
72

DAFTAR PUSTAKA

Ahluwalia, H. Rao Unnava, dan Robert E. Burnkrant. 2001. The Moderating Role of
Commitment on the Spillover Effect of Marketing Communications. Journal
of Marketing Research, 38 (November), 458–70.

Amos, C., G. Holmes dan D. Strutton. 2008. Exploring The Relationship Between
Celebrity Endorser Effect and Advertising Effectiveness: A Quantitative
Synthesis of Effect Size. International Journal of Advertising, 27 (2):209-234.

Anderson, John R. 1983. The Architecture of Cognition. Cambridge, MA: Harvard
University Press.

Assael, Henry. 1995. Consumer Behaviour and marketing action,5thEdition,
Cincinnati, Ohio : International Thompson Publishing, Company.

Balachander, Subramanian dan Sanjoy Ghose. 2003. Reciprocal Spillover Effects: A
Strategic Benefit of Brand Extensions. Journal of Marketing, 67 (January), 4–
13.

Baldinger, A.L. dan Rubinson, J. 1996. Brand Loyalty: The link between attitude and
behavior. Journal of Advertising Research, (36):22-34.

Barone, M.J., Taylor, A. Valerie, Urbany, dan E. Joel. 2005. Advertising Signaling
Effects for New Brands: The Moderating Role of Perceived Brand
Differences. Journal of Marketing Theory and Practice, (13):1-13

Belch, G.E dan M.A. Belch. 2004. Advertising and Promotion an Integrated
Marketing Communication Perspective. Sixt Edition. New York: McGraw-
Hill, inc.

Berger, I. E. dan A. A. Mitchel. 1989. The Effect of Advertising on Attitude
Accessibility, Attitude Confidence, and Attitude-Behavior Relationship.
Journal of Consumer Research, (16):269-279.

Biswan, D., A. Biswan dan N. Das. 2006. The Differential Effect of Celebrity and
Expert Endorsement on Consumer Risk Perceptions: The Role of Consumer
Knowledge, Perceived Congruency, and Product Technology Orientation.
Journal of Advertising, 35 (2):17-31.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

SARAH LUSIANA WULANDARI



73

Bloch, P.H, 1981. An Exploration into The Scalling of Consumers’ Involvement with
a Product Class. Association for Consemer Research. 8:61-65.

Boulding, W. dan A. Kirmani. 1993. A Consumer_side Experimental Examination of
Signaling Theory: Do Consumers Perceive Warranties as Signals of Quality?.
Journal of Consumer Research, (20): 111-123.

Broniarczyk, S.M. dan Joseph W. Alba. 1994a. The Importance of the Brand in
Brand Extension. Journal of MarketingResearch, 31 (May), 214–28.

Broniarczyk, S.M----------------------------. 1994b. , The Role of Consumers’ Intuitions
in Inference Making. Journal of Consumer Research, 21 (December), 393–
407.

Bruce, V. 1981.Visual and semantic effects in a serial word classification
task.Current Psychology, 1(3): 153–161.

Buda, R. dan Zhang, Y. 2000. Consumer Product Evaluation: The Interactive Effect
of Message Framing, Presentation Order, and Source Credibility. Journal of
Product and Brand Management, 9, (4): 229-242.

Charbonneau, J. dan R. Garland. 2005. The Use Of Celebrtity Athletes As
Endoersers: Views Of The New Zealand General Public. ANZMAC
Conference: Sports, arts and Heritage Marketing.

Collins, A. M. dan E. F. Loftus. 1975. A spreading activation theory of semantic
processing. Psychological Review, 82(6): 407-428.

Coooper, D. R. dan P. S. Schindler. 2011. Business Research Methods.New York:
The McGraw-Hill.

Erdem, T., J. Swaitdan A. Valenzuela. 2006. Brand as Signals: A Cross-country
Validation Study. Journal of Marketing, 70(1):34-49.

Erdogan, B,. M. Baker. Dan S. Tagg. 2001. Selecting Celebrity Endorsers: The
Practitioner’s Perspecive. Journal of Advertising Research, 41(3):39-48.

--------, dan Kitchen P. 1998.GettngThe Best Out of Celebrity Endorsers. Admap, 17-
20.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

SARAH LUSIANA WULANDARI



74

Feldman, J. M. dan J. G. Lynch Jr. 1988. Self Generated Validity and Other Effects
of Measurement on Belief, Attitude, Intention and Behavior. Journal of
Applied Psychology. (73):421-35.

Finch, A.C. 1996. When imitation is the sincerest from of flattery: Private label
products and the role of intention in determining trade dress infringment. The
University of Chicago Law Review, 63(3): 1243-1276.

Freiden, J.B. 1984. Advertising Spokeperson Effect: An Examination of Endorser
Type and Gender on Two Audiences.Journal of Advertising Research,
24(5):33-41.

Goldsmith, R.E. danEmmert, J. 1991. Measuring Product Category Involvement
multitrait-multimethodstudy,Journal of Business Research, vol. 23 No. 4,
pp.363-71.

