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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang  

Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi 

perusahaan dalam upaya mempertahankan kontinuitas serta meningkatkan 

penjualan. Promosi penjualan bermanfaat penting dalam merangsang respon 

konsumen berupa perilaku. Faktor promosi dapat mempengaruhi perilaku 

konsumen terhadap minat beli konsumen. Dengan adanya promosi ini lah yang 

menyebabkan seseorang yang sebelumnya tidak tertarik untuk membeli suatu 

produk akan menjadi tertarik dan mencoba produk sehingga konsumen melakukan 

pembelian. Tujuan promosi yang dilakukan oleh perusahaan adalah agar 

konsumen menjadi pelanggan. Mereka terlebih dahulu harus dapat mencoba atau 

meneliti barang yang di produksi oleh perusahaan, akan tetapi konsumen tidak 

akan melakukan hal tersebut jika konsumen kurang yakin terhadap barang 

tersebut. Perlunya mengadakan promosi terarah, karena dapat memberikan 

pengaruh positif. Sedangkan bentuk-bentuk promosi ada delapan macam, yaitu 

meliputi: periklanan, personal selling, publisitas, promosi penjualan, acara dan 

pengalaman, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke 

mulut (Kotler & Keller, 2009). 

Dari delapan bentuk-bentuk promosi tersebut yang paling efektif  adalah 

melalui iklan. Iklan yang efektif adalah iklan yang  mampu untuk berkomunikasi 

(menarik, daya tarik sikap, daya tarik membaca, mudah di ingat kembali, di lihat, 
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di perhatikan dan paling banyak di baca) dan pengaruh penjualanya terhadap apa 

yang telah di iklankanya tersebut (Henry Simamora, 2007). 

Iklan adalah informasi sumber berita utama dalam pengambilan keputusan. 

Periklanan juga merupakan suatu program kegiatan untuk mempersiapkan berita 

dan menyebar-luaskan kepada pasar dan tujuannya adalah meyakinkan pasar 

mengenai keunggulan merek produk tersebut. Iklan menjadi suatu pilihan yang 

menarik disamping sebagai sumber informasi, iklan juga dipandang sebagai media 

hiburan dan komunikasi. Iklan saat ini masih efektif sebagai sarana promosi untuk 

memperkenalkan produk kepada konsumen karena mampu berkomunikasi dengan 

baik. Banyak perusahaan yang memanfaatkan media iklan sebagai sarana untuk 

mempengaruhi konsumen dalam tahap memperkenalkan produknya. Melalui iklan 

konsumen dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan produk tersebut. 

Banyak media yang di gunakan dalam iklan, salah satunya adalah media 

televisi. Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang mempromosikan hasil 

produknya melalui media iklan televisi. Media iklan televisi mempunyai 

keunggulan lebih dibandingkan media iklan seperti majalah, surat kabar atau 

media lain karena penyampaian iklan di televisi dapat langsung dilihat atau 

ditonton seluruh pemirsa sasaran dan audio visualnya dalam penyampaian 

pesannya seakan-akan mengajak berkomunikasi langsung dengan penonton untuk 

menggunakan produk yang di iklankanya dan waktu penayangannyapun dapat 

berulang kali dalam sehari. Dari hal tersebutlah yang menyebabkan banyak 

perusahaan berloba-lomba untuk memperkelakan produknya ke masyarat luas 
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melalui iklan media televisi, sehingga kemungkinan dapat menarik perhatian 

konsumen lebih luas. 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan maka perlu 

memperhatikan beberapa aspek salah satunya adalah komunikator. Kebanyakan 

orang cenderung melihat siapa yang mengkomunikasikan pesan tersebut dari pada 

pesan yang dikomunikasikan. Kebanyakan konsumen saat ini masih dipengaruhi 

oleh sosok figur-figur tertentu dalam membeli sebuah produk. Untuk itu 

perusahaan harus lebih jeli dalam memilih komunikator yang tepat utuk 

menyampaikan informasi tentang produknya, salah satuya dengan menggunakan 

endorser atau bintang iklan.  

