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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Attitude  

Attitude sebagai bagian dari kepribadian yang stabil dan berfokus pada 

hubungan dengan sesuatu atau seseorang (Gelhaus, 2012). Attiude menurut Hoyer 

dan MacInnis (2001) didefinisikan sebagai evaluasi dari sebuah objek, masalah, 

orang, atau tindakan, sedangkan menurut Alice Eagly dan Shelly Chaiken (1993) 

mendifinisikan attitude sebagai kecenderungan psikologis yang diekspresikan 

dengan mengevaluasi entitas tertentu dengan ukuran menguntungkan atau 

merugikan. Attitude juga didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif  

tentang orang, objek, atau masalah (Petty & Cacioppo, 1981). Dari beberapa 

definisi tersebut, maka pengertian attitude merunjuk kepada Hoyer dan MacInnis 

(2001) yang mendefinisikan sebagai evaluasi dari sebuah objek, masalah, orang 

atau tindakan. Evaluasi yang dihasilkan dapat bersifat postif atau negatif tetapi 

dalam penelitian ini merujuk pada sikap yang positif.  

 Attitude memiliki ciri-ciri yaitu berupa objek, merupakan hasil 

pembelajaran dari sebelumnya, cenderung konsisten dan sesuai dengan dengan 

situasi. Pembentukan attitude dapat terjadi karena 3 hal, pertama dari cara 

seseorang mempelajari pengalaman terhadap suatu kondisi atau situasi yang 

akhirnya secara tidak sadar memebentuk attitude, kedua pembentukan attidue 
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dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh baik dari pengalaman, pengaruh 

keluarga dan teman, pemasaran, media massa dan internet. Yang terakhir adalah 

faktor personal yaitu kepribadian orang yang berbeda-beda mempengaruhi 

attitude terhadap sesutau.  (Shiffan dan Kanuk, 2010). 

2.1.1.1 Attitude Toward the Brand  

Menurut American Marketing Association (2010) brand adalah nama, 

istilah, symbol, atau desain, atau kombinasi dari semunya yang dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual dan untuk membedakan 

mereka dari pesaing. Brand berbeda dengan produk, produk merupakan sesuatu 

yang ditawarkan kepada pasar yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

orang.  

Semakin banyak produk atau jasa serupa membuat persaingan semakin 

kompetitif, hal tersebut yang membuat brand  membutuhkan keunikan tersendiri 

yang membedakanya dengan produk pesaing.  Nama brand, URLs, logo, symbol, 

karakter, spokespeople¸ slogan, jingles, dan kemasan merupakan bagian dari 

brand element yang dipakai dengan tujuan untuk membedakan produk dengan 

pesaing. Namun brand element  saja tidak cukup, perlu adanya brand equity yaitu 

efek diferensiasi yang positif yang dapat diketahui dari respon konsumen terhadap 

barang atau jasa (Kotler dan Armnstrong, 2004).  

Sedangkan attitude merupakan evaluasi dari sebuah objek, masalah, orang, 

atau tindakan (Hoyer & MacLnnis, 2001). Pengertian tersebut ingin 

menggambarkan bahwa stimulus yang ditangkap individu dapat mempengaruhi 

sikap terhadap brand, sikap yang ditunjukan dapat berdampak positif bagi brand 

ataupun negatif. Sehingga hal tersebut disimpulkan oleh Phelp dan Hoy (1996)  
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yang mendefinisikan attitude toward the brand  sebagai kecenderungan untuk 

merespon dengan cara yang baik atau tidak baik terhadap nama, istilah, symbol, 

atau desain, atau kombinasi dari semunya yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual dan untuk membedakan mereka 

dari pesaing tertentu setelah stimulus iklan telah ditunjukan ke individu.  Dalam 

penelitian ini yang akan dilihat adalah respon positif terhadap brand. 