Goldsmith, R.E., B.A. Lafferty, an S.J. Newwll. 2000. The Impact of Corporate
Credibility and Celebrity Credibility on Custome Reaction to Advertisement.
Journal of Advertising. 29:43-54.

Howard, D.J., R.A. Kerin, dan C. Gengler. 2000. The effect of brand name similarity
on brand source confusion: Implications for trademark infringement. Journal
of Public Policy & Marketing, 19(2): 250-264.

Houston, M.K. dan Rothschild, M.L. 1978.Conceptual and
MethodoologicalPerpectives on Involvement.Association for Consumer
Research.184-187.

Howard, J.A. 1994. Buyer Behavior in Marketing Strategy.Englewood Cliffs. New
Jersey. Prentice Halls.Inc.

Hovland, C.I. Janis, I.L. dan Kelley, H.H. 1953.Communication and Persuation.Yale
University Press, New Heaven, CT.

Ipppolito, P. M. 1990. Bonding and Nonbonding Signals of Product Quality.Journal
of Business, 63 (1):41-60.

John, Deborah Roedder, Barbara Loken, dan Christopher Joiner. 1998. The Negative
Impact of Extensions: Can Flagship Products Be Diluted?.Journal of
Marketing, 62 (January), 19–32.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

SARAH LUSIANA WULANDARI



75

Kapferer, J.N. 1995. Brand confusion: Empirical study of a legal concept. Psychology
and Marketing, 12(6): 551-569.

Keller, Kevin Lane. 1998. Strategic Brand Management. Upper Saddle River:
Prentice Hall.

Kotler, P. Dan K. L. Keller. 2009. Manajemen Pemasaran 1. Edisi ketigabelas.
Jakarta: Erlangga

Kotler-----------------------------. 1997. Marketing Management, 9th ed., Prentice Hall
International, Englewood Cliffd, NJ.

Lafferty B.A Dan R.E. Goldsmith. 1999. Corporate Credibility’s Role in Consumers’
Attitudes and Purchase Intention When a High versus a Low Credibility
Endorser Is Used in the Ad. Journal of Business Research. 44:109-116.

Liu, T.M., Y. Y. Huang and J. Minghua. 2007. Relation Among Attractiveness of
Endorsers, Match-up, and Purchase Intention in Sport Marketing in China.
Journal of Consumer Marketing Research, (23):130-143.

Loken, B., I. Ross, dan R.L Hinkle. 1986. Consumer “confusion” of origin and brand
similarity perceptions. Journal of Public Policy & Marketing, 5:195-211.

Maddux, J.E dan R.W Rogers. 1980. Effect of Source Expertness, Physical
Attractiveness, and Supporting Arguments on Persuasion: A Case of Brains
over Beauty. Journal of Personality and Social Psychology, 29(2):235-244.

Malhotra, N.K. 2007.Marketing Research: An Applied Orientation. New Jersey:
Pearson Education, Inc, Prentice Hall.

McCracken, G. 1989. Who is The Celebrity Endorser? Cultural Foundaions of The
Endorsement Process. Journal of Consumer Research, 16(3):310-21.

Miaoulis, G. Dan N. d’Amato. 1978. Consumer confusion & trademark infringement.
Journal of Marketing, 42(2): 48-55.

Morrin, M. dan J. Jacoby. 2000. Trademark Dilition: Empirical Measures for an
Elusive Concept. Journal of Public Policy 7 Marketing, 19(2), 256-276.

Mowen, J.C. dan Minor, M. 2001. Consumer Behavior.6th Edition. New Jersey.
Prentice Hall.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

SARAH LUSIANA WULANDARI



76

Nuzulfah, V. 2014.DampakImitasiberdasarkanFiturdan Negara
AsalterhadapSikapKonsumen.Skripsitidakditerbitkan. Surabaya:
FakultasEkonomidanBisnis, UniversitasAirlangga.

Ohanian, R. 1991. The Impact of Credibility Spokerpersons Perceived Image on
Consumer Intention to Purchase. Journal of Advertising Research, 31:46-54.

(Online), (http://batampos.co.id/01-12-2014/proyeksi-belanja-iklan-2015-rp-150-
triliun-66-persen-tv-30-persen-cetak/, diaksespada 24 Juni 2015)

(Online), (http://www.marketing.co.id/endorser-atlet-sedang-naik-daun/, diakses 5
Agustus 2015)

(Online), (http://dgi-indonesia.com/eksekusi-iklan-televisi-dengan-pendekatan-
parodi/, diakses 24 Juni 2015)

(Online), (http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-pertumbuhan-
belanja-iklan-berjalan-perlahan.html , diakses 5 April 2015)

(Online), (http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/13/06/04/mnvced-
bsi-dari-barack-obama-ke-jokowi, diakses 30 Mei 2015)

Peter, J. Paul and Jerry C. Olson. 2002. Consumer Behaviour in Marketing Strategy.
6th Edition, New York: McGrawhill Company, Inc.

Planet Retail (Desember). Privat label trends worlwide. E-intelligence on global
retailing Retrieved from www.planetretail.net

Roehm, M. L. dan Tybout, A. L. 2006. When will a brand scandal spillover, and how
should competitors respond. Journal of Marketing Research, Vol.43. 366-373.

