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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin banyaknya bermunculan produk – produk baru akhir- akhir ini

membuat persaingan bisnis juga menjadi semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk

kreatif dan inovatif dalam menjalankan kegiatan bisnisnya agar tetap bisa bertahan.

Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan serta

memuaskan kebutuhan pelanggannya. Banyak perusahaan yang setiap tahun

melakukan inovasi pada produknya demi memenuhi kebutuhan pelanggan mereka

yang selalu dinamis, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak

pernah puas dan akan selalu mencari yang lebih. Oleh karena itu perusahaan perlu

memikirkan bagaimana strategi yang efektif dan efisien untuk bisa selalu memenuhi

kebutuhan konsumennya.

Dengan adanya fenomena tersebut, jelas bahwa pemasaran akan memainkan

peran penting dalam perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya,

berkembang dan memperkuat posisi dalam menghadapi perusahaan pesaing.

Ferdinand (2000) mengatakan bahwa banyak penelitian yang membuktikan meskipun

perusahaan telah dijalankan berdasarkan platform strategik yang baik, komunikasi

pasar tetap merupakan sebuah pilihan strategi yang harus terus dipelihara untuk

meningkatkan dan memelihara TOM (Top Of Mind) produk dan kesadaran merek di

mata pelanggan.
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Iklan adalah salah satu media komunikasi pasar yang tepat untuk

menyampaikan produk dari perusahaan agar mampu dikenal oleh konsumen. Saat ini

iklan sebagai sarana promosi dipandang sebagai sumber informasi, hiburan dan media

komunikasi bisnis yang efektif dan ampuh (Chasanah, 1997). Sehingga meskipun

tidak secara langsung berakibat pada pembelian, iklan merupakan sarana untuk

membantu pemasaran yang efektif untuk menjalin komunikasi antar perusahaan

dengan konsumen (Eka dan Saliman, 2001). Oleh sebab itu pemasar di Indonesia

meyakini bahwa iklan merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan penjualan,

hal itu tercermin dari Survey dari Nielsen Company (www.nielsen.com) yang

menunjukkan bahwa belanja iklan Indonesia pada kuartal pertama 2014 saja sudah

mencapai nilai Rp 26,7 Trilliun .

Ada beberapa tujuan khusus dari iklan diantaranya yaitu untuk membentuk

kesadaran akan suatu produk atau merek baru; menginformasikan fitur dan

keunggulan produk atau merek pada kemasan, membentuk persepsi tertentu akan

produk atau merek, membentuk selera akan produk atau merek ataupun membujuk

para kemasan untuk membeli produk atau merek yang diiklankan. Beberapa tujuan

tersebut pada dasarnya adalah upaya meningkatkan laba penjualan dalam jangka

panjang (Bendixen, 1993). Namun , untuk memberikan pengaruh yang signifikan

pada konsumen, iklan sebagai media komunikasi pemasaran juga harus diperhatikan

efektivitasnya. Beberapa penelitian sebelumnya menganalisa efektifivitas iklan
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menggunakan variabel - variabel seperti sikap terhadap iklan, sikap terhadap merek,

dan niat beli (Atkin dan Block, 1983; La Ferle dan Choi, 2005; Petty et al,1983).

Berkaitan dengan efektivitas iklan , menarik untuk kita membahas salah satu

cara yang sering digunakan oleh pemasar, yaitu adalah penggunaan endorser.

Endorser adalah organisasi atau individu yang mengirimkan pesan pemasaran

(Solomon et al, 2009). Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2004), endorser

adalah seseorang yang melalui namanya atau dirinya membuat suatu pernyataan

tentang suatu produk atau jasa. Perusahaan menggunakan endorser pada iklan untuk

dapat memperkenalkan dan mengkomunikasikan produknya kepada konsumen.

Endorser bisa berasal dari berbagai elemen, yaitu selebriti (orang terkenal), Atlet

(bintang olahraga), Expertise (orang yang ahli), CEO (pimpinan perusahaan), dan

typical consumer (orang biasa yang menjadi konsumen produk tersebut) (Liu, et al.,

2007).

