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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persaingan bisnis saat ini kian kompleks, adanya persaingan tidak hanya

menimbulkan peluang namun juga tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh

hampir semua perusahaan yang ada yaitu menemukan cara terbaik untuk

mengambil dan mempertahankan pangsa pasar. Dibutuhkan strategi tersendiri

untuk menarik perhatian konsumen, salah satunya dengan menggunakan iklan

sebagai media promosi. Iklan bisa menjadi cara yang efektif dari segi biaya untuk

mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan membangun preferensi merek atau

mendidik orang (Kotler dan Keller, 2009:202). Berdasarkan survey dari Nielsen,

belanja iklan Indonesia di kuartal pertama tahun 2014 secara total mengalami

pertumbuhan sebesar 15% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2013, dari

Rp23,3 Triliun menjadi Rp26,7 Triliun (www.nielsen.com). Hingga Desember

2014, proyeksi nilai belanja iklan Rp 150 triliun atau tumbuh 20 persen daripada

2013 dengan capaian Rp 124 triliun (batampos.co.id). Meningkatnya belanja iklan

di Indonesia menunjukkan bahwa pemasar menilai iklan sebagai elemen

komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi sehingga banyak

diminati.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas iklan dalam

membangun kesadaran terhadap merek yang positif di pasar global adalah

penggunaan endorser. Endorser adalah icon atau sosok tertentu yang sering juga
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disebut sebagai direct source (sumber langsung) untuk mengantarkan sebuah

pesan dan atau memperagakan sebuah produk atau jasa dalam kegiatan promosi

yang bertujuan untuk mendukung efektifitas penyampaian pesan produk (Belch &

Belch, 2004:168). Endorser dibagi menjadi lima tipe, yaitu selebriti (orang

terkenal), atlet (bintang olah raga), expertise (orang yang memiliki keahlian

khusus), CEO (pimpinan perusahaan), dan typical consumer (orang yang tidak

dikenal dan menjadi konsumen produk tersebut) (Liu, Huang dan Minghua,

2007). Pemilihan terhadap endorser untuk sebuah iklan dapat menjadi suatu yang

penting bagi perusahaan, mengingat perlombaan yang terjadi dalam dunia

periklanan dalam mengambil perhatian konsumen (Till, 1998). Masing – masing

jenis endorser akan memberikan dukungan dengan karakteristiknya sendiri dan

akan menciptakan kepribadian merek yang berbeda. Sehingga kredibilitas

endorser sangat diperhitungkan dalam menentukan proses penerimaan suatu

pesan, yang mengharuskan pemasar memilih dengan cermat jenis endorser untuk

disesuaikan dengan karakteristik merek yang akan dimunculkan.

Perusahaan menggunakan endorser selebriti dikarenakan atribut popular

yang dimiliki selebriti termasuk kecantikan, keberanian, bakat, keanggunan atau

kekuasaan dan daya tarik seksual merupakan pemikat yang diinginkan untuk

merek – merek yang akan didukung oleh selebriti (Sukoco dan Effendi, 2011).

Sekitar 25% dari iklan televisi sekarang menggunakan endorser selebriti untuk

mempromosikan merek (Erdogan, Baker dan Tagg, 2001). Contoh penggunaaan

selebriti di Indonesia adalah Rafi Achmad yang membintangi Sunlight, Iwan Fals
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yang membintangi Top Koffee, dan Al Ghazali Kohler yang membintangi

Indomie.

Jenis endorser lain yang sering digunakan di Indonesia adalah atlet dan

expert. Keputusan perusahaan menggunakan endorser atlet dan expert karena

mereka dinilai mampu untuk meningkatkan brand awareness dan membantu

dalam pengembangan kredibilitas serta membangun kepribadian merek secara

berbeda (Endorgan dan Kitchen, 1998). Di antara berbagai endorser, dukungan

atlet terkenal bahkan relatif spesifik dan efektif (Kotler, 1997). Dikarekanan atlet