Sekaran, U. 2006. Research Methods for
Business.MetodologiPenelitianuntukBisnis.Jakarta:SalembaEmpat.

Sciffman, L.G. Dan L.L. Kanuk. 2004. Consumer Behaviour, Seventh Edition. New
Jersey: Peason Education, Inc.

Sheth, J.N., B.I. Newman dan B. L. Gross. 1991. Why We Buy What We Buy: A
Theory of Consumption Values. Journal of Business Research. (22):159-70.

Shimp, Terrence E. 1999. Promotion Management and Marketing Communication ,
2nd Edition, Orlando: the Dryden Press.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

SARAH LUSIANA WULANDARI

http://batampos.co.id/01-12-2014/proyeksi-belanja-iklan-2015-rp-150-triliun-66-persen-tv-30-persen-cetak/
http://batampos.co.id/01-12-2014/proyeksi-belanja-iklan-2015-rp-150-triliun-66-persen-tv-30-persen-cetak/
http://www.marketing.co.id/endorser-atlet-sedang-naik-daun/
http://dgi-indonesia.com/eksekusi-iklan-televisi-dengan-pendekatan-parodi/
http://dgi-indonesia.com/eksekusi-iklan-televisi-dengan-pendekatan-parodi/
http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-pertumbuhan-belanja-iklan-berjalan-perlahan.html
http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-pertumbuhan-belanja-iklan-berjalan-perlahan.html
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/13/06/04/mnvced-bsi-dari-barack-obama-ke-jokowi
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/13/06/04/mnvced-bsi-dari-barack-obama-ke-jokowi
http://www.planetretail.net/


77

Shimp, T.A. 2000.PeiklanandanPromosi. Jakarta: Erlangga.

Simamora. B. 2002. PaduanRisetPerilakuKonsumen. Jakarta:
GramediaPustakaUtama.

Solomon, M. R. 2011. Consumer Behaviour, Ninth Edition. New Jersey: Pearson
Education, Inc.

Spence, A. M. 1977. Consumer Misperceptions, Product Failure and Producer
Liability.Review of Economic Studies, 44 (3):561-72

Sugiyono. 2003. Statistic untukPenelitian. Cetakankelima.Bandung:Alfabeta.

Sukoco, Badri Munir dan Azwar Effendi (2010). Dampak Pemberitaan Positif dan
Negatif pada Endorser terhadap Sikap Konsumen. Manajemen Usahawan
lndonesia, 40 (S): 524-537.

Till, 1998. Using Celebrity Endorsers Effectively: Lessons From Associative
Learning. Journal of Product and Brand Management, 7(5):400-09.

Van Horen, Femke. 2010. Breaking the Mould of Copycats: What makes product
imitation strategies successful, (Online),
(https://pure.uvt.nl/portal/files/1261847/finale_versie_proefschrift_femke.pdf,
diakses 24 Juni 2015)

Van Horen, FemkedanRikPieters. 2012. Consumer evaluation of copycat brands: The
effect of imitation type. International Journal of ResearchMarketing, 29: 246-
255.

Ziachkowsky, J. 1985. Measuring the Involvement Construct. Journal of Counsumer
Research. 12:341-352.

-----------------. 2006. The psychology behind trademark infringement and
counterfeiting. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Zeithaml, V.A. 1988. Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A
Meansend Model and Synthesis of Evidence. Journal of Marketing, (52):2-22.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

SARAH LUSIANA WULANDARI

https://pure.uvt.nl/portal/files/1261847/finale_versie_proefschrift_femke.pdf


DAMPAK IMITASI ENDORSER PADA PRODUCT INVOLVEMENT TERHADAP KREDIBILITAS ENDORSER

ASLI DAN PESESPSI KUALITAS PRODUK

Oleh:

Sarah Lusiana Wulandari

Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60181

E-mail: sarahlusianaw@ymail.com

ABSTRACT

Today many companies are doing imitation to gain advantage over the reputation and

marketing efforts. Imitation at this time extended to certain figures, then some brans will use

them as an endorser. But, imitation would prejudice the credibility of the original endorser and

impact on consumer attitudes to the brand. Detrimental effects which received by the

credibility of the endorser and the brand that used imitation endorser will vary, depends on the

type of endorser itself and its relation to product involvement.

This study examines the influence of imitation endorsers (celebrity / athlete / expert) and

the type of product involvement which use imitation endorser (low involvement / high

involvement). This study uses an experimental method pretest-posttest experimental design with

the between-subjects design. Data were obtained from 180 participants who are

undergraduate students of Faculty Economics and Business, University of Airlangga.

Results showed that the practice of imitation in endorser has a negative impact on the

original endorser, and it will decrease perceived quality of the product. Later, the practice of

imitation in a athlete and expert will cause a greater decrease on credibility of original endorser

and perceived quality of the product than practice of imitation in celebrity. Furthermore, the

application of imitation endorser on high involvement product causes a greater decrease in the

original endorser credibility and perceived quality of the product than application of imitation

on the low involvement product.