Selebriti merupakan subjek yang paling sering digunakan oleh pemasar

sebagai endorser. Selebriti berfungsi sebagai sumber iklan atau informasi tentang

merek dan atribut produk yang menyenangkan, meyakinkan dan menarik perhatian

masyarakat umum. Memanfaatkan selebriti sebagai endorser dirasa memang lebih

mudah mempengaruhi psikologis konsumsi konsumen (Sebayang dan Siahaan, 2008),

karena konsumen saat ini sering mengidolakan selebritis dan menganggap mereka

sebagai sumber yang kredibel untuk beberapa produk (Atkin dan Block, 1983) , serta
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pengaruh potensial selebritis yang besar sehingga pesan yang disampaikan dapat

mencapai perhatian dan daya ingat yang lebih tinggi (Solomon, 2009).

Penelitian yang pernah dilakukan Friedman, Termini, dan Washington (1977)

tentang pentingnya penggunaan selebritis dalam sebuah merek tertentu, diperoleh

hasil yang menyatakan bahwa sebuah merek yang diiklankan dengan menggunakan

selebritis dalam iklan tersebut akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi dalam

pembentukan kepercayaan terhadap iklan, sikap terhadap merek dan beberapa

variabel dependen lain. Itulah sebabnya mengapa perusahaan rela mengeluarkan uang

dalam jumlah fantastis untuk mendapatkan seorang selebriti guna mendukung produk

mereka.

Kemudian saat ini kita ketahui penggunaan selebriti sebagai endorser

memang sedang menjadi sebuah trend , bahkan saat ini sangat mudah kita menemui

iklan yang dibintangi lebih dari satu orang selebriti. Sebuah iklan yang dibintangi

oleh lebih dari satu orang selebriti biasa disebut Multiple Celebrity Endorsers (Hsu

dan McDonald, 2002). Beberapa pemasar di Indonesia juga sudah mulai

menggunakan cara tersebut untuk mempromosikan produk mereka. Sebuah contoh

adalah iklan televisi parfum merek Axe Apollo yang menggunakan banyak selebriti

sebagai endorser. Dalam iklan tersebut ditampilkan tiga artis cantik yaitu Aura Kasih,

Vicky Zhu dan Tyas Mirasih guna mendukung dan menyampaikan maksud pesan

iklan. Iklan yang cukup sering menghiasi layar kaca pada tahun 2014 itu
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menggunakan lebih dari satu celebrity endorser dengan harapan mampu

meningkatkan kekuatan persuasif dalam mempengaruhi sikap konsumen.

Contoh lain yang menarik terkait penggunaan multiple celebrity endorser di

Indonesia ada pada Yamaha dan Honda Motor. Selain bersaing dalam kualitas dan

teknologi, kedua produsen motor terbesar di Indonesia tersebut juga terlihat berlomba

– lomba untuk mengontrak sebanyak mungkin selebritis untuk mendukung

produknya. Baru – baru ini Yamaha muncul dengan iklan yang dibintangi oleh Bajaj,

Komeng, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Sementara Honda sejak lama sudah

didukung oleh selebritis papan atas Indonesia seperti Daniel Mananta, Agnes Monica,

dan juga Nidji. Dari fenomena tersebut menarik untuk dikaji apakah mengontrak

banyak selebriti untuk mendukung produk dengan biaya yang tentunya cukup besar

itu memang berdampak besar pula pada respon konsumen yang melihat iklan

tersebut, ataukah memang kinerja baik divisi penjualan memang dikarenakan kualitas

dari produk – produknya.

