produk tersebut 

dalam suatu iklan.  

              Pengiklan (advertisers) percaya bahwa dengan menggunakan 

strategi celebrity endorsement akan mempengaruhi efektifitas periklanan, 

brand recall, recognition serta niat beli konsumen terhadap merek tersebut 

( Spry et al, 2011). 

              Dengan strategi menggunakan selebriti sebagai endorser bisa 

memberikan informasi tentang manfaat atau keuntungan menggunakan 

sebuah produk, mendorong sebuah produk, dan bertindak sebagai juru 

bicara sebuah merek tertentu dalam jangka waktu yang panjang (Blackwell 

et al, 2006 dalam Chan et al, 2013). Dalam menggunakan seorang selebriti, 

perusahaan juga harus memperhatikan kredibilitas yang dimiliki oleh 

selebriti di mata konsumen.  
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    2.6     Endorser Credibility 

  Menurut (Ohanian, 1990 & Goldsmith et al, 2002 dalam Ahmed, 

2011), banyak penelitian yang menggunakan selebriti, khususnya selebriti 

yang memiliki kredibilitas yang baik untuk mendukung sebuah produk 

seperti pengetahuan, keahlian, dan pengalaman agar dapat meyakinkan 

konsumen untuk percaya kepada suatu merek. Informasi yang diberikan 

oleh endorser yang memiliki kredibilitas yang baik akan mempengaruhi 

kepercayaan, opini, sikap dan perilaku dari konsumen karena konsumen 

mulai untuk memikirkan opini atau informasi yang disampaikan oleh 

endorser bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat (Bryne et al, 

2003).  

Belch & Belch (1995) dalam Bryne et al (2003) menyatakan bahwa 

konsumen termotivasi untuk membangun sebuah hubungan relasi dan 

mengadopsi kesamaan dengan endorser berdasarkan kepercayaan, sikap 

dan perilaku yang diyakini.  

              Endorser credibility merupakan sejauh mana sebuah sumber dapat 

dirasakan memiliki keahlian yang relevan dengan topik komunikasi dan 

juga bisa dipercaya memberikan sebuah pendapat yang objektif (Goldsmith 

et al., 2000). Menurut Ohanian (1990), terdapat 3 komponen yang 

mempengaruhi kredibilitas seorang selebriti sebagai product endorser yaitu 

daya tarik atau daya pikat (attractiveness), kepercayaan terhadap selebriti 
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(trustworthiness), dan kemampuan atau keahlian yang dimiliki selebriti 

(expertise). 

1. Expertise 

           Seorang  endorser yang diterima sebagai seorang yang ahli pada  

merek yang didukungnya akan lebih persuasif dalam menarik konsumen  

daripada seorang endorser yang tidak diterima sebagai seorang yang  

ahli (Shimp, 2007). 

  Expertise mengacu pada pengetahuan, pengalaman, atau keahlian  

yang  dimiliki  oleh  seorang  endorser  yang  dihubungkan dengan  

merek  yang  didukungnya. Teori ini mengacu pada teori Shimp (2007). 

 Oleh karena itu, Expertise (keahlian) merupakan suatu tingkatan 

di mana seorang endorser atau komunikator dianggap sebagai sumber 

pernyataan yang sah dan dapat dipercaya untuk memberikan sebuah 

opini yang objektif tentang suatu merek (Ohanian, 1991). 

2. Trustworthiness 

           Trustworthiness atau kepercayaan yang ada di dalam diri 

endorser secara bertingkat membuat konsumen memiliki kepercayaan 

dengan apa yang endorser katakan (Shimp, 2007). Para pengiklan 

memanfaatkan nilai kepercayaan dengan memilih endorser yang secara 

luas dipandang jujur, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan (Shimp, 

2007). 

Analisis Pengaruh..., Calvin Sulaiman, FB UMN, 2014



29 
 

 Oleh karena itu, Trustworthiness merupakan kepercayaan yang 

ada di dalam diri endorser yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. 

Teori ini mengacu pada teori Shimp (2007). 