Keywords: imitation endorser, product involvement, endorser credibility, perceived quality
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PENDAHULUAN

Persaingan bisnis saat ini kian kompleks, adanya persaingan tidak hanya menimbulkan

peluang namun juga tantangan. Dibutuhkan strategi tersendiri untuk menarik pangsa pasar,

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).

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas iklan dalam membangun kesadaran

terhadap merek yang positif di pasar global adalah penggunaan endorser. 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).

Pada pengaplikasiannya di Indonesia, selebritis, atlet olah raga, dan expertise menjadi pilihan

utama bagi pengiklan untuk digunakan sebagai endorser.

Dewasa ini banyak perusahaan yang melakukan imitasi untuk memperoleh keuntungan

atas reputasi dan upaya pemasaran. Pada kasus kali ini, imitasi yang dilakukan berupa imitasi

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. 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).

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. 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). Oleh karenanya, pemilihan endorser juga harus disesuaikan dengan jenis keterlibatan

yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pada produk high involvement konsumen akan mendengarkan, melihat, dan

memperhatikan atribut merek, namun tidak secara langsung menerimanya. Ketika penyampai

pesan adalah endorser imitasi, maka seketika kepercayaan dan persepsi kualitas produk akan

menurun, karena konsumen berpikir bahwa endorser imitasi kurang kredibel dibanding dengan
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yang asli, dan lebih lanjut akan menyebabkan perubahan tingkah laku. Sedangkan pada

produk low involvement, konsumen hanya akan melirik iklan selama satu atau dua detik dan

berpindah pada halaman berikutnya, sehingga konsumen hanya akan mengingat nama

produk atau bintang iklannya (Widjaja, 2014). Pemasar menggunakan isyarat (cue) lain untuk

mengetahui reaksi konsumen (Somolon, 2011).

Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat dampak dari penggunaan endoser imitasi pada tingkat product

involvement pada kredibilitas endorser dan persepsi kualitas produk?

2. Apakah terdapat perbedaan dampak yang ditimbulkan oleh jenis endorser imitasi pada

kredibilitas endorser asli dan persepsi kualitas produk?

3. Apakah terdapat perbedaan yang ditimbulkan oleh tingkat product involvement pada

kredibilitas endorser asli dan persepsi kualitas produk?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dampak dari penggunaan endoser imitasi pada tingkat product

involvement pada kredibilitas endorser dan persepsi kualitas produk.

2. Mengetahui perbedaan dampak yang ditimbulkan oleh jenis endorser imitasi pada

kredibilitas endorser asli dan persepsi kualitas produk.

3. Mengetahui perbedaan yang ditimbulkan oleh tingkat product involvement pada

kredibilitas endorser asli dan persepsi kualitas produk.

LANDASAN TEORI

1. Transfer Image

Transfer brand image dipandang sebagai proses dimana makna dan symbol yang

berhubungan dengan satu entitas menjadi terkait dengan entitas lain (Carrilat dkk., 2010;

Effendi, 2011). Asosiasi terhadap sebuah merek dapat dipengaruhi ketika dihubungkan dengan

entitas lainnya, misalnya ketika merek menggunakan dukungan (iklan) seorang endorser.

Sehingga makna dan symbol yang melekat pada endorser dapat ditransfer ke merek. Hal ini

sebanding dengan apa yang dikemukakan oleh McCracken (1989) tentang teori transfer arti

yang menyatakan bahwa adanya iklan sangat efektif umtuk memfasilitasi pergerakan arti dari

seorang selebriti ke dalam sebuah produk dan kemudian dari produk ke dalam kehidupan

konsumen.

2. Signaling Theory

Teori sinyal muncul dari adanya sebuah kondisi dimana pembeli dan penjual memiliki

informasi yang asimetris ketika menghadapi interaksi dalam pasar (Spence, 1974). Keadaan

yang umum terjadi dalam interaksi pasar yaitu penjual mengetahui kualitas barang atau
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layanan mereka, sementara pembeli tidak sepenuhnya diberitahu tentang kualitas barang

atau jasa. Akibat kondisi terebut, konsumen ingin memperoleh informasi yang memungkinkan

mereka untuk membedakan penjual (perusahaan) yang produk atau jasanya memiliki kualitas

tinggi atau rendah. Iklan dapat memberikan berbagai sinyal dalam berbagai hal kepada

konsumen tentang kualitas merek yang diiklankan (Barone dkk., 2005). Sinyal iklan adalah

sebuah janji kualitas dari pengiklan untuk mengambil kepercayaan konsumen terhadap

kredibilitas produk dan membuat konsumen percaya bahwa pengiklan memiliki sesuatu yang

dipertaruhkan jika mengatakan yang sebenarnya (Ippolito, 1990).

3. Endorser

Endorser merupakan seseorang yang mendukung produk yang diiklankan. Endorser

selebriti didefinisikan sebagai setiap individu yang menikmati pengakuan publik dan yang

menggunakan pengakuan ini atas nama seorang konsumen yang baik untuk tampil pada

sebuah iklan (McCracken, 1989). Endorser selebriti memiliki kemampuan untuk meraih perhatian

penonton, memberikan kesempatan yang lebih baik bagi perusahaan untuk

mengkomunikasikan pesan mereka pada konsumen (Choi dan Rifon, 2007).