2.1.1.2 Attitude Toward the Product Placement  

Product placement didefinisikan sebagai pesan berbayar atas produk 

bertujuan untuk mempengaruhi penonton film dalam adegan tanpa mengganggu 

penonton (Balasubramanian, 1994). Product placement merupakan salah satu 

strategi marketing yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan 

produknya, menggunakan metode ini dapat membantu menciptakan self-concept -

terhadap suatu brand karena adanya penggambaran karakter dan gaya hidup yang 

diperankan oleh aktor  

Sedangkan attitude merupakan evaluasi dari sebuah objek, masalah, orang, 

atau tindakan (Hoyer & MacLnnis, 2001). Sehingga dapat disimpulkan bahwa  

attitude toward the product plecament merupakan evaluasi dari pesan berbayar 

atas produk untuk mempengaruhi penonton film dalam adegan tanpa mengganggu 

penonton.  

2.1.1.3 Attitude Toward the Movie  

Movie atau yang dikenal dengan film Menurut Balasubramanian et al 

(2014) adalah  produk pengalaman kompleks yang mengikat orang dan reputasi 

beberapa pihak seperti aktor, produser, dan studio film., sedangkan Richard 
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W.Kroon (2010) mendefinisikan movie identik dengan film, gambar bergerak atau 

hanya gambar, dalam Teori Film Prancis pada buku Richard W.Kroon (2010) 

movie didefinikan sebagai seni audiovisual sebagai produk komersial. Sementara 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia film adalah cerita gambar hidup, serupa 

dengan definisi dari Bordwell dan Thompson (2015). Movie digunakan untuk 

mengkomunikasikan informasi, dan ide-ide, movie membantu kita untuk melihat 

dan merasakan  suatu pengalaman yang disorong oleh cerita.  

 Terdapat banyak elemen dalam sebuah film baik itu cerita, musik, 

karakter, penempatan lokasi, alur cerita, dan masih banyak lagi, elemen tersebut 

dapat dimanfaatkan utnuk mendukung sebuah movie dan dapat mempengaruhi 

sikap penontonya.   

Dari penjelasan dan beberapa penegertian maka dapat disimpulkan bahwa 

attitude toward the movie diartikan sebagai evaluasi dari film, gambar bergerak 

atau hanya gambar.  Pengertian ini dibuat berdasarkan penegertian  attitude milik 

Hoyer dan MacInnis (2001),   dan movie  dari Richard W. Kroon  (2010). 

2.1.1.4 Attitude Toward the Character  

Character individu atau spokescharacter merupakan representasi nyata 

terhadap sesuatu dibentuk atau dibuat untuk komunikasi pemasaran (Stafford et 

al, 2002). Character digunakan oleh brand untuk mendapatkan perhatian 

sehingga harus disesuaikan dengan karakteristik brand tersebut (Kamnis & 

Gumpta, 1994).  Menurut Keller (2013) dalam buku Strategic Brand Management, 

menjelaskan bahwa character  merupakan  tipe khusus dari symbol brand yang 

biasanya diperkenalkan melalui iklan. Character  dapat membantu 

mengkomunikasikan manfaat dari produk. Wujud dari character  dapat berupa 
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manusia, gambar atau apapun. Manusia sebagai unsur character  dapat membantu 

menciptakan persepsi sebagai sesuatu yang menyenangkan dan menarik  sehingga 

membuat brand  lebih disukai lagi. Selain itu konsumen lebih mudah dapat 

memebentuk hubungan dengan brand  jika menggunakan manusia sebagai 

character . Character brand  relative mudah di kategorikan ke beberapa produk 

karena tidak memiliki arti langsung terhadap brand.  

Untuk definisi dari attitude toward the character  penulis mengambil 

pengertian character  dari Stafford et al., (2002) dan menggabungkan dengan 

definisi attitude Hoyer dan MacInnis (2001), sehingga dapat menghasilkan 

pengertian attitude toward the character  sebagai evaluasi dari representasi nyata 

terhadap sesuatu dibentuk atau dibuat untuk komunikasi pemasaran. 