3. Attractiveness 

       Persepsi dan reaksi konsumen terhadap beberapa individu 

dipengaruhi oleh daya tarik fisik tentang orang lain (Baker  and  

Churchill, 1977). Daya tarik fisik yang dimiliki oleh seorang selebriti 

dapat mempengaruhi persepsi audien dalam mengevaluasi sebuah 

produk (Joseph, 1982 dalam Goldsmith et al, 2000). 

 Menurut Shimp (2007), ketika konsumen menemukan sesuatu  di 

dalam diri endorser yang disukai maka secara persuasi akan terjadi 

proses identifikasi. Artinya, ketika konsumen menemukan hal yang 

menarik dalam diri endorser, mereka akan mengadopsi perilaku, sikap, 

dan preferensi endorser tersebut.  

        Dalam penelitian ini attractiveness didefinisikan sebagai bagian 

penelitian di dalam periklanan yang menunjukkan bahwa daya tarik fisik 

menjadi sebuah isyarat penting dalam penilaian awal konsumen 

(Ohanian, 1990). 

 

    2.7     Attitude Toward Advertising 

              Attitude merupakan sebuah kecenderungan konsumen untuk 

merespon sebuah objek (Belch & Belch, 2009). Sikap konsumen terhadap 

iklan secara keseluruhan diharapkan dapat mempengaruhi suatu 
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keberhasilan iklan tertentu. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dengan 

mengantisipasi konsumen yang cenderung secara konsisten merespon 

sebuah iklan, menarik atau tidak menarik menurut respon konsumen 

sehingga akan menengahi efektifitas setiap iklan yang ditampilkan (Mehta 

and Purvis, 1995).            

              Menurut Ahmed (2011),  sikap konsumen terhadap iklan yang 

ditampilkan akan sangat bergantung pada gambar dan informasi produk 

yang ditampilkan sehingga membuat konsumen tertarik untuk melihat 

iklan tersebut.  

  Pada penelitian ini definisi dari attitude toward advertising adalah 

sebagai sebuah kecenderungan konsumen untuk merespon dengan cara 

yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, positif atau negatif 

terhadap iklan secara keseluruhan (Lutz, 1985 dalam Mehta dan Purvis, 

1995). 

     

2.8     Merek 

             Sebuah perusahaan pasti memiliki sebuah merek, logo atau simbol 

untuk membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitor-

kompetitornya. Sebuah merek menunjukkan kepada pelanggan asal atau  

sumber  produk tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong (2012), Brand 

atau merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi 

dari semua yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari 

seseorang atau penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing.  
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 Menurut Rangkuti (2002), merek merupakan sebuah janji dari 

penjual untuk secara konsisten memberikan feature, manfaat, dan jasa 

tertentu kepada konsumen. Namun pemberian nama atau merek pada suatu 

produk tertentu hendaknya tidak hanya merupakan suatu simbol, karena 

merek memiliki enam tingkat pengertian yaitu (Rangkuti, 2002) : 

a. Atribut 

Setiap merek memiliki sebuah atribut yang harus dikelola dan 

diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-

atribut apa saja yang terkandung di dalam suatu merek. 

b. Manfaat 

Setiap merek juga harus memiliki serangkaian manfaat, karena 

konsumen tidak membeli atribut melainkan membeli sebuah 

manfaat. Setiap atribut harus dapat diterjemahkan menjadi sebuah 

manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh konsumen. 

c. Nilai 

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek 

yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai 

merek yang berkelas, sehinggga dapat mencerminkan siapa 

pengguna merek tersebut. 

d. Budaya 

Merek juga mewakili suatu budaya tertentu. Misalnya, Mercedes 

mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki 

cara kerja yang efisien, dan selalu menghasilkan produk yang 

memiliki kualitas tinggi. 
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e. Kepribadian 

Merek juga memiliki kepribadian bagi penggunanya. Jadi dengan 

menggunakan sebuah merek, kepribadian dari si pengguna akan 

tercermin bersamaan dengan merek yang ia gunakan. 

f. Pemakai 

Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. 

Oleh karena itu, para pemasar selalu menggunakan analogi orang-

orang terkenal untuk penggunaan mereknya. 

 

    2.9     Attitude Toward Brand 

              Menurut Sciffman & Kanuk (2010), attitude adalah evaluasi, 

perasaan suka atau tidak suka, dan kecenderungan yang relatif konsisten 

dari seseorang pada sebuah objek. 

