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ABSTRAKSI  
 
Kredibilitas adalah aset yang berharga, sebab suatu sumber yang kredibel mampu 

menarik perhatian yang besar terhadap iklan dan meningkatkan recall terhadap iklan 

tersebut. Konsep kredibilitas seperti itu dikenal dengan kredibilitas sumber iklan. 

Menurut Lafferty, Goldsmith, dan Newell (2000), kredibilitas sumber iklan didefinisikan 

sebagai rentang persepsi penerima pesan melihat sumber memiliki pengetahuan, 

keterampilan atau pengalaman sehingga dapat dipercaya untuk memberikan informasi 

yang obyektif dan tidak bias. Kredibilitas sumber iklan dapat dikonsepkan dengan dua 

cara, yaitu kredibilitas bintang iklan dan kredibilitas perusahaan. Namun dalam 

perkembangannya, banyak penelitian yang dilakukan untuk meneliti konsep kredibilitas 

bintang iklan, sedangkan penelitian mengenai kredibilitas perusahaan kurang 

mendapatkan perhatian. Penelitian ini mengambil fokus pengaruh kredibilitas sumber 

terhadap niat pembelian melalui sikap atas iklan dan merek. Penelitian ini menggunakan 

alat analisa path analysis (analisis jalur) untuk menguji hubungan kausal antara variabel 

bebas terhadap variabel tergantung. Konsekuensi dari adanya dua variabel antara didalam 

model analisis jalur membuat adanya tiga persamaan regresi yaitu : 

1) Z1= γX1 + γX2 + e1 2) Z2= γX2 + βZ1 + e2 3) Y= βΖ1 + βΖ2 + γX2 + e3 
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari tujuh hipotesis yang ada, dua diantaranya 

ditolak.   

Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjadi dasar untuk 

penelitian selanjutnya yang meneliti iklan yang menggunakan bintang iklan selebriti dan 

dasar untuk mengelola persepsi atas reputasi perusahaan.   

 

 

Kata kunci : kredibilitas sumber iklan, niat pembelian, sikap atas iklan, sikap 

atas merek. 
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