Sedangkan endorser expert adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang

tertentu sehingga pendapatnya didengar oleh orang lain. Keunikan endorser jenis ini adalah

kebanyakan dari expertise memiliki peranan penting dari mulut ke mulut tentang suatu produk.

Hal tesebut dikarenakan endorser expert paham betul tentang produk yang didukungnya,

pengetahuan itu didapatkan dari pengalaman, pelatihan, atau bahkan penelitian.

Endorser atlet adalah bintang olah raga yang diakui khalayak dan memanfaatkan

pengakuan tersebut untuk memberikan dukungan pada perusahaan untuk menjual atau

membangun citra barang atau jasa terterntu (Charbonneau dan Garland, 2005).

Imitasi

Imitasi dapat diartikan sebagai tindakan meniru atau mengambil sesuatu dari yang asli

dan mengacu pada seseorang atau sesuatu yang meniru orang atau produk lain. 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). Namun, disamping menjadi sangat mirip dengan melaui imitasi secara

langsung fitur yang dianggap unik, juga dapat dilakukan imitasi secara semantik satu sama lain

(Bruce, 1981; Job, Rumiati, dan Lotto, 1992).

4. Involvement Theory

Yang termasuk dalam high involvement product memiliki ciri-ciri yang mengutamakan

komunikasi dengan pertimbangan ekonomi dan/atau menekankan pada motivasi psikologikal

dan emosional, karena pada produk jenis ini konsumen lebih mencari informasi yang terkait
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dengan produk sebelum melakukan pembelian (Belch dan Belch, 2004). Produk yang termasuk

dalam low involvement product adalah produk yang konsumen gunakan dalam kesehariannya

(Belch dan Belch, 2004). Konsumen hanya membutuhkan informasi yang minimal atau mungkin

informasi didapatkan justru ketika melakukan pembelian coba-coba.

5. Persepsi Kualitas

Richardson, Jain dan Dick (1996) bahwa konsumen cenderung untuk menitikberatkan

pada unsur intangible extrinsic daripada intangible intrinsic ketika mengevaluasi kualitas merek.

Tidak adanya pengalam yang seungguhnya terhadap suatu poduk menyebabkan konsumen

seringkali menilai kualitas berdasarkan isyarat yang bersikap ekstrinsik (Schiffman dan Kanuk,

2004:163). American Society For Quality Control dalam Kotler (2009:169) menyatakan bahwa

kualitas merupakan keseluruhan ciri, sifat dan karakterisik suatu produk atau jasa yang

berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tidak

dinyatakan secara implisit. Sementara persepsi diartikan sebagai proses pemilihan,

pengorganisasian dan penginterpretasian informasi untuk menciptakan image yang kuat.

6. Kredibilitas Endorser

Menurut Ohanian (1991), kredibilitas endorser mengacu pada karakteristik positif yang

dimiliki oleh endorser yang dapat mempengaruhi orang lain untuk menerima pesan yang

disampaikan. Kredibilitas endorser merupakan seberapa ahli orang yang ditunjuk sebagai

komunikator produk perusahaan berada dalam arca perhatian penerima pesan, dan

bagaimana seorang sumber atau endorser dapat dipercaya oleh individu yang menerima

informasi mengenai produk tersebut (Buda dan Zhang, 2000). Kredibilitas dari endorser

ditentukan dari sejauh mana konsumen menganggap bahwa endorser tersebut memiliki

keahlian (expertise) dan dapat dipercaya (trustworthiness) (Mowen, 2001:402).

Pengembangan Hipotesa

Imitasi didefinisikan sebagai tindakan meniru atau mengambil sesuatu dari yang asli

dan mengacu pada seseorang atau sesuatu yang meniru orang atau produk lain (Van Horen,

2010; Nuzulfah, 2014). Seperti yang telah diungkapkan Nuzulfah (2014), sesuatu (endorser) akan

mengalami kerugian jika diimitasi karena menghilangkan keunikan yang ada pada dirinya.

Sehingga secara otomatis, kredibilitas dari endorser yang diimitasi pun akan mengalami

penurunan. Ketika pemasar menggunakan endorser dengan kredibilitas rendah, kepercayaan

konsumen akan suatu merek pun juga berubah, yang akhirnya berdampak pada menurunnya

sikap konsumen atas merek.