              Attitude merupakan evaluasi dalam individu tentang suatu objek 

seperti produk bermerek dan telah menjadi konsep yang penting di dalam 

penelitian pemasaran sejak tahun 1960 (Ahmed, 2011).    

  Menurut (Schiffman & Kanuk, 2010), attitude memiliki tiga 

komponen yaitu Cognitive (pengetahuan), Affective (emosi, perasaan), dan 

Conative (tindakan). 

a. Cognitive component  

Cognitive component merupakan bagian pertama dari tricomponent 

attitude model yang merupakan kombinasi dari pengetahuan dan 
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persepsi pengalaman langsung konsumen terhadap sebuah objek dan 

terkait dengan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. 

b. Affective component   

Affective component merupakan perasaan atau emosi yang dirasakan 

oleh konsumen terhadap suatu produk atau merek. 

c. Conative component 

Conative component adalah komponen terakhir dari tricomponent 

attitude model yang merupakan kecenderungan seseorang untuk 

melaksanakan suatu tindakan dan perilaku dengan cara tertentu 

terhadap suatu objek sikap. 

              Pada penelitian ini definisi dari Attitude toward brand 

didefinisikan sebagai sebuah kecenderungan merespon cara yang baik atau 

tidak baik kepada merek tertentu setelah dorongan iklan telah ditunjukkan 

kepada individu (Phelps and Hoy, 1996 dalam Ahmed, 2011). 

 

       2.10    Purchase Intention 

  Menurut Belch and Belch (2009), purchase intention mengacu 

pada kecenderungan seseorang untuk membeli suatu merek atau produk 

tertentu. Purchase intention pada umumnya didasarkan dalam kesamaan 

motif pembelian dengan atribut atau karakteristik merek di dalam sebuah 

pertimbangan. 

               Purchase intention merupakan sebuah rencana yang dibuat secara 

sadar oleh individu untuk melakukan sebuah upaya dalam membeli suatu 

merek tertentu (Spears & Singh, 2004). Menurut (Zeithaml, 1988; Dodds et 
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al., 1991; Schiffman & Kanuk, 2000; Yang, 2009  dalam Chi, Yeh, dan 

Tsai, n.d.) dikatakan  bahwa konsumen akan mengikuti pengalaman 

mereka, preferensi dan pengaruh lingkungan eksternal untuk 

mengumpulkan informasi, mengevaluasi sebuah alternatif, dan membuat 

keputusan pembelian.         

 Oleh karena itu, pada penelitian ini purchase intention merupakan 

suatu keputusan untuk bertindak atau suatu kondisi di mana psikologis 

yang mewakili persepsi seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. 

Teori tersebut mengacu pada teori (Fishbein & Ajzen , 1975 dalam Wang 

& Yang 2007). 

 

           2.11   Hipotesis Penelitian 

             2.11.1 Hubungan antara expertise of endorser credibility dan     

attitude toward advertising 

     Keahlian harus dimiliki oleh seorang endorser dalam 

mengkomunikasikan informasi atau pesan sebuah iklan kepada 

konsumen. Keahlian yang harus dimiliki endorser meliputi pengalaman, 

pengetahuan serta keahlian endorser dalam bidang yang dijalaninya 

sehingga dapat menjadi alat untuk membuat konsumen tertarik dengan 

sebuah iklan yang akan menginformasikan sebuah produk. Dengan 

keahlian tersebut, informasi atau pesan iklan yang disampaikan akan 

dapat diterima dan dipercaya oleh konsumen. Menurut (Horai, Naccari, 
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dan Fatoullah, 1974; Maddux & Rogers, 1980; Mills dan Harvey, 1972; 

Ross, 1973 dalam Ohanian, 1990) menyatakan bahwa penelitian yang 

menyelidiki sumber keahlian sebagai sebuah dorongan komunikasi 

kepada konsumen pada umumnya menunjukkan bahwa sumber keahlian 

mempunyai dampak positif terhadap perubahan sikap konsumen. 

