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ABSTRAKSI  
 
Merek yang kuat akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sebagai 

upaya untuk menciptakan merek yang kuat di mata konsumen adalah dengan 

melakukan diferensiasi yang akan membedakan suatu merek dengan merek lain dari 

produk yang sejenis. Diferensiasi ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan 

kepribadian merek (brand personality). Salah satau cara untuk menciptakan 

kepribadian merek adalah dengan mentransfernya dari selebriti yang menjadi 

endoser merek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh 

antara faktor-faktor pemilihan selebriti sebagai endorser pada iklan televisi Honda 

Vario terhadap persepsi pemirsa atas dimensi brand personality Honda Vario di 

Surabaya. Faktorfaktor yang mempengaruhi pemilihan selebriti sebagai endorser 

(kredibilitas selebriti, kesesuaian selebriti dengan penonton, kesesuaian selebriti 

dengan merek, daya tarik selebriti dan dampak kepopuleran selebriti) akan 

digunakan sebagi prediktor brand personality Honda Vario, Sampel penelitian 

diambil sebanyak 200 orang yang pernah menyaksikan iklan Honda Vario yang 

dibintangi oleh Agnes Monica. Analisis menggunakan analisa regresi linier 

berganda, dengan uji t sebagai uji parsial dan uji F sebagai uji model simultan. 

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh penggunaan selebriti sebagai endoser pada 

iklan televisi Honda Vario terhadap persepsi pemirsa atas dimensi brand 

personality Honda Vario ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut: Y = 1,597 

+ 0,102 X1+ 0,087 X2 + 0,093 X3+ 0,172 X4 + 0,164 X5 + e. Dari hasil tersebut 
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tampak bahwa seluruh faktor pemilihan selebriti sebagai endorser memiliki arah 

yang positif terhadap brand personality Honda Vario. Sedangkan hasil pengujian 

parsial membuktikan bahwa kelima variabel yang diteliti (kredibilitas selebriti, 

kesesuaian selebriti dengan penonton, kesesuaian selebriti dengan merek, daya tarik 

selebriti dan dampak kepopuleran selebriti) terbukti berpengaruh signifikan 

terhadap brand personality pada derajat kepercayaan 95 %. Hasil uji secara 

simultan di dapatkan uji F hitung sebesar 92,956 dengan signifikansi 0,000 jauh 

dibawah 5%, hal ini menunjukkan model keseluruhan terbukti signifikan sebagai 

prediktor terhadap brand personality. Dari analisis R square di dapatkan 

kemampuan model dalam menjelaskan perubahan brand personality Honda Vario 

adalah sebesar 70,6 %. Ini artinya model diluar faktor yang diteliti menentukan  

29,4 % menentukan brand personality Honda Vario.  
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