Hipotesis 1: penggunaan endorser imitasi pada produk low involvement dan high involvement

akan menurunkan (a) kredibilitas endorser asli dan (b) persepsi kualitas produk.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

SARAH LUSIANA WULANDARI



Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McCracken (1989) bahwa selebriti

memiliki karakteristik yaitu daya tarik, keterkenalan. Dengan kata lain, karakteristik selebriti

unggul pada attractiveness. Sementara endorser atlet dan expert unggul berdasarkan

karakteristiknya yang dapat dipercaya (trustworthiness), dan keahlian (expertise). Menurut

Ohanian (1990) manfaat penggunaan endorser atlet yaitu dapat mentransfer kualitas yang

positif seperti daya tarik fisik dan kegemaran ke dalam sebuah merek. Endorgen dan Kitchen

(1998) menjelaskan endorser atlet akan membantu sebuah merek dalam pengembangan

kredibilitas serta membangun kepribadian secara berbeda. Manfaat yang diterima

menggunakan endoser expert juga akan cenderung membuat konsumen lebih menyetujui

makna yang disampaikan dalam iklan (Biswas dkk., 2006). Goldsmith, dkk., (2000) melakukan

analisa bahwa kredibilitas endorser yang dinilai dari trustworthiness, expertise, dan

attractiveness. Sehingga ketika endorser selebriti diimitasi, tentunya penurunan kredibilitasnya

tidak akan sebesar ketika endorser atlet atau expert.

Konsumen belajar dan mengadopsi pendapat endorser yang kredibel karena ia

percaya informasi dari orang ini merupakan posisi yang akurat. Jadi, jika juru bicara ini

mendukung produk dan dianggap menjadi ahli, maka konsumen lebih cenderung untuk

berpikir positif dari iklan dan merek dan untuk memasukkannya ke dalam pertimbangan mereka

(Lafferty dan Goldsmith, 1999).

Hipotesis 2: Pengaplikasian imitasi pada atlet dan expert menurunkan (a) kredibilitas endorser

asli dan (b) persepsi kualitas produk paling banyak dibanding pengaplikasian imitasi selebriti.

Menurut Shimp (2011) pada produk high involvement, ketika konsumen memiliki motivasi

dan mampu memproses argumen spesifik dari suatu pesan atau poin penjualan, respon kognitif

mereka dapat menyebabkan perubahan keyakinan pada merek yang diiklankan, atau

perubahan evaluasi pada pentingnya atribut merek dan benefitnya. Lebih lanjut, konsumen

juga dapat memposisikan dirinya dalam iklan, menghubungkan diri dengan produk dan

endorser yang digunakan dalam iklan, sehingga konsumen dapat merasakan pengalaman

positif atau negatif. Dengan digunakannya endorser imitasi pada produk high involvement

sudah tentu mempengaruhi kognisi konsumen yang akan menyebabkan perubahan keyakinan

dan berlanjut pada menurunnya persepsi kualitas, serta evalusai terhadap kredibilitas endorser.

Hipotesis 3: Penggunaan endorser imitasi pada produk high involvement menurunkan (a)

kredibilitas endorser dan (b) sikap konsumen atas merek lebih banyak daripada penggunaan

endorser imitasi pada produk low involvement.
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Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan

kuantitatif. Sedang untuk jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Dalam penelitian

ini dibedakan menjadi (1) variabel bebas dalam penelitian ini adalah imitasi endorser (selebriti,

atlet, dan expert) sebagai X1 dan product involvement (high involvement dan low involvement)

sebagai X2, (2) variabel terikat yaitu kredibilitas endorser asli dan sikap konsumen atas merek.

Definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Endorser

Dalam penelitian ini, imitasi dilakukan pada tiga jenis endorser yaitu selebriti, atlet, dan

expert. Informasi mengenai imitasi ditunjukkan pada dua iklan yang menampilkan

endorser asli, dengan endorser imitasinya. Imitasi pada selebriti dilakukan pada Sule,

imitasi pada atlet dilakukan pada Taufik Hidayat, dan imitasi pada expert dilakukan

pada Bj Habibie. Untuk memastikan bahwa endorser yang ditampilkan adalah

sebanding dan diterima parisipan sebagai endorser selebriti, atlet, dan expert, maka di

dalam iklan cetak yang diberikan kepada responden terdapat nama endorser dengan

keterangan yang menunjukkan tentang siapa endorser tersebut.

2. Product Involvement

Menurut Zaichkowsky (1985), product involvement merupakan relevansi pribadi yang

dirasakan dari produk, berdasarkan kebutuhan, nilai-nilai atau kepentingan. Yang

termasuk dalam high involvement product memiliki ciri-ciri yang mengutamakan

komunikasi dengan pertimbangan ekonomi dan/atau menekankan pada motivasi

psikologikal dan emosional, karena pada produk jenis ini konsumen lebih mencari

informasi yang terkait dengan produk sebelum melakukan pembelian (Belch dan Belch,

2004). Produk yang termasuk dalam low involvement product adalah produk yang

konsumen gunakan dalam kesehariannya (Belch dan Belch, 2004).

3. Kredibilitas Endorser

Kredibilitas endorser adalah karakteristik positif yang dimiliki oleh bintang iklan yang

dapat mempengaruhi orang lain untuk menerima pesan yang disampaikan oleh iklan

tersebut (Lubis, 2013).

4. Persepsi Kualitas
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Menurut Bao, Sheng dan Nkwocha (2010) persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan

terhadap keseluruhan kualitas/keunggulan, serta mutu suatu produk berkenaan dengan

maksud yang diharapkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner pada 180 orang mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan

adalah convenience sampling dengan desain factorial 3x2 sehingga setiap partisipan hanya

mendapat satu konsdisi perlakuan.