2.1.1.5 Attitude Toward the Actor 

Identifikasi brand yang dimodelkan oleh aktor dapat mendorong respon 

untuk meniru (Bandura, 1977), sehingga muncul konsep serupa yaitu konsep 

idolariti yaitu mendewakan artis (Thomson, 2006). Sebuah pesan yang 

disampaikan akan lebih terlihat setelah disampaikan oleh artis, termasuk dalam 

film. Seorang aktor film mendukung sebuah brand  dalam product placement 

dapat mempengaruhi sikap individu terhadap brand tersebut, konsep seperti ini 

dapat disebut attitude toward the spokesperson (Dimofte et al, 2013). Metode ini 

digunakan untuk mempromosikan produk karena dapat mempengaruhi perilaku 

pembelian barang (Kotler & Armstrong, 2012).   Pesan yang disampaikan melalui 

film secara tidak sadar mempengaruhi sikap dan perilaku individu yang 

melihatnya. Hal ini dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan pesan brand.  
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Menurut Richard W.Kroon (2010) aktor adalah seorang pemain laki-laki 

dalam sebuah karya audiovisual.  Sehingga pengertian dari attitude toward the 

actor dapat didefinisikan sebagai evaluasi dari seorang pemain laki-laki dalam 

sebuah karya audiovisual 

2.1.2 Purchase  Intantention 

  Menurut Lutz et al. (1983), purchase intention  merupakan konsep dari 

kemungkinan individu akan membeli produk, sedangkan menurut Belch et al,. 

(2004) purchase intention  mengacu pada kecenderungan untuk membeli merek 

atau brand tertentu. Namun dalam penelitian definisi purchase intention  

menggunakna definisi dari Wu Yen (2011) yang mendefinisikan sebagai 

kemungkinan pelanggan membeli produk atau  jasa tertentu dalam keputusan 

pembelian jangka pendek. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian: 

1. Cultural  

Nilai dasar, persepsi, keinginan dan perilaku yang dipelajari oleh 

seseorang dari keluarga dan lembaga penting lainya. 

2. Social 

Sesuatu yang permanen dalam  masyarakat yang anggotanya memiliki 

kesamaan dalam  nilai , ketertarikan pada sesuatu , dan  perilaku.   

3. Personal  

Hal dalam diri individu yang memepengaruhi keputusan dalam membeli 

seperti usia, pendapatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, dan personality.  

4. Psychological    
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Individu melakukan pembelian dipengaruhi oleh faktor psikologie yaitu 

motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan  attitude. 

 

Berikut adalah  proses yang dilakukan individu dalam  membeli

 

1. Problem  recognition : konsumen mengenali masalah atau kebutuuhan 

2. Information search : pembeli tertarik untuk mencari informasi lebih lanjut  

3. Evaluation of alternatives:  individu memanfaatkan informasi yang 

diperoleh untuk mengevaluasi brand  

4. Purchase decision: keputusan  brand yang akan dibeli  

5. Post-purchase behavior:  konsumen  mengambil tindakan lanjut setelah 

membeli berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan. (Kotler and 

Armstrong, 2012) 

2.1.3 Marketing Management  

Marketing merupakan proses management dimana perusahaan 

menciptakan value bagi pelangganya dan membangun hubungan kepada 

pelanggan demi mendapatkan value balik (Kotler & Armstrong, 2012).  

Awalnya orang berfikir bahwa marketing hanyalah menjual dan 

mengiklankan barang atau jasa saja, namun saat ini berbeda, marketing harus bisa 

memuaskan kebutuhan masyarakat dengan cara menciptakan value untuk 

pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan sehingga perusahaan 

memperoleh value balik dari pelanggan. Proses yang dilakukan oleh perusahaan 
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untuk mennciptakan value dan membangun hubungan dengan pelanggan disebut 

proses marketing, dimulai dengan  understanding marketplace and customer need 

and wants, keberagaman pasar yang ada membuat perusahaan harus mampu 

memahai kebutuhan pasar yang akan dituju, mulai dari kebutuhan, keinginan, 

sampai kemampuan pelanggan dalam membeli produk. Kedua, design a customer-

driven marketing strategy, proses merancang startegi untuk memasarkan produk 

agar value dapat tersampaikan kepada pelanggan. Ketiga, construct an integrated 

marketing program that delivers superior value, membuat marketing mix yaitu 

menentukan sarana, prasarana, cara mengkomunikasikanya dan sebagainya untuk 

memberikan nilai kepada pelanggan. Terakhir building customer relationship, 

suatu proses untuk membangun dan memelihara hubungan yang menguntungkan 

dengan pelanggan dengan cara memberikan value yang unggul dan kepuasan 

kepada pelanggan.  