Gambar 1. 1 Contoh Iklan Multiple Celebrity Endorser
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Sebenarnya, langkah dari pemasar untuk menggunakan multiple celebrity

endorsement bukan tanpa dasar teori. Mowen dan Brown (1981) mengatakan bahwa

menggunakan banyak selebriti sebagai endorser memang dapat membantu pemasar

untuk mempengaruhi persepsi konsumen. Hsu dan McDonald (2002) juga

mengemukakan bahwa menggunakan banyak selebriti dalam iklan juga akan lebih

bisa mempengaruhi banyak audiens. Beberapa penelitian sebelumnya juga

mengungkapkan bahwa multiple celebrity endorsement dapat mempengaruhi sikap

konsumen (Rice et al, 2012; Pughazendi et al, 2012).

Teori atribusi (Kelley, 1967) menyatakan bahwa orang akan menetapkan

kausalitas dari suatu kejadian berdasarkan perilaku dirinya atau perilaku orang lain.

Social Consensus merupakan salah satu komponen teori atribusi, dimana menurut

Tripp (1990) adalah kecenderungan tindakan untuk menggeneralisasikan suatu hal

yang berbeda. Social consensus akan tercipta pada seseorang ketika melihat orang

lain menggunakan barang yang sama. Jika pada konteks advertising diartikan bahwa

konsumen akan cenderung untuk memiliki persepsi yang sama dengan orang lain

yang menggunakan produk yang sama (Schiffman dan Kanuk, 2004). Sehingga jika

ada orang lain meng-endorse sebuah produk, hal itu akan membuat konsumen

cenderung akan memiliki sikap dan persepsi yang sama dengan orang lain yang

mendukung produk tersebut. Berdasarkan teori tersebut maka kemudian Mowen dan

Brown (1981) merekomendasikan bahwa dengan penggunaan multiple celebrity
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endorsers pemasar dapat secara efektif menerapkan konsep teori social consensus

dan cara tersebut merupakan strategi pemasaran yang baik.

Meskipun demikian, penggunaan multiple celebrity endorsement saat ini juga

masih belum bisa dipastikan keefektifannya. Hal itu dikarenakan penelitian Um

(2008), menghasilkan temuan yang mengejutkan mengenai multiple celebrity

endorsement. Dalam penelitian tersebut menemukan hasil yang bertolak belakang

dengan ekspektasi dan beberapa penelitan sebelumnya, yaitu multiple celebrity

endorsement tidak lebih baik daripada single celebrity endorsement dalam

mempengaruhi sikap konsumen terhadap merek dan iklan.

Roozen (2001) kemudian menyatakan bahwa dalam menganalisis pengaruh

endorser pada merek yang ditampilkan dalam iklan, penting juga untuk membuat

klasifikasi antara keterlibatan tinggi (high involvement) dan rendah (low involvement)

dari produk tersebut. Pughazendi et al, (2012) dan Rice et al, (2011) kemudian

meneliti topik multiple celebrity endorsement dengan memasukkan variabel product

involvement dan melihat pengaruhnya terhadap sikap konsumen. Penelitian keduanya

menghasilkan temuan bahwa efektivititas penggunaan multiple celebrity endorsement

bisa bergantung pada tingkat product involvement.

Product Involvement didefiniskan sebagai persepsi mutlak konsumen tentang

pentingnya kategori produk berdasarkan kebutuhan, nilai, dan kepentingan konsumen

(Zaichowski, 1985). Produk dengan kategori high involvement adalah produk yang

dalam pengambilan keputusan pembeliannya memerlukan banyak proses seperti
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pencarian informasi hingga mengevaluasi berbagai merek produk secara teliti.

Sedangkan produk pada kategori low involvement adalah produk yang tidak

memerlukan proses evaluasi yang rumit dalam pengambilan keputusan pembelian.

Produk yang masuk dalam kategori high involvement misalnya adalah sepeda motor,

handphone, laptop, dll, sedangkan produk low involvement misalnya makanan

minuman ringan, alat tulis, sabun dll. (Zaichowski, 1985).