lebih selektif dalam memilih produk yang akan mereka dukung, disesuaikan

dengan karakter pribadinya. Sedangkan menggunakan dukungan endorser expert

akan meningkatkan kepercayaan terhadap suatu merek, hal itu terpengaruh dari

kredibilitas sumber pesan (Biswas, Biswan dan Das, 2006). Contoh penggunaan

endorser atlet di Indonesia yaitu Ade Rai yang membintangi Kuku Bima Energi,

dan Andik Firmansyah yang membintangi Clear. Sementara penggunaan endorser

expert di Indonesia yaitu Lula Kamal yang membintangi Hit, dan Bob Sadino

yang membintangi Bintang Toedjoe Masuk Angin.

Pada saat sebuah merek memilih seorang endorser, baik sebagai bintang

iklan maupun spokeperson, ada satu hal yang pasti yaitu asosiasi antara merek

tersebut dengan endorser akan menguat. Ketika seorang konsumen berpikir

mengenai sebuah merek, keterkaitan yang dihubungkan dengan selebriti akan

ditampilkan dalam tingkat tertentu melalui penyebaran aktivasi (Anderson, 1983).

Karena itu, kewajiban perusahaan yang menggunakan endorser adalah menjaga

agar baik mereka maupun endorser yang digunakan memiliki asosiasi nilai yang
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sama. Sehingga pesan iklan yang disampaikan oleh endorser yang tepat

berpotensi untuk mendapatkan perhatian dan ingatan kembali yang tinggi dari

orang yang melihat atau mendengarnya.

Dewasa ini banyak perusahaan yang melakukan imitasi untuk

memperoleh keuntungan atas reputasi dan upaya pemasaran. Sebagian besar

imitasi cenderung meniru fitur khas dari pemimpin merek, seperti warna, objek

yang digambarkan, dan/atau bentuk dari kemasan atau huruf dan pelafalan suara

dari nama merek (Planet Retail, 2007). Secara umum, Van Horen (2010)

memaparkan bahwa imitasi adalah tindakan meniru atau mengambil sesuatu yang

asli yang mengacu pada seseorang atau sesuatu yang meniru orang atau produk

lain. Namun pada kasus kali ini, imitasi yang dilakukan berupa imitasi fitur dari

figur tokoh tertentu untuk kemudian dijadikan sebagai bintang iklan (endorser).

Pengaplikasian imitasi yang dilakukan pada endorser, akan menurunkan

kredibilitas endorser yang berakibat pada memburuknya evaluasi konsumen.

Seperti yang telah dikatakan Morrin dan Jacoby (2000) bahwa praktik imitasi

akan mengaburkan dan melemahkan keunikan.

Iklan sebagai sebuah media komunikasi visual harus memiliki strategi

visual dalam menghadapi persaingan dengan produk sejenis. Riset mengatakan

bahwa dalam beberapa situasi, sumber yang kredibel lebih efektif dibanding

dengan sumber yang kurang kredibel dalam mendapatkan perhatian dan

meningkatkan ingatan (Sternthal, Phillips, dan Dholakia, 1978 dalam Lafferty dan

Goldsmith, 1999). Kredibilitas endorser yang tinggi juga dapat meningkatkan

perubahan sikap positif terhadap posisi merek dan dapat lebih mendorong
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perubahan perilaku daripada endorser yan memiliki kredibilitas rendah (Craig dan

McCann, 19798 dalam Lafferty dan Goldsmith , 1999).

Bermula pada tahun 2010, praktik imitasi terhadap suatu tokoh atlet

terdapat pada Axis dengan Ronaldikin yang digambarkan berada di lapangan

dengan menggunakan jersey Barcelona, clubnya saat itu, Ronaldikin mencetak gol

dengan sundulan menggunakan giginnya. Kemudian muncul wasit yang

mengumandangkan slogan Axis “Nendang Abis”. Contoh imitasi lain pada

endorser expert setidaknya memunculkan merk produk Bintang Tujuh Masuk

Angin dengan Jokowi palsunya. Sekilas, Jokowi pada iklan tersebut sangat mirip

dengan yang asli, baik dari penampilan maupun cara bicaranya. Praktik imitasi

seperti inilah yang disebut imitasi fitur. Tipe imitasi ini telah menerima banyak

perhatian dalam literatur pemasaran dan literatur merek dagang (Finch, 1996;

Howard, Kerin, dan Gengler, 2000; Kapferer, 1995; Loken, Ross, dan Hinkle,

1986; Miaoulis dan d’Amato, 1978; Zaichkowsky, 2006).