 

Sumber : Kotler&Armstrong  (2012). Principle of Marketing. (14th ed., p. 72) 

Gambar 2.1 Managing Marketing Strategies and The Marketing Mix 
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Pada dasarnya perusahaan memiliki keterbatasan untuk memenuhi 

kebutuhan semua pasar, sehingga perusahaan memerlukan strategi untuk melihat 

peluang dan menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan 

produk atau jasa. Strategi perusahaan dimulai dari segmentation suatu proses 

perusahaan membagi-bagi pasar kedalam kelas-kelas yang lebih kecil, kemudian 

targeting yaitu perusahaan menentukan pasar yang akan dilayaninya, selanjutnya 

perusahaan akan membuat differentiation pada produknya sehingga menciptakan 

daya tarik tersendiri diantara pesaingnya, terakhir adalah positioning yaitu proses 

perusahaan membandingkan produk perusahaan dengan pesaing sehingga dapat 

membantu perusahaan untuk melihat posisi produknya diantara pesaing.  

Setelah itu, perusahaan menentukan marketing mix berdasarkan 4P  

product, place, price, dan promotion. 4P yang dibuat harus sesuai dengan target 

market yang sudah ditentukan di tahap sebelumnya. Kemudian setelah rancangan 

marketing mix sudah dibuat  maka perusahaan akan membuat planning untuk 

menyusun rancangan produk, proses produksi,  dan sebagainya setelah itu 

implementasi produk yang diikuti proses controlling  utnuk melihat kembali agar 

semuanya berjalan sesuai dengan standard perusahaan dan peraturan pemerintah. 

Pada tahap terakhir analysis pada tahap ini perusahaan akan dievaluasi produk dan 

prosesnya hal ini menentukan apakah produk layak untuk dibuat dan diedarkan ke 

masyarakat. (Kotler & Armstrong, 2012). 

2.1.4 Marketing Communication  

 Pada tahap promotion terdapat unsur marketing communication yang 

ditampilkan bersama dengan media pendukung. Marketing communication sendiri 

merupakan istilah kolektif untuk semua jenis pesan yang dirancang oleh 
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perusahaan untuk membangun sebuah brand. Media merupakan alat yang 

digunakan oleh marketing communication dalam menyampaikan pesan, media 

yang dipilih oleh perusahaan harus sesuai dan paling dekat dengan target market 

misalnya melalui media masa, media social, event, dan lain-lain. Selain itu 

penggunaan bahasa dan cara penyampaian juga disesuaikan dengan  karakteristik 

target market agar pesan dapet tersampaikan dengan baik. (Duncan, 2004). 

 Media seperti TV, radio, majalah, koran, internet, mail dan lain-lainya 

adalah media yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mentransfer pesan 

kepada pelanggan, melalui media ini perusahaan harus kreatif agar pesan dapat 

tersaimpaikan dengan baik. Salah satu metode marketing communication yang 

paling cepat berkembang adalah product placement dalam film dan acara tv.  

 Marketing communication merespon adanya perkembangan teknologi 

dengan memanfaatan  komputer, database, dan lainya yang digunakan untuk 

mengelolah, menciptakan, menyampaikan pesan, serta menanggapi keluhan dan 

saran dari pelanggan. Data yang diperoleh  nantinya dikelolah untuk 

perkembangan perusahaan. Kegiatan merencanakan, melaksanakan dan memantau 

marketing communication agar tercipta hubungan dengan pelanggan disebut 

integrated marketing communication (Duncan, 2004) 

2.1.5 Consumer Behavior  

Consumer behavior didefinisikan sebagai perilaku yang menggambarkan 

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan membuang 

produk dan layanan yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka 

(Shiffman dan Kanuk, 2010). Consumer behavior berfokus pada bagaimana 
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konsumen sebagai individu atau keluarga membuat keputusan untuk melakukan 

pembelian utnuk keperluan mereka.  

