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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perekonomian di Indonesia saat ini berkembang semakin pesat dan 

semakin baik tentunya dengan didukung semakin berkembangnya teknologi 

yang semakin maju. Dengan adanya teknologi yang semakin maju tersebut 

selain memudahkan para pengusaha dalam menjalankan usahanya tetapi juga 

membuat persaingan  di dalam dunia usaha semakin ketat. Para pengusaha 

berlomba-lomba memasarkan produknya dengan cara memanfaatkan 

teknologi yang semakin maju saat ini. Pemasaran merupakan salah satu 

kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam mempertahankan 

usahanya dengan cara berkembang dan mendapatkan laba. 

 Pada dasarnya tujuan dalam mendirikan suatu perusahaan adalah untuk 

mencari laba. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan ini 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memasarkan 

produknya. Sukses atau tidaknya suatu perusahaan dalam memasarkan 

produknya ditentukan dari keputusan pembelian konsumen. Perusahaan dapat 

menjual produknya dengan harga yang menguntungkan pada tingkat kualitas 

yang diharapakan dan akan mampu mengatasi tantangan dari para pesaingnya 

terutama dalam bidang pemasaran. Oleh karena itu untuk menarik konsumen, 

perusahaan dituntut untuk lebih kreatif dalam menetapkan strategi yang tepat 

bagi perusahaan sehingga dapat menarik perhatian konsumen dan
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mempengaruhi konsumen untuk dapat mengkonsumsi atau menggunakan 

produk mereka. 

 Keputusan pembelian merupakan sasaran utama perusahaan dalam 

meningkatkan laba perusahaan tersebut. Dengan adanya keputusan pembelian 

konsumen yang terus-menerus dilakukan maka secara otomatis penjualan 

perusahaan akan meningkat dan mengakibatkan laba perusahaan tersebut 

meningkat. 

 Persaingan yang begitu ketat dalam memperebutkan pelanggan dan pangsa 

pasar tidak lagi terbatas pada atribut fungsional produk, melainkan sudah 

dikaitkan dengan merek yang mampu memberikan citra khusus bagi 

pemakainya. Pemberian merek membantu mengidentifikasi dan membantu 

membedakan produk atau jasa dari satu penjual terhadap produk atau jasa dari 

penjual yang lainnya. Termasuk nama, istilah, tanda, lambang, desain, atau 

kombinasinya (Kotler dan Keller, 2009: 258).  Sebuah merek dari suatu 

produk menjadi kontribusi utama dalam kesuksesan sebuah organisasi 

pemasaran. Merek ini bisa menambah nilai suatu produk sehingga ia 

merupakan satu aspek yang hakiki dalam suatu strategi produk. Hampir tidak 

ada produk yang tidak di berikan merek, karena dengan merek konsumen 

dapat mengenal produk yang kita pasarkan dan cara memperkenalkan merek 

dan produknya perusahaan biasanya menyampaikan informasi tersebut melalui 

periklanan. 
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 Periklanan adalah komunikasi komersil dan nonpersonal tentang sebuah 

organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak 

target melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, 

direct mail (pengeposan langsung), reklame luar ruang, atau kendaraan umum. 

Dalam komunitas global baru, pesan-pesan periklanan dapat ditransmisikan 

melalui media baru khususnya Internet. (Monle Lee & Carla Johnson, 2011: 

3-4). 

 Munculnya internet telah mengubah cara bisnis dan pelanggan untuk 

melakukan hal-hal yang menyebabkan perusahaan terdorong untuk 

mengungguli perusahaan lain dalam iklan produk dengan berani untuk 

menjadi berbeda dalam mengejar strategi yang dirancang untuk menarik 

perhatian komunikasi mereka dan membedakan produk mereka dari 

persaingan sementara untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Dukungan 

selebriti dalam pemasaran adalah fenomena yang baru dalam dunia 

komunikasi pemasaran atau periklanan. (Ifeanyichukwu, 2016:2). 

 Dalam hal ini perusahaan dituntut untuk membuat iklan semenarik 

mungkin agar pesan yang di sampaikan melalui iklan tersebut dapat dipahami 

oleh para konsumennya dan membuat konsumennya tertarik untuk membeli 

produk tersebut. Iklan sangat erat hubungannya dengan konsumen positioning 

yang berfungsi sebagai indra pengingat suatu produk didalam pikiran 

konsumen. Untuk mengingatkan konsumen bahwa produk itu mungkin akan 

sangat dibutuhkan dalam waktu dekat ataupun mengingatkan konsumen di 

mana membeli produk itu. Dalam hal ini produsen harus memilih siapa yang 
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menjadi endorser dalam iklannya tersebut yaitu sosok endorser yang terkait 

dengan karakteristik menojol yang dimilikinya, seperti public figure. Sudah 

menjadi hal yang tidak asing lagi bahwa endorser berperan besar terhadap 

kesuksesan suatu produk. Keberadaan mereka juga menjadi juru komunikasi 

yang diyakini dapat mendongkrak penjualan produk tersebut. 