1. Pre-eliminary test

Penelitian pendahuluan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas pada

tingkat involvement dari beberapa kategori produk. Penelitian pendahuluan ini dilakukan oleh

peneliti sebelumnya Hartawan (2011) dengan menyebarkan kuisioner pada 20 orang partisipan,

yang terdiri dari 10 pria dan 10 wanita. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan adalah

adaptasi dari penelitian yang ditemukan oleh Beatty dan Talpade (1994). Pengukuran dilakukan

setelah partisipan mengisi kuisioner involvement pada 10 kategori produk, yaitu notebook,

televisi, handphone, mobil, dan sepeda motor, sabun mandi, sampo, sabun muka, pasta gigi,

dan makanan ringan. Sedangkan untuk mendapatkan endorser imitasi yang dirasa paling mirip

oleh partisipan, pengukuran dilakukan dengan membagikan kuisioner yang memberikan tiga

gambar dari masing masing jenis endorser. Hasilnya kemudian dijumlahkan dan dirata-rata.

2. Pre test

Tahap pre test dilakukan sebagai tes pendahuluan untuk mengetahui objek penelitian

yang sebenarnya. Pre test ini dilakukan sebelum penelitian yang sebenarnya dilakukan. Selain

itu pre test juga bertujuan untuk mengukur tingkat validitas dari beberapa indikator dalam

kuisioner. Jumlah sampel yang digunakan dalam pre test ini sebanyak 60 orang partisipan pada

masing-masing 30 pria dan 30 wanita.

3. Main test

Main test merupakan penelitian utama dimana dalam tahap ini peneliti menyebarkan

kuisioner kepada partisipan dan kuisioner ini digunakan untuk mengukur respon terhadap

perlakuan yang diterima partisipan. Tahap main test dilakukan dengan menyebar kuisioner

kepada 180 orang partisipan.

Eksperimen:

Partisipan pertama-tama diminta mengisi kuisioner yang menggambarkan endorser

asli (Sule, Taufik Hidayat, dan Bj Habibie) membintangi produk low dan high involvement.

Kemudian partisipan diminta untuk mengisi kuisioner tentang sikap konsumen terhadap

kredibilitas endorser asli dan sikap konsumen terhadap merek. Setelah itu disajikan tampilan

visual endorser imitasi membintangi produk low dan high involvement. Partisipan kemudian
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diminta untuk mengisi kuisioner lagi tentang sikap konsumen terhadap kredibilitas endorser asli

dan sikap konsumen terhadap merek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No Hipotesis Keterangan

H1a Penggunaan endorser imitasi pada produk low

involvement dan high involvement akan menurunkan

kredibilitas endorser asli.

Diterima

H1b Penggunaan endorser imitasi pada produk low

involvement dan high involvement akan menurunkan

persepsi kualitas produk.

Diterima

H21 Pengaplikasian imitasi pada atlet dan expert

menurunkan kredibilitas endorser asli paling banyak

dibanding pengaplikasian imitasi pada selebriti.

Diterima

H2b Pengaplikasian imitasi pada selebriti menurunkan

persepsi kualitas produk paling banyak dibanding

pengaplikasian imitasi pada atlet dan expert.

Diterima

H3a Penggunaan endorser imitasi pada produk high

involvement menurunkan kredibilitas endorser asli lebih

banyak daripada penggunaan endorser imitasi pada

produk low involvement.

Diterima

H3b Penggunaan endorser imitasi pada produk high

involvement menurunkan persepsi kualitas produk lebih

banyak daripada penggunaan endorser imitasi pada

produk low involvement.

Diterima

Penggunaan endorser imitasi pada produk low involvement dan high involvement akan

menurunkan kredibilitas endorser asli

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1a, diketahui bahwa terdapat perbedaan kredibilitas

endorser asli sebelum dan setelah adanya informasi pengaplikasian imitasi pada endorser.

Dengan demilikian, hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang

mengevaluasi dampak negatif dari pengaplikasian imitasi (Nuzulfah, 2014) yang berakibat

pada memburuknya evaluasi konsumen terhadap pemimpin dan pada akhirnya dapat

menurunkan sikap konsumen kredibilitas pada pemimpin, dimana dalam penelitian ini
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pemimpin adalah endorser asli. Pengaplikasian imitasi dirasa merugikan endorser asli melalui

pelemahan, yang mengacu pada merusak karakter unik (menyamarkan) atau reputasi

(memudarkan) endorser asli. Pelemahan akibat penyamaran endorser asli terjadi akibat poin

yang secara langsung berhubungan dengan keunikan endorser asli dilemahkan oleh imitasi.

Sedang pelemahan akibat memudarkan pemimpin merek terjadi secara langsung

berhubungan dengan reputasi yang baik dan asosiasi positif dari endorser asli dirusak, dalam

kaitannya dengan konotasi negatif yang masuk dalam diri konsumen akibat imitasi.