Perkembangan konsep marketing saat ini terjadi karena banyaknya produk 

atau jasa di bidang yang serupa sehingga pemasaran saat ini lebih berorientasi 

pada kebutuhan konsumen. Agar lebih unggul dibanding pesaing, perusahaan 

harus menyediakan nilai lebih dari produknya, memberikan kepuasan yang tinggi 

kepada pelanggan, membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk, dan 

menjaga pelanggan agar tidak berpindah ke pesaing. (Shiffman dan Kanuk, 2010) 

 

2.2 Hipotesis Penelitian  

2.2.1 Hubungan antara Attitude Toward The Product Placement dan 

Attitude Toward The Brand 

Menurut Karrh (1998) dalam Dens et al (2012) menjelaskan product 

placement atau brand placement adalah masuknya produk bermerek dalam 

program media massa dan menjadi komunikasi pemasaran yang semakin popular. 

Nelli (2009) berpendapat bahwa kehadiran brand pada film dapat menambah 

keyakinan dan keaslian film, membantu membiayai film, pegembangan karakter 

dan tidak mengurangi nilai artistik. Product placement dapat mempengaruhi 

brand awareness, dan brand evaluations atau attitude (Babin dan Carder; 1994). 

D’astous (2009) menyatakan bahwa product placement positif ketika aktor 

utama hadir dan dievaluasi secara positif, dan akan lebih positif ketika aktor 

utama datang dan penempatan produknya nyata terintegrasi dalam film 
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Berdasarkan penjelasan diatas didukung dengan hasil penelitian Beng Soo 

Ong dan David Meri (1994) bahwa sikap terhadap product placement dapat 

mempengaruhi persepsi yang baik terhadap merek . Berdasarkan uraian diatas, 

maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Attitude Toward The Product Placement memiliki pengaruh positif terhadap 

Attitude Toward The Brand  

2.2.2 Hubungan antara Attitude Toward The Actor dan Attitude Toward 

The Character  

Arinbjarnar dan Kudenko (n.d) berpendapat bahwa peran aktor difokuskan 

pada tujuan dramatis cerita dan peran karakter difokuskan pada tindakan sesuai 

dengan kepribadian dan tujuan karakter . Dengan kata lain tujuan aktor untuk 

memastikan drama masuk akal sedangkangkan karakter dibutuhkan untuk 

memastikan kinerjanya dipercaya.  

Dalam penelitian Balasubramanian et al 2014 dijelaskan bahwa adanya 

teori sosial yang menunjukan bahwa aktor atau karakter aktor dalam peilaku 

konsumsi dijadikan proses pembelajaran dan meniru oleh penonton.  

Dimofte et al dalam Balasubramanian(2014) menjelaskan bahwa aktor 

film dianggap dapat mendukung merek dalam penempatan merek. Aktor secara 

konseptual mirip dalam konteks spokespersons dalam konteks iklan. Berdasarkan 

penjelasan diatas serta didukung oleh hasil penelitian Stafford et al (2002) maka 

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H2: Attitude Toward The Actor memiliki pengaruh positif terhadap Attitude 

Toward The Character 

Pengaruh Attitude Toward..., Caroline Anjani Hadianti, FB UMN, 2016



31 
 

2.2.3 Hubungan antara Attitude Toward The Character dan Attitude 

Toward The Movie 

Karakter merupakan hal paling penting  dengan demikian karakter 

teridentifikasi di film berdasarkan penelitian dari Xu, Yuan, Shen, Yan (2010). 