Bintang dalam iklan yang digunakan untuk mendukung sebuah produk 

periklanan saat ini adalah seorang aktor atau atlet yang terkenal. Bintang dalam 

iklan berperan sebagai orang yang berbicara tentang sebuah produk yang dapat 

mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen terhadap produk tersebut. Sikap dan 

persepsi seseorang akan bertambah ketika bintang idola mendukung produk 

tersebut. Penggunaan endorser diharapkan dapat memberikan asosiasi positif 

antara produk dan endorser itu sendiri. Bintang dalam iklan adalah wujud nyata 

dari berbagai image atau asosiasi yang dipikirkan oleh khalayak antara sasaran 

nada dan suatu merek. Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam 

bentuk citra atau pemikiran yang dikaitkan pada suatu merek. Karena ketertarikan 

dengan suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi dengan banyaknya 

pengalaman untuk mengkomunikasikannya. 
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Diharapkan dengan pemakaian selebriti endorser bisa membuat konsumen 

semakin percaya bahawa produk yang diiklankan adalah sebuah produk yang 

berkualitas. Seorang pemasar setidaknya harus jeli dalam memilih bintang iklan 

yang akan digunakan dan perlu dilakukan evalusai. Menurut Royan dalam (Rini 

dan Astuti, 2015) salah satu model yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 

selebriti endorser adalah dengan menggunakan model VisCAP. VisCAP itu 

sendiri terdiri dari visibility, credibility, attraction dan power dari empat macam 

model tersebut bisa jadi pengaruh besar terhadap minat beli konsumen. 

Penggunaan selebriti endorser dalam setrategi periklanan sering banyak di 

jumpai dan keuntungan menggunakan selebriti endorser seperti meningkatkan 

kredibilitas perusahaan sampai meningkatkan penjualan produk. Loyalitas 

penggemar terhadap bingtang idolanya yang kemudiana dimanfaatkan oleh 

beberapa perusahaan untuk meningkatkan daya jual produk yang diluncurkan. 

Salah satu promosi yang menggunakan iklan dengan menggandeng selebriti 

endorser adalah iklan Honda Vario. 

Honda Vario merupakan jenis sekuter matic yang bertransmisi otomatis 

yang di produksi oleh PT.Astra Honda Motor. Pada awalnya segmentasi sekuter 

matic adalah untuk kaum wanita karna berkat teknologi matic, serta akselerasi dan 

hadling yang baik juga membuat kaum pria memilih Honda Vario sebagai 

prioritas berkendara. Honda Vario diciptakan untuk gaya selera yang diminati 

generasi muda jaman sekarang yang mengutamakan kepribadian, sehingga banyak 

generasi muda yang menggunakan Honda Vario untuk kegiatan sehari-hari. 
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Fenomena yang terjadi pada saat ini persaingan bisnis kendaran roda dua 

jenis matic yang semakin ketat dengan ditunjukan banyaknya pengguna sepeda 

motor di indonesia, membuat perusahaan-perusahaan mengeluarkan produk 

terbaru dikelasnya masing-masing. Banyak bermunculan merek sepeda motor 

dengan berbagai model, desain, memberikan kualitas yang bagus dan harga yang 

cukup bersaing khususnya sekuter matic, seperti Yamah Mio M3, N- max, Honda 

Beat, Honda Secopy dan masih banyak jenis matic lainya yang mempengaruhi 

penjualan Honda Vario. Hal ini dapat dilihat dari data AISI (Asosiasi Indusrti 

Sepeda Motor Indonesia) data penjualan Honda Vario selama lima tahun terakhir 

ini yaitu dari tahun 2013 sampai 2017. 

Tabel 1.I Penjualan Sepeda Motor Honda Vario Dari Tahun 2013 Sampai 

2017 

No Tahun penjualan Merek Jumlah unit yang terjual 

1 2013 Honda Vario series 1.314.685 unit 

2 2014 Honda Vario series 1.454.685 unit 

3 2015 Honda Vario series 1.277.024 unit 

4 2016 Honda Vario series 1.306.600 unit 

5 2017 Honda Vario series 1.200.287 unit 

Sumber: (AISI) Asosiasi Sepeda Motor Inodonesia. 