Selain pemilihan dalam penggunaan endorser, pemasar juga perlu

memperhatikan teori keterlibatan dalam mengiklanakan suatu produk, mengingat

respon konsumen akan berbeda pada tingkat product involvement yang berbeda.

Karena involvement mencerminkan level motivasi untuk memproses pesan

(Solomon,2011). Pembelian suatu produk dengan usaha yang minimal disebut

dengan low involvement purchase, sedangkan pembelian dengan pencarian

informasi yang kompleks disebut sebagai high involvement purchase (Schiffman

dan Kanuk, 2004).
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Menganalisa bagaimana respon konsumen mengenai praktik imitasi

yang merambat pada endorser dari sudut pandang tingkat involvement merupakan

hal yang tepat. Menurut Solomon (2011), tingkatan involvement akan menentukan

proses kognitif yang mana yang akan aktif ketika konsumen menerima suatu

pesan, hal tersebut dipengaruhi oleh aspek-aspek komunikasi yang akan diolah.

Contoh penggunaaan imitasi endoser expert pada produk jenis ini adalah

perguruan tinggi BSI. Instansi tersebut sudah menggunakan endorser imitasi

untuk memasarkan jasa yang ditawarkannya. Yang pertama Obama dan kemudian

Jokowi (Republika.co.id, 2013). Pada produk high involvement konsumen akan

melakukan pertimbangan dan pemikiran terhadap argument pesan mengenai fitur,

atribut, dan manfaat produk. Ketika endorser imitasi digunakan pada produk jenis

ini, sikap konsumen atas merek tidak terlalu berpengaruh.

Sedangkan pada produk low involvement, pemasar menggunakan isyarat

(cue) lain untuk mengetahui reaksi konsumen (Somolon, 2011). Isyarat tersebut

seperti kemasan produk, attractiveness of the source, atau konteks ketika suatu

pesan muncul. Dibutuhkan bintang iklan yang terkenal dan kredibel untuk

membuat iklan semakin efektif, karena informasi yang terjadi melalui peripheral

route tidak memerlukan proses pemikiran secara mendalam mengenai suatu

produk. Sehingga ketika pemasar produk low involvement menggunakan endorser

imitasi akan mempengaruhi sikap konsumen atas merek.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penting untuk menganalisa lebih

jauh pengaruh respon konsumen akibat pengaplikasian imitasi endoser yang

digunakan pada produk high involvement maupun produk low involvement.
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Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan dilakukan analisa lebih

mendalam mengenai potensi pengaruh yang ditimbulkan oleh praktik imitasi

endoser yang digunakan pada produk high involvement maupun produk low

involvement terhadap perubahan persepsi kualitas produk dan perubahan pada

kredibilitas endorser asli setelah terdapat informasi bahwa endorser diimitasi.

Perubahan persepsi penting untuk diketahui, karena persepsi berguna bagi

pemasar dalam banyak cara sehingga sering digunakan dalam menilai keefektifan

kegiatan pemasaran, mengingat sikap konsumen terhadap objek atau ide akan

membimbing pada evaluasi penting, perasaan emosional, dan perilaku (Schiffman

dan Kanuk, 2004:254). Lebih lanjut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

perspektif baru dalam fenomena kredibilitas endorser, sehingga dapat dijadikan

pemasar sebagai bahan pertimbangan dalam memilih endorser yang paling tepat

untuk membantu kelancaran proses komunikasi yang akan disampaikan pada

konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dimana

teknik yang digunakan adalah pretest-post-test eksperimental design (Cooper dan

Schindler, 2006), yaitu eksperimen yang memperbandingkan sebuah kelompok

sebelum dan setelah diberikan treatment. Produk yang digunakan dalam penelitian

ini adalah produk low involvement dan high involvement yang bertujuan agar

perusahaan dari berbagai tingkatan involvement dapat menggunakan strategi yang

tepat dalam pemilihan endorser untuk membantu proses komunikasinya kepada

konsumen.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI DAMPAK IMITASI ENDORSER PADA PRODUCT 
INVOLVEMENT TERHADAP KREDIBILITAS ENDORSER 
ASLI DAN PERSEPSI KUALITAS PRODUK