Dalam penelitian Balasubramanian (2014) menjelaskan hubungan antara 

character dan movie  sehingga diajukan penelitian terkait hubungan antara 

karakter dan film,maka hipotesisnya menjadi: 

H3: Attitude Toward The Character memiliki pengaruh positif terhadap Attitude 

Toward The Movie  

2.2.4 Hubungan antara Attitude Toward The Character dan Attitude 

Toward The Product Placement 

Menurut Campbell (2006) karakter telah lama digunakan untuk pemasaran 

produk, dan beberapa karakter berhubungan dengan produk atau merek. 

Sedangkan Gregorio (2010) berpendapat bahwa sikap terhadap penempatan 

produk akan mungkin diberikan contoh melalui karakter dalam film dan muncul 

sebagai cerita.  

Penjelasan tersebut didukung dengan hasil penelitian Russell dan Barbara 

(2006) sehingga diajukan penelitian sebagai berikut: 

H4: Attitude Toward The Character memiliki pengaruh positif terhadap Attitude 

Toward The Product Placement  
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2.2.5 Hubungan antara Attitude Toward The Actor  dan Attitude Toward 

The Movie 

Boorsin dalam Chiou, Huana, Chuang (2005) mendeskripsikan celebriti 

sebagai tokoh yang berasal dari berbagai bidang seperti olah raga, dunia hiburan, 

tokoh politik, dunia kesehtan dan lain-lain. Vany dan Walls (1999) berpendapat 

bahwa film adalah produk yang kompleks dan sulit untuk membuat terlihat bagus 

karena orang akan menilai setelah menonton film itu. 

Berdasarkan penjelasan atas kedua variabel tersebut dan didukung oleh 

hasil penelitian Vany dan Walls (1999) tentang pengaruhnya aktor terhadap film 

maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H5: Attitude Toward The Actor memiliki pengaruh positif terhadap Attitude 

Toward The Movie 

2.2.6 Hubungan antara Attitude Toward The Movie dan Attitude Toward 

The Product Placement 

Menurut Siva K. Balasubramanian (2006) dalam film atau acara televisi, 

merek sering terlihat untuk sebuah drama atau menyampaikan kepribadian sebuah 

karakter, namun penampilan merek tersebut merupakan upaya promosi yang 

disengaja dan diperkuat oleh perjanjian formal antara pemasar dan creator film. 

D’astous dan Sequin (1999) berpendapat bahwa  komunikasi pemasaram dengan 

product placement memiliki dampak positif karena iklan ditampilkan sebelum 

film dan dibawa dalam adegan sehingga membuat penonton menikmati film 

tersebut.  
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Penjelasan diatas dengan menggambarkan hubungan film dan product 

placement didukung dengan hasil penelitian Rovella, Geringer, dan Sanehez 

(2015) yang menjelaskan hubungan film dengan reaksi positif dapat mengubah 

mood sehingga memiliki dampak positif pula terhadap product placement. Maka 

diajukan penelitian sebagai berikut: 

H6: Attitude Toward The Movie memiliki pengaruh positif terhadap Attitude 

Toward The Product Placement   

2.2.7 Hubungan antara Attitude Toward The Brand dan Purchase 

Intention  

Mitchell dan Olson (1981,P.318) mendefinisikan attitude toward the 

brand sebagai evaluasi internal individu terhadap brand. Sedangkan purchase 

intention menurut Singh dan Spears (2004) adalah rencana individu secara sadar 

untuk melakukan pembelian brand.  

Menurut Singh dan Spear (2004) Untuk melihat hubungan attitude toward 

the brand dan purchase intention maka harus melihat frame work attitude toward 

advertising. Attitude toward advertising merupakan evaluasi seseorang baik suka 

atau tidak suka terhadap iklan. Hal ini didukung dengan penelitian Ahmed (2012) 

yang menjelaskan bahwa attitude toward advertising mempengaruhi attitude 

toward the brand pelanggan, dengan kata lain konsumen suka iklan akhirnya suka 

dengan brand yang dilukiskan dalam iklan dan akhirnya mempengaruhi purchase 

intention baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

Penjelasan diatas didukung dengan hasil penelitian Ahmed (2012) dan 

Gold Smith (2002) bahwa attitude toward brand mempengaruhi purchase 
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intention baik secara langsung maupun tidak. Maka diajukan penelitian sebagai 

berikut: 

H7: Attitude toward the brand memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

no Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Natalie Dens, Patrick 

DePelsmacker, Marijke 

Wounter, and Nathalia 

Purnawirawan (2012) 

Do You Like What You 

Recognize? 