     Menurut (Ahmed, n.d.,2011, 2012) pada penelitiannya 

menyatakan bahwa expertise of endorser credibility memiliki pengaruh 

positif terhadap attitude toward advertising. Dalam sebuah studi juga 

menyebutkan bahwa endorser yang kredibel mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap sikap pada merek melalui sikap pada 

iklan (Goldsmith et al, 2000; 2002). 

    Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terdahulu hipotesis yang 

akan diuji adalah 

H1 : Expertise of endorser credibility berpengaruh positif terhadap 

attitude toward advertising. 

2.11.2 Hubungan antara trustworthiness of endorser credibility dan 

attitude toward advertising 

            Seorang endorser harus memiliki perilaku dan sifat yang dapat 

dipercaya (trustworthiness), serta memiliki integritas yang baik agar 

konsumen sebagai penerima pesan dapat meyakini dan dapat percaya 

sepenuhnya pada pesan iklan yang disampaikan. Menurut Millier & 

Baseheart (1969) dalam Ahmed (n.d.), dampak dari sumber kepercayaan 
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menunjukkan bahwa ketika seorang endorser yang menyampaikan pesan 

dapat dipercaya, pesan yang disampaikan akan menjadi efektif dalam 

menghasilkan perubahan perilaku pada konsumen. 

    Dalam sebuah studi juga menyebutkan bahwa endorser yang 

kredibel mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sikap 

pada merek melalui sikap pada iklan (Goldsmith et al, 2000; 2002). 

Menurut (Goldsmith et al, 2000, 2002), endorser credibility memiliki 

pengaruh yang positif terhadap attitude toward advertising. Menurut 

(Ahmed, n.d.,2011, 2012) pada penelitiannya menyatakan bahwa 

trustworthiness of endorser credibility memiliki pengaruh positif 

terhadap attitude toward advertising. 

  Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terdahulu hipotesis yang 

akan diuji adalah 

 H2 : Trustworthiness of endorser credibility berpengaruh positif 

terhadap attitude toward advertising. 

 

 2.11.3 Hubungan antara attractiveness of endorser credibility dan 

attitude toward advertising 

              Sebagai seorang endorser daya tarik fisik menjadi suatu hal 

yang harus dimiliki, karena daya tarik fisik merupakan hal yang pertama 

dilihat dan memberikan kesan yang positif terhadap iklan produk atau 

merek tersebut.  Sebuah kumpulan penelitian di dalam periklanan dan 
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komunikasi menyatakan bahwa daya tarik fisik merupakan syarat 

penting di dalam sebuah penilaian awal yang dilakukan oleh konsumen 

(Baker & Churchill, 1977). Namun menurut Shimp (2007), Daya tarik 

bukan berarti hanya daya tarik fisik, meskipun daya tarik fisik  

merupakan atribut  yang  sangat  penting,  tetapi  ada hal lain yang juga 

menjadi daya tarik yang meliputi sejumlah karakteristik yang dapat 

dilihat dalam diri endorser seperti kecerdasan, sifat-sifat kepribadian, 

gaya hidup, dan keatletisan postur tubuh.  

               Menurut (Ahmed, n.d.,2011, 2012) pada penelitiannya 

menyatakan bahwa attractiveness of endorser credibility memiliki 

hubungan yang positif terhadap attitude toward advertising.  

    Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terdahulu hipotesis yang 

akan diuji adalah 

 H3 : Attractiveness of endorser credibility berpengaruh positif terhadap 

attitude toward advertising. 

 

 2.11.4 Hubungan antara attitude toward advertising dan attitude 

toward brand  

       Kemampuan sebuah iklan mempengaruhi sikap konsumen 

terhadap merek atau produk. Ketika konsumen merasa suka dengan iklan 

yang ditampilkan, maka hal tersebut dapat menghasilkan sikap yang baik 

dari konsumen terhadap produk atau merek tersebut.  

Analisis Pengaruh..., Calvin Sulaiman, FB UMN, 2014



38 
 

                Sebuah iklan yang menyediakan gambar yang bagus dan menarik 

akan memberikan sebuah dampak yang signifikan di mana gambar 

tersebut akan menolong konsumen dapat terkoneksi dengan produk 

tersebut (Ahmed, 2012). 