Penggunaan endorser imitasi pada produk low involvement dan high involvement akan

menurunkan persepsi kualitas produk

Pada pengujian hipotesis 1b diketahui bahwa terdapat perbedaan persepsi kualitas produk

saat sebelum dan setelah adanya informasi pengakplikasian imitasi pada endorser. Hasil dari

penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lafferty dan Goldsmith

(1999) bahwa konsumen akan lebih memperhatikan endorser yang memiliki kredibilitas tinggi

dibanding dengan endorser yang memiliki kredibilitas rendah.

Pengaplikasian imitasi pada atlet dan expert menurunkan kredibilitas endorser asli paling

banyak dibanding pengaplikasian imitasi pada selebriti

Penggunaan endorser imitasi pada atlet dan expert menurunkan kredibilitas endorser asli

paling banyak daripada selebriti. Penggunaan endorser sebagai bintang iklan akan

memberikan manfaat yang diterima secara berbeda untuk sebuah produk. Menurut Belch dan

Belch (2009:178) bahwa kredibilitas endorser dinilai dari trustworthiness dan expertise sehingga

ketika dua endorser yaitu atlet dan expert diimitasi, akan menurunkan kredibilitasnya paling

tinggi. Berbeda halnya dengan selebriti yang memiliki karakteristik yaitu daya tarik dan

keterkenalan (McCracken, 1989) ketikadiriinya diimitasi, maka kredibiltasnya tidak akan turun

terlampau jauh.

Pengaplikasian imitasi pada atlet dan expert menurunkan sikap konsumen atas merek paling

banyak dibanding pengaplikasian imitasi pada selebriti

Hal ini disebabkan karena pengaruh kredibilitas endorser atlet dan expert yang turun lebih

banyak ketika diimitasi dibanding dengan selebriti. Sementara informasi dari sumber yang lebih

kredibel dianggap mampu mempengaruhi opini, sikap, dan tingkah laku konsumen (Belch dan

Belch, 1993; Lafferty dan Goldsmith, 1999). Sehingga penggunaan imitasi dari atlet dan expert

menurunkan persepsi konsumen atas kualitas produk.

Penggunaan endorser imitasi pada produk high involvement menurunkan kredibilitas endorser

asli lebih banyak daripada penggunaan endorser imitasi pada produk low involvement

Pada hasil pengujian hipotesis 3a diketahui bahwa penggunaan endorser imitasi pada produk

high involvement menurunkan kredibilitas endorser asli lebih banyak daripada produk low
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involvement. Hal ini disebabkan karana hanya dilakukan dua pengukuran untuk kredibiltas yaitu

trustworthiness dan expertise dimana dua elemen tersebut dominan pada sisi kognitif, dan

produk high involvement lebih banyak memproses informasi melalui elemen kognitif pula.

Penggunaan endorser imitasi pada produk high involvement menurunkan sikap konsumen atas

merek lebih banyak daripada penggunaan endorser imitasi pada produk low involvement

Hal yang sama juga terdapat pada hipotesis 3b, Penggunaan endorser imitasi pada produk

high involvement menurunkan sikap konsumen atas merek lebih banyak daripada produk low

involvement. Produk yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi melibatkan pencarian informasi

yang kompleks (Schiffman dan Kanuk, 2004). Proses pencarian tersebut salah satunya mengenai

informasi endorser yang mengiklankannya. Konsumen juga dapat menghabiskan waktu dan

energi untuk pembelian produk ini karena dinilai penting dan risiko yang terjadi akibat salah

pembelian tinggi (Houston dan Rothschild, 1978).

Simpulan

1. Kredibilitas endorser asli dan persepsi kualitas produk akan berubah dari saat sebelum

dan setelah terdapat informasi pengaplikasian imitasi pada endorser. Hasil penelitian ini

menguatkan temuan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Morrin

dan Jacoby, 2000; Morrin dkk., 2006; Pullig dkk., 2006), dimana pengaplikasian imitasi

dirasa merugikan endorser asli melalui pelemahan, yang mengacu pada efek merusak

karakter unik (menyamarkan) atau reputasi (memudarkan) endorser asli, yang berakibat

memburuknya persepsi konsumen atas kualitas produk.

2. Diketahui bahwa diantara pengaplikasian imitasi pada selebriti, atlet, atau expert, sikap

konsumen pada kredibilitas endorser asli dan persepsi kualitas akan menurun lebih

banyak ketika imitasi diaplikasikan pada atlet dan expert. Hal tersebut disebabkan

karena atlet dan expert memiliki trustworthiness dan expertise yang lebih dominan dari

pada selebriti, yang mengakibatkan kredibilitasnya turun paling banyak. Hasil penelitian

ini menguatkan temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Lafferty dan Goldsmith (1999)

bahwa endorser dengan kredibilitas yang tinggi akan lebih dipercaya sebagai

penyampai pesan.

3. Diketahui bahwa diantara penggunaan endorser imitasi pada produk low involvement

dan high involvement, sikap konsumen pada kredibilitas endorser asli dan sikap

konsumen pada merek akan menurun lebih banyak ketika endorser imitasi diaplikasikan

pada produk high involvement. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari

Schiffman dan Kanuk (2004) yaitu produk yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi
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melibatkan pencarian informasi yang kompleks. Proses pencarian tersebut salah satunya

mengenai informasi endorser yang mengiklankannya.
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