Dari tabel diatas menunjukan penjualan Honda Vario oleh PT. Astra Honda 

Motor setiap tahunnya mengalami fluktuatif (naik turun) yang mengindikasikan 

bahwa minat beli Honda Vario berkurang. Sepeda motor Honda Vario memiliki 

peluang sangat besar untuk menguasai dan mendominasi pangsa pasar ditahun 

berikutnya, karena Honda Vario mengutamakan kualitas, kesempurnaan produk, 

inovasi tiada henti, termasuk aspek pelayanan pada konsumen dan didukung juga 

dengan menggunakan endorser yang cukup kuat dan terkenal yaitu Agnes 
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Monica. Penggunaan Agnes Monica sebagai selebriti endorser dipilih karena 

mempunyai nilai plus bagi PT. Astra Honda Motor dengan prestasi yang diraihnya 

saat ini dan artis ini merupakan bintang yang cerdas, lincah, karakternya kuat serta 

dapat membawa diri dalam karirnya.  

Guna mentingkatkan minat beli dan merebut pangsa pasar perusahan sepeda 

motor Honda Vario mencoba melakukan promosi melalui iklan dengan 

menggandeng selebriti yang sedang populer yaitu Agnes Monica. Diharapkan 

dengan pemakaian selebriti tersebut bisa membuat konsumen semakin percaya 

bahawa produk yang diiklankan adalah sebuah produk yang berkualitas. Seorang 

pemasar setidaknya harus jeli dalam memilih seorang selebriti yang akan 

digunakan dan perlu dilakukan evalusai. Menurut Royan dalam (Rini dan Astuti, 

2015) salah satu model yang dapat digunakan untuk mengevaluasi selebriti 

endorser adalah dengan menggunakan model VisCAP. VisCAP itu sendiri terdiri 

dari visibility, credibility, attraction dan power dari empat macam model tersebut 

bisa jadi pengaruh besar terhadap minat beli konsumen. 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan minat beli 

memberikan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan Sugiarto 

dan Sirine (2014) mengenai variabel visibility menyatakan bahwa, variabel 

visibility mempunyai pengaruh terhadap minat beli. Sedangkan menurut penelitian 

Harly dan Octavia (2014) menunjukan hasil yang berbeda bahwa, variabel 

visibility tidak berpengaruh terhadap minat beli. 
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Hasil penelitian yang dilakukan Sugioarto dan Sirine (2014) mengenai 

variabel credibility menyatakan bahwa, variabel credibility mempunyai pengaruh 

terhadap minat beli. Sedangkan menurut penelitian Putera (2017) menunjukan 

hasil yang berbeda bahwa, variabel credibility tidak berpengaruh terhadap minat 

beli. 

Menurut penelitian yang dilakukan Putera (2017) mengenai variabel 

attraction menyatakan bahwa, variabel attraction mempunyai pengaruh terhadap 

minat beli.  Sedangkan menurut Sugiarto dan Sirine (2014) menunjukan hasil 

yang berbeda bahwa, variabel attraction tidak berpengaruh terhadap minat beli. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Harly dan Octavia (2014) mengenai 

variabel power menyatakan bahwa, variable power mempunyai pengaruh terhadap 

minat beli. Sedangkan menurut Putera (2017) menujukan hasil yang berbeda 

bahwa, variabel  power tidak berpengaruh terhadap minat beli. 

Berdasarkan latar belekang fenomena dan hasil penelitian terdahulu diatas, 

maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Visabilitas, Kredibilitas, Daya 

Tarik dan Kekuatan Iklan Terhadap Minat Beli Sepeda Motor Honda Vario 

(Studi pada Konsumen di Kota Pati)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Pada penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagaiberikut: 

1.2.1 Objek pada penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan 

kendaraan sepeda motor matic Honda Vario di Kota Pati. 
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1.2.2 Dalam melakukan penelitian ini penulis menekankan pada masalah 

yang berkaitan dengan visabilitas, kredibilitas, daya tarik, kekuatan 

iklan dan minat beli produk. 