         Sebuah pesan di dalam iklan mungkin dapat mempengaruhi 

hubungan antara attitude toward advertising dan attitude toward brand, 

khususnya ketika konsumen tidak mengenal merek yang diiklankan 

karena kurangnya pengetahuan konsumen sebelumnya sehingga pesan di 

dalam iklan tersebut menjadi dasar bagi mereka untuk mengevaluasi 

attitude toward brand (Ahmed, 2012).  

    Menurut (Goldsmith et al, 2002; Ahmed, n.d.,2011, 2012) pada 

penelitiannya menyatakan bahwa attitude toward advertising memiliki 

hubungan yang positif terhadap attitude toward brand.  

              Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terdahulu hipotesis yang 

akan diuji adalah 

 H4 : Attitude toward advertising berpengaruh positif terhadap attitude 

toward brand. 

 

2.11.5  Hubungan antara attitude toward brand dan purchase 

intention 

               Attitude merupakan evaluasi dalam individu tentang suatu objek 

seperti produk bermerek dan telah menjadi konsep yang penting di dalam 
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penelitian pemasaran sejak tahun 1960 (Ahmed, 2011). Ketika konsumen 

memiliki sebuah respon yang baik pada suatu produk atau merek tertentu 

dari sebuah iklan yang ditampilkan, maka hal ini kemungkinan besar 

akan mempengaruhi niat beli konsumen terhadap merek tersebut.  

    Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Goldsmith et al, 2002, 

2000; Ahmed, 2012), attitude toward brand memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap purchase intention. 

     Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terdahulu hipotesis yang 

akan diuji adalah 

 H5 : Attitude toward brand berpengaruh positif terhadap purchase 

intention. 

 

             2.11.6 Hubungan antara expertise of endorser credibility dan 

purchase intention 

             Keahlian seorang endorser seperti pengalaman, kemampuan dan 

pengetahuannya dalam suatu bidang yang dijalaninya harus dimiliki 

sebagai modal yang kuat untuk mendukung sebuah produk agar produk 

yang didukung oleh endorser dapat tersampaikan secara maksimal 

terhadap konsumen. Tanpa adanya sebuah keahlian pada endorser akan 

tidak mempengaruhi konsumen untuk memiliki niat beli terhadap produk 

tersebut. Keahlian yang dimiliki oleh seorang endorser dalam 

menyampaikan sebuah pesan iklan akan secara lagsung dapat 
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mempengaruhi niat beli konsumen terhadap suatu produk atau merek 

tertentu.  

             Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Ahmed, n.d., 2011), 

keahlian yang dimiliki oleh seorang endorser memiliki pengaruh positif 

terhadap purchase intention. 

              Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terdahulu hipotesis yang 

akan diuji adalah 

H6 : Expertise of endorser credibility berpengaruh positif terhadap 

purchase intention. 

 

             2.11.7 Hubungan antara trustworthiness of endorser credibility dan 

purchase intention 

           Kepercayaan terhadap seorang endorser seperti dapat dipercaya, 

kejujuran dan bertanggung jawab harus dimiliki oleh seorang endorser 

untuk dapat mempengaruhi sikap konsumen. Tanpa adanya sebuah 

kepercayaan dari konsumen terhadap endorser akan tidak mempengaruhi 

perilaku serta sikap konsumen terhadap produk tersebut. Kepercayaan 

konsumen terhadap endorser yang dapat dipercaya dan memiliki 

kejujuran serta memiliki tanggung jawab di dalam profesinya secara 

langsung dapat mempengaruhi niat beli konsumen pada suatu produk 

atau merek tertentu.  
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           Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Ahmed, n.d., 2011), 

kepercayaan konsumen terhadap endorser memiliki pengaruh positif 

terhadap purchase intention. 

              Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terdahulu hipotesis yang 

akan diuji adalah 

H7 : Trustworthiness of endorser credibility berpengaruh positif 

terhadap purchase intention. 

 

             2.11.8 Hubungan antara attractiveness of endorser credibility dan 

purchase intention 

                Seorang endorser harus memiliki sebuah daya tarik seperti 

ketampanan, fisik yang bagus dan kepintaran. Daya tarik tidak hanya 

berarti daya tarik fisik saja tetapi daya tarik juga dapat dilihat dari 

kepribadian dan gaya hidup yang dilakukan oleh seorang endorser.  