SARAH LUSIANA WULANDARI



8

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dan diuraikan diatas,

maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat dampak dari penggunaan endoser imitasi pada tingkat

product involvement terhadap kredibilitas endorser dan persepsi kualitas

produk?

2. Apakah terdapat perbedaan dampak yang ditimbulkan oleh jenis endorser

imitasi terhadap kredibilitas endorser asli dan persepsi kualitas produk?

3. Apakah terdapat perbedaan yang ditimbulkan oleh tingkat product

involvement terhadap kredibilitas endorser asli dan persepsi kualitas produk?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui dampak dari penggunaan endoser imitasi pada tingkat product

involvement terhadap kredibilitas endorser dan persepsi kualitas produk.

2. Mengetahui perbedaan dampak yang ditimbulkan oleh jenis endorser imitasi

terhadap kredibilitas endorser asli dan persepsi kualitas produk.

3. Mengetahui perbedaan yang ditimbulkan oleh tingkat product involvement

terhadap kredibilitas endorser asli dan persepsi kualitas produk.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberi manfaat

sebagai berikut:
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1. Manfaat bagi peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat lebih memahami teori-teori

pemasaran dan dapat mengetahui sikap konsumen ketika high involvement

product dan low involvement product yang dipromosikan dengan

menggunakan endorser selebriti, atlet dan expert yang diimitasi. Selain itu,

penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan

ilmu yang diterima selama pendidikan.

2. Manfaat bagi pemasar

Penulis berharap, penelitian ini memberikan implikasi manajerial bagi

pemasar dalam mempertimbangkan dan menyusun strategi yang efektif,

terutama dalam kaitannya dengan penggunaan endorser imitasi yang akan

berkaitan dengan persepsi kualitas produk. Sehingga diharapkan hal ini akan

berdampak positif bagi pelaku bisnis dimana dapat mengarahkan pada

keputusan pemasaran yang efektif.

3. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu

pengetahuan bagi dunia akademis mengenai ilmu pemasaran, khususnya

dalam hubungannya dengan imitasi endorser yang digunakan pada high

involvement product dan low involvement product dan kaitannya dengan

kredibilitas endorser dan sikap konsumen. Selain itu, tulisan ini diharapkan

menjadi referensi atas penelitian lebih lanjut di bidang pemasaran masa yang

akan datang.
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1.5. Sistematika Penulisan Isi Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang secara garis besar menggambarkan

pokok permasalahan, rumusan masalah yang menjadi dasar dilakukannya

penelitian, tujuan yang hendak dicapai dan manfaat yang diharapkan serta

sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka tentang landasan teori atau kerangka

konsep yang akan digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan pemecahan

masalah, hasil penelitian, dan model analisis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mengidentifikasdi variabel dan definisi operasionalnya,

menjelaskan tentang pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, prosedur

pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil pembahasan yang merupakan inti dari penulisan

skripsi, gambaran umum obyek penelitian, serta analisis data dan interpretasi

hasilnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir penelitian yang menyatakan

kesimpulan yang ditarik dari analisis, serta pengajuan saran sebagai solusi
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pemecahan masalah pada fenomena yang terjadi. Dan diharapkan penelitian ini

dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI DAMPAK IMITASI ENDORSER PADA PRODUCT 
INVOLVEMENT TERHADAP KREDIBILITAS ENDORSER 
ASLI DAN PERSEPSI KUALITAS PRODUK

SARAH LUSIANA WULANDARI