 Endorser umumnya datang dari kalangan selebriti dimana selebriti tersebut 

dikenal banyak orang dan mempunyai banyak fans atau pengikut. Seorang 

selebriti mempunyai kepopuleran, daya tarik fisik, daya tarik seksual, 

keberanian, bakat, keberwibawaan, atau kesuksesan yang dapat dijadikan 

sebagai pemikat bagi konsumen untuk membeli produk untuk meningkatkan 

penjualan dan selebriti sering tampil di berbagai media massa, mereka 

merupakan idola sehingga apa yang mereka katakan dan lakukan akan diikuti 

oleh orang-orang yang mengidolakan mereka. Selebriti mampu mempengaruhi 

seseorang untuk berhenti dan mengarahkan perhatian kepadanya. Selebriti 

sebagai endorser dapat menarik konsumen untuk membeli produk yang 

mereka tawarkan melalui komunikasi non-personal tersebut. 

 Seiring dengan perkembangan zaman saat ini dimana sosial media 

menjadikan seseorang untuk menginginkan Handphone yang dapat 

menghasilkan hasil selfie yang bagus untuk kepentingan sosial media yang 

sedang marak pada saat ini menjadikan Handphone Vivo menjadi pilihan  

utama karena Handphone Vivo mengeluarkan produk yang menjadi andalan 

yaitu produk Handphone dengan hasil selfie terbaiknya. Strategi periklanan 

melalui selebriti endorser juga dilakukan oleh produsen produk Handphone 
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merek Vivo. Handphone merek Vivo juga dikenal banyak menggaet para 

selebritis papan atas untuk dijadikan brand ambassadornya diantaranya Agnez 

Mo, Afgansyah Reza, Maudi Ayunda, Prilly Latuconsina, Al Ghazali, dan 

Tulus. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan tersebut melalui selebriti 

endorser sebagai alat pemasarannya karena selebriti endorser dianggap cukup 

efektif dalam menarik konsumen selain itu mudah untuk diingat. 

 Dalam penelitian ini peneliti memilih Agnez Mo sebagai salah satu 

selebriti endorser Handphone Vivo sebagai endorser yang akan dilakukan 

peneliti dalam melakukan penelitian pengaruh selebriti endorser terhadap 

keputusan pembelian konsumen menggunakan Handhphone Vivo karena 

Agnez Mo sebagai endorser pertama dan banyak berperan dalam 

mengkomunikasikan pesan iklan, bahkan ikut serta dalam pembuatan iklan 

Handphone Vivo tersebut. 

 Penelitian ini bermaksud untuk membuktikan apakah kepercayaan 

(trustworthy), keahlian (expertise), daya tarik fisik (physical attractiveness), 

rasa hormat (respect), dan kesamaan (similarity) Agnez Mo sebagai selebriti 

endorser di iklan Handphone Vivo tersebut memaksimalkan proses 

komunikasi sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh konsumen 

dan mampu mempengaruhi konsumen untuk melakukan tindakan keputusan 

pembelian. 

 Penelitian yang melakukan pengujian terhadap pengaruh selebriti endorser 

terhadap keputusan pembelian konsumen telah diteliti dan ditemukan hasil 

yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Yan Bayu Bramantya dan Made 



6 
 

    

Jatra (2016) menyatakan Komenk sebagai selebriti endorser dan brand image 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor Yamaha Jupiter MX di Kota Denpasar. Kemudian penelitian yang 

dilakukan Afsheen Khan dan Samreen Lodhi menyatakan ada pengaruh positif 

dan signifikan periklanan menggunakan selebriti endorser terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

 Penelitian yang lain memiliki hasil yang berbeda seperti yang diteliti oleh 

Chioma Ifeanyichukwu (2016) menyatakan sebuah hubungan positif dan 

signifikan antara keahlian, daya tarik, dan rasa hormat yang diberikan kepada 

selebriti sebagai keputusan pembelian konsumen menunjukkan bahwa 

konsumen membuat selebriti panutan mereka, sedangkan variabel 

kepercayaan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

 Dari pengaruh diatas penulis mengambil judul Pengaruh Selebriti Endorser 

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Handphone Merek 

Vivo (Studi Kasus Konsumen Penggguna Handphone Vivo di Kabupaten 

Kudus). 