Penjelasan product 

placement untuk 

komunikasi pemasaran  

2 Roberto P. Nelli (n.d) Italian Young People’s 

Attitudes Toward 

Product Placement In 

Movie: A Cross-

Cultural Comparison Of 

Product Placement 

Manfaat brand didalam 

film dapat digunakan 

untuk membantu 

pembiayaan film  

3 Laurie A. Babin dan 

Sheri Thompson 

Carder (1996) 

Advertising Via The 

Box Office: Is Product 

Placement Effective? 

Product placement 

dapat mempengaruhi 

brand awareness, brand 

evaluation, dan brand 

attitude.  

4 Alain d’ Astous dan 

Francis Chartier (2000) 

A Study of  Factors 

Affecting Consumer 

Evaluations and 

Memory of Product 

Placements in Movie  

Product placement akan 

positif ketika aktor 

dievaluasi secara positif 

dan product placement 

terintegrasi dalam film  

5 Beng Soo Ong dan 

David Meri (1994) 

Should Product 

Placement in Movie Be 

Banned? 

 

Product placement 

mempengaruhi persepsi 

terhadap brand  

6 Maria Arinbjarnar dan 

Daniel Kudenko 

Duality of Actor and 

Character Goals in 

Virtual Drama  

Aktor dibentuk sesuai 

dengan tujuan karakter 

yang diperankan  

7 Siva K. 

Balasubramanian , 

Hemant Patwardhan, 

Modeling Attitude 

Constructs in Movie 

Product Placements 

Adanya teori social 

yang menjelaskan 

bahwa karakter aktor 
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Deepa Pillai, dan 

Kesha K. Coker (2014) 

dijadikan proses 

pembelajaran . 

Menjelaskan hasil 

hubungan antara 

karakter dan film. 

Merek dalam dilm 

dijadikan sebuah drama  

8 Marla Royne Stafford, 

Thomas F. Stafford, 

dan Ellen Day (2002) 

A Contingency 

Approach: The Effects 

Of Spokesperson Type 

and Service Type on 

Service Advertising 

Perceptions 

Hubungan aktor dan 

karakter  

9 Mengdi Xu, Xiaotong 

Yuan, Jialie Shen, dan 

Shuicheng Yan (2010) 

Cast2Face: Character 

Identification in Movie 

with Actor –Character 

Correspondence 

Menjelaskan tujuan 

karakter  di dalam film  

 

10 

Angela J. Campbell 

(2006) 

Restricting The 

Marketing of Junk Food 

To Children by Product 

Placement and 

Character Selling  

Penggunaan karakter 

sebagai bagian dari 

pemasaran  

11 Federico de Gregorio 

dan Yongjun Sung 

(2010) 

Understanding Attitude 

Toward and Behaviors 

In Response To Product 

Placement  

Product placement 

memungkinkan terjadi 

melalui karakter dalam 

film  

14 Arthur de Vany dan 

W.David Walls (1999) 

Uncertainty in The 

Movie Industry: Does 

Star Power Reduce The 

Terror Of The Box 

Office? 

Mendefinisikan film 

sebagai produk yang 

kompleks  

15 Alain d’Astous dan 

Nadia Touil (1999) 

Consumer Evaluations 

of Movies on The Basis 

of Critics’ Judgments  

Komunikasi pemasaran 

memiliki dampak 

positif terhadap produk 

placement karena 

dibawa kedalam cerita. 

16 Michelle Rovella, 

Susan D. Geringer , 

dan Rudy Sanchez 

(2015) 

Viewer Perception of 

Product Placement in 

Comedic Movies 

Film dengan reaksi 

positif dapat 

mempengaruhi mood 

penonton sehingga 

berdampak positif 

terhadap product 
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placement  

17 Nancy Spears dan 

Surendra N. Singh 

(2004) 

Measuring Attitude 

Toward The Brand and 

Purchase Intention  

Adanya hubungan 

terkait Attitude Toward 

The Brand dan 

Purchase Intention. 