                Dengan daya tarik yang dimiliki oleh seorang endorser akan 

membuat konsumen tertarik untuk melihat apa yang akan ditampilkan 

oleh seorang endorser sehingga produk yang didukung endorser akan 

dapat mempengaruhi niat beli konsumen terhadap suatu produk atau 

merek tertentu.  
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             Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Ahmed, n.d., 2011), 

sebuah daya tarik yang dimiliki oleh seorang endorser memiliki 

pengaruh positif terhadap purchase intention. 

              Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terdahulu hipotesis yang 

akan diuji adalah 

H8 : Attractiveness of endorser credibility berpengaruh positif terhadap 

purchase intention. 

 

2.12       Model Penelitian 

              Berikut gambar model penelitian yang terlihat pada gambar 2.1 : 

 

     Gambar 2.3  Model Penelitian 
 
     Sumber : Modifikasi model dari jurnal “An investigate of endorser credibility effect on 

consumer’s attitude and purchase intention. The role of brand familiarity” (Ahmed, 
n.d.). 
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2.13        Penelitian Sebelumnya 

              Di dalam penelitian ini terdapat beberapa judul penelitian dan 

jurnal pendukung yang berkaitan dengan pengaruh expertise of endorser 

credibility, trustworthiness of endorser credibility, attractiveness of 

endorser credibility, attitude toward advertising, dan attitude toward 

brand terhadap purchase intention. Berikut tabel penelitian sebelumnya : 

 

Tabel 2.1     Penelitian Sebelumnya 

 

     Peneliti 

 

     Judul Penelitian 

 

      Temuan Inti 

 

Methaq Ahmed   

Abdulmajid Sallam 

(n.d.) 

 

An investigate of endorser 

credibility effect on 

consumer’s attitude and 

purchase intention. The role 

of brand familiarity. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa expertise of endorser 

credibility, trustworthiness of 

endorser credibility, attractiveness 

of endorser credibility, attitude 

toward advertising, dan attitude 

toward brand berhubungan positif 

terhadap purchase intention. 

 

Ronald E. Goldsmith, 

Barbara A. Lafferty and 

Stephen J. Newell 

(2000) 

 

The Impact of Corporate 

Credibility and Celebrity 

Credibility on Consumer 

Reaction to Advertisements 

and Brands 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa attitude toward advertising 

berpengaruh positif terhadap 

attitude toward brand. 

 

Ronald E. Goldsmith, 

Barbara A. Lafferty and 

Stephen J. Newell 

(2002) 

 

The Dual Credibility Model 

: The Influence of Corporate  

and Endorser Credibility on 

Attitudes and Purchase 

Intention 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa attitude toward brand 

berpengaruh positif terhadap 

purchase intention. 
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     Peneliti 

 

     Judul Penelitian 

 

      Temuan Inti 

 

Abhilasha Mehta & 

Scott C. Purvis (1995) 

 

 

 

When Attitudes Towards 

Advertising in General 

Influence Advertising 

Success 

 

Pada penelitian ini ditemukan 

beberapa indikator dari attitude 

toward advertising. 

 

Miller, E.C. & 

Reardon, J. & 

Salciuviene, L. & 

Auruskeviciene, V. & 

Lee, K. & Miller, E.K. 

(2009) 

 

 

Need For Cognition As a 

Moderator of Affective and 

Cognitive Elements in 

Online Attitude Toward The 

Brand Formation 

 

Pada penelitian ini ditemukan 

beberapa indikator dari attitude 

toward brand atau brand attitude. 

 

Rashid Shafiq, Irfan 

Raza, & Muhammad 

Zia-ur Rehman (2010) 

 

Analysis of The Factors 

Affecting Customers 

Purchase Intention: The 

Mediating Role of Perceived 

Value 

 

Pada penelitian ini ditemukan 

beberapa indikator dari Purchase 

Intention 

Burton, S., 

Lichtenstein, Donald 

R., Netemeyer, Richard 

G., Garretson, Judith A. 

(1998) 

Scale For Measuring 

Attitude Toward Private 

Label Products and An 

Examination of Its 

Psychological and 

Behavioral Correlates 

Pada penelitian ini ditemukan 

beberapa indikator dari attitude 

toward brand atau brand attitude. 
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