1.2 Ruang Lingkup 

Pada penelitian ini dibatasi permasalahan sebagai berikut: 

1.2.1 Dalam melakukan penelitian ini penulis menekankan pada masalah 

yang berkaitan dengan selebriti endorser (kepercayaan, keahlian, daya 

tarik fisik, rasa hormat dan kesamaan) dan keputusan pembelian 

produk. 
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1.2.2 Selebriti endorser yang di teliti adalah Agnez Mo. 

1.2.3 Obyek dalam penelitian ini adalah di daerah Kabupaten Kudus. 

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna “Handphone 

Merek Vivo” dan tinggal di Kabupaten Kudus. 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1.3.1 Apakah variabel kepercayaan (trustworthy) Agnez Mo sebagai 

endorser berpengaruh terhadap keputusan pembelian Handphone 

Vivo? 

1.3.2 Apakah variabel keahlian (expertise) Agnez Mo sebagai endorser 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian Handphone Vivo? 

1.3.3 Apakah variabel daya tarik fisik (physical attractiveness) Agnez Mo 

sebagai endorser berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Handphone Vivo? 

1.3.4 Apakah variabel rasa hormat (respect) Agnez Mo sebagai endorser 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian Handphone Vivo? 

1.3.5 Apakah variabel kesamaan (similarity) Agnez Mo sebagai endorser 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian Handphone Vivo? 

1.3.6 Apakah variabel kepercayaan (trustworthy), keahlian (expertise), daya 

tarik fisik (physical attractiveness), rasa hormat (respect), kesamaan 

(similarity) Agnez Mo sebagai endorser berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian Handphone Vivo secara simultan? 
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1.3.7 Dari variabel kepercayaan (trustworthy), keahlian (expertise), daya 

tarik fisik (physical attractiveness), rasa hormat (respect), kesamaan 

(similarity) Agnez Mo manakah yang mempunyai pengaruh paling 

besar terhadap keputusan pembelian Handphone Vivo? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Untuk menganalisis pengaruh variabel kepercayaan (trustworthy) 

Agnez Mo sebagai selebriti endorser terhadap keputusan pembelian 

pada produk Handphone Vivo secara parsial. 

1.4.2 Untuk menganalisis pengaruh variabel keahlian (expertise) Agnez Mo 

sebagai selebriti endorser terhadap keputusan pembelian pada produk 

Handphone Vivo secara parsial. 

1.4.3 Untuk menganalisis pengaruh variabel daya tarik fisik (physical 

attractiveness) Agnez Mo sebagai endorser terhadap keputusan 

pembelian pada produk Handphone Vivo secara parsial. 

1.4.4 Untuk menganalisis pengaruh variabel rasa hormat (respect) Agnez 

Mo sebagai endorser terhadap keputusan pembelian pada produk 

Handphone Vivo secara parsial. 

1.4.5 Untuk menganalisis pengaruh variabel kesamaan (similarity) Agnez 

Mo sebagai endorser terhadap keputusan pembelian pada produk 

Handphone Vivo Secara  Parsial. 

1.4.6 Untuk menganalisis pengaruh variabel kepercayaan (trustworthy), 

keahlian (expertise), daya tarik fisik (physical attractiveness), rasa 

hormat (respect), dan kesamaan (similarity) Agnez Mo sebagai 
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selebriti endorser terhadap keputusan pembelian pada produk 

Handphone Vivo secara simultan. 

1.4.7 Untuk menganalisis variabel kepercayaan (trustworthy), keahlian 

(expertise), daya tarik fisik (physical attractiveness), rasa hormat 

(respect), kesamaan (similarity) Agnez Mo yang mempunyai pengaruh 

paling besar terhadap keputusan pembelian Handphone Vivo. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini. Manfaat 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Teoritis 

 Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memperkaya  studi 

tentang manajemen pemasaran, khususnya yang terkait dengan 

pemakaian selebriti endorser. Dapat menjadi acuan atau referensi bagi 

pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian selanjutnya. 

1.5.2 Praktis 

 Dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam memilih selebriti 

endorser agar lebih diterima oleh semua kalangan, baik segmen muda 

maupun tua yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan 

Handphone Vivo. 
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