18 Methaq Ahmed 

Abdulmajid Sallam dan 

Nabsiah Abdul Wahid 

(2012) 

Endorser Credibility 

Effects on Yemeni Male 

Consumer’s Attitude 

Toward Advertising, 

Brand Attitude, and 

Purchase Intention: The 

Mediating Role of 

Attitude Toward The 

Brand  

Attitude toward 

advertisng 

mempengaruhi attitude 

toward brand dan 

purchase intention 

secara langsung 

ataupun tidak  

19  Barbara A. Lafferty, 

Ronald E. Goldsmith 

dan Stephen J. Newell 

(2002) 

The Dual Credibility 

Model: The Influence of 

Corporate and Endorser 

Credibility on Attitudes 

and Purchase Intention  

Attitude toward brand 

dapat mempengaruhi 

purchase intention baik 

langsug atau tidak  

 

2.4 Model penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, peneliti 

mengajukan model penelitian yang diambil dari penelitian terdahulu Siva K. 

Balasubramanian et al (2014). Melihat fenomena yang ada serta adanya hubungan 

attitude toward the brand terhadap purchase intention, maka peneliti melakukan 

modifikasi terhadap model penelitian yang merujuk pada penelitian Nancy Spears 

dan Surendra N. Singh (2004) dengan menambahkan variabel purchase intention. 

Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang dihilangkan dari model penelitian Siva 

K. Balasubramanian yaitu, fit between actor and brand, fit between character and 

brand, fit between movie and brand. Ketiga variabel tersebut dihilangkan karena 

memilki hipotesis RQ yang menurit Siva K. Balasubramanian variabel ini tampil 

untuk proses transfer makna sehingga tidak ada penelitian tentang ini, hal ini yang 
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membuat peneliti menghapus variabel ini. Selain itu terdapat dua hipotesis yang 

dihapus oleh peneliti, yaitu hipotesis yang menghubungkan attitude toward the 

actor ke attitude toward the brand dan hipitesis yang menghubungkan attitude 

toward the actor ke attitude toward the character, kedua hipotesis ini dihapus 

karena berdasarkan hasil penelitian dari Siva K. Balasubramanian (2012) kedua 

hipotesis ini tidak mendukung sehingga peneliti memutuskan untuk tidak meneliti 

hubungan kedua variabel tersebut. Sehingga model penelitian yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

 

   

  H5 

  H6 H1 H7 

 

H2        H3              H4 

 

 

Sumber: Modifikasi dari Siva K. Balasubramanian et al (2015) dan Spears, Surendra N. 

Singh (2004). 

Gambar 2.2 Model Penelitian 

 

  Model Penleitian terdiri dari 6 variabel yaitu attitude toward the actor, 

attitude toward the character, attitude the movie, attitude toward the product 

Attitude 
Toward The 

Actor 

Attitude 
Toward The 

Movie 

Attitude 
Toward The 

Product 
Placement  

Attitude 
Toward 

The Brand 

Attitude 
Toward The 
Character 

Purchase 
Intention 
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placement, attitude toward the brand dan purchase intention. Dari model 

penelitian tersebut terdapat 7 hipotesis yang menggambarkan hubungan antara 

variabel: 

H1 : Attitude toward the product placement memiliki hubungan positif terhadap 

attitude toward the brand  

H2: Attitude toward the actor memiliki hubungan positif dengan attitude toward 

the character. 

H3: Attitude toward the character memiliki hubungan positif dengan attitude 

toward the movie 

H4: Attitude toward the character memiliki hubungan positif dengan attitude 

toward the product placement  

H5: Attitude toward the actor memiliki hubungan positif dengan attitude toward 

the movie  

H6: Attitude toward the movie memiliki hubungan postif dengan attitude toward 

the product placement  

H7: Attitude toward the brand memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention.  
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