1.2.3 Penelitian ini dilakukan selama satu bulan setelah menyelesaikan 

proposal dan diselesaikan. 

1.3 Rumusan Masalah  

Kompetisi yang semakin ketat saat ini banyaknya jenis produk yang 

diluncurkan oleh prusahaan otomotif khususnya jenis sekuter matic. Honda vario 

mempunyai banyak pesaing yaitu dengan banyaknya bermunculan jenis sekuter 

matic dengan berbagai model, desain, memberikan kualitas yang bagus dan harga 

yang cukup bersaing. Hal tersebut berdampak pada hasil penjualan sepeda motor 

Honda Vario selama lima tahun terakhir mengalami naik dan turun atau fluktuatif, 

dan mengindikasikan minat beli Honda Vario berkurang. Guna mentingkatkan 

minat beli dan merebut pangsa pasar perusahan sekuter matic Honda Vario 

mencoba melakukan promosi melalui iklan dengan menggandeng selebriti yang 

sedang populer yaitu Agnes Monica. Diharapkan dengan pemakaian selebriti 

tersebut bisa membuat konsumen semakin percaya bahawa produk yang 

diiklankan adalah sebuah produk yang berkualitas. Seorang pemasar setidaknya 

harus jeli dalam memilih seorang selebriti yang akan digunakan dan perlu 

dilakukan evalusai. Menurut Royan dalam (Rini dan Astuti, 2015:2) salah satu 

model yang dapat digunakan untuk mengevaluasi selebriti endorser adalah 

dengan menggunakan model VisCAP. VisCAP itu sendiri terdiri dari visibility, 
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credibility, attraction dan power dari empat macam model tersebut bisa jadi 

pengaruh besar terhadap minat beli konsumen. 

Dari rumusan masalah diatas maka dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1.3.1  Apakah ada pengaruh visabilitas iklan (visibility) terhadap minat beli 

sepeda motor Honda Vario di Kota Pati? 

1.3.2 Apakah ada pengaruh kredibilitas iklan (credibility)terhadap minat beli 

sepeda motor Honda Vario di Kota Pati? 

1.3.3 Apakah ada pengaruh daya tarik iklan (attraction) terhadapa minat beli 

sepeda motor Honda Vario di Kota Pati? 

1.3.4 Apakah ada pengaruh kekuatan iklan (power) terhadap minat beli 

sepeda motor Honda Vario di Kota Pati? 

1.3.5 Apakah ada pengaruh visabilitas (visibility), kredibilitas (credibility), 

daya tarik (attraction) dan kekutan iklan (power)terhadap minat beli 

sepeda motor Honda Vario di Kota Pati secara berganda.? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1.4.1 Menguji pengaruh visabilitas iklan (visibility) terhadap minat beli 

sepeda motor Honda Vario di Kota Pati. 

1.4.2 Menguji pengaruh kredibilitas iklan (credibility) terhadap minat beli 

sepeda motor Honda Vario di Kota Pati. 
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1.4.3 Menguji pengaruh daya tarik iklan (attraction) terhadapa minat beli 

sepeda motor Honda Vario di Kota Pati. 

1.4.4 Menguji pengaruh kekuatan Iklan (power) terhadap minat beli sepeda 

motor Honda Vario di Kota Pati. 

1.4.5 Menguji pengaruh variabel visabilitas (visibility), kredibilitas 

(credibility), daya tarik (attraction) dan kekutan iklan (power), 

terhadap minat beli sepeda motor Honda Vario di Kota Pati secara 

berganda. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini. Manfaat tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1.5.1  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi yang 

manfaat bagi pengembangan penelitian dalam bidang manajemen 

pemasaran khususnya yang berhubungan dengan periklanan 

menggunakan endorser. 

1.5.2  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai 

faktor-faktor mengenai minat beli konsumen. dan memberikan 

informasi dan kontribusi pada perusahaan PT. Astra Honda Motor 

untuk meningkatkan hasil penjualan Honda Vario dengan 

menggunakan endorser. 

 

 