Salah satu teori yang sangat dikenal berkaitan dengan product involvement

dan pembentukan sikap konsumen adalah Elaboration Likelihood Model (ELM) yang

dikembangkan oleh Petty et al., (1983) . Teori tersebut mengemukakan bahwa tingkat

keterlibatan produk adalah salah satu variabel penting yang mempengaruhi

pembentukan sikap konsumen dan membagi rute pemrosesan pesan melalui dua jalur

berbeda, central route dan peripheral route. Jika konsumen memiliki tingkat

keterlibatan yang tinggi terhadap sebuah produk, pemebentukan sikap mereka akan

melalui central route dimana sikap akan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan

terhadap isi pesan mengenai fitur, atribut dan manfaat merek. Sedangkan jika

konsumen memiliki tingkat keterlibatan rendah, pembentukan sikap mereka akan

melalui peripheral route dimana sikap akan lebih dipengaruhi oleh peripheral cues

diluar konten pesan (Petty et al., 1983).

Pughazendi et al, (2012) dan Saleem (2007) dalam penelitiannya kemudian

menghasilkan temuan bahwa product involvement dan teori ELM sangat berpengaruh

terhadap efektivitas multiple celebrity endorsement pada sikap konsumen. Kedua
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penelitian tersebut sama –sama mengungkapkan bahwa multiple celebrity

endorsement hanya efektif pada produk kategori low involvement , sedangkan pada

produk kategori high involvement, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan dari

perbedaan jumlah endorser.

Dari adanya fakta terkait maraknya penggunaan multiple celebrity endorser

dan beberapa landasan teori yang mendukung , serta munculnya beberapa perbedaan

hasil penelitian, membuat topik mengenai jumlah celebrity endorser pada penelitian

ini menarik untuk dibahas . Disamping itu, penelitian mengenai pengaruh multiple

celebrity endorser dan product involvement terhadap sikap konsumen juga masih

jarang ditemukan, terutama pada literatur dalam negeri. Oleh karena itu dirasa perlu

untuk menambah literatur dalam negeri terkait topik penelitian ini.

Penelitian ini juga juga diharapkan mampu memberikan wawasan dan

rekomendasi bagi perusahaan yang ingin menggunakan jasa endorser bagi

produknya. Mengingat biaya yang mahal untuk mengontrak selebriti, tentunya

perusahaan harus memiliki pertimbangan yang matang dalam pengambilan keputusan

terkait penggunaan endorser. Oleh karena itu dibutuhkan landasan teori serta

penelitian – penelitian yang relevan guna mendukung proses pengambilan keputusan

bagi pemasar.

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka

dibuatlah penelitian dengan judul “PENGARUH JUMLAH ENDORSER DAN
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PRODUCT INVOLVEMENT TERHADAP SIKAP KONSUMEN ATAS IKLAN

DAN MEREK“

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah multiple celebrity endorsement lebih baik daripada single celebrity

endorsement dalam membentuk sikap konsumen atas iklan dan merek?

2. Apakah low involvement lebih baik daripada high involvement dalam

membentuk sikap konsumen atas iklan dan merek?

3. Bagaimana pengaruh jumlah endorser terhadap sikap konsumen atas iklan

dan merek pada dua tingkat product involvement yang berbeda?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apakah multiple celebrity endorsement lebih baik daripada

single celebrity endorsement dalam membentuk sikap konsumen atas iklan

dan merek.

2. Untuk mengetahui apakah low involvement lebih baik daripada high

involvement dalam membentuk sikap konsumen atas iklan dan merek.

3. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh jumlah endorser terhadap sikap

konsumen atas iklan dan merek pada dua tingkat product involvement yang

berbeda

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari ditulisnya penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan gambaran aplikasi teori-teori pemasaran

yang berhubungan dengan jumlah endorser pada konteks low dan high

involvement, yang bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan

dalam melakukan kegiatan periklanan khususnya pada hal jumlah endorser

yang digunakan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang secara garis besar memuat hal –

hal yang mengantarkan pada pokok permasalahan, rumusan masalah

yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, tujuan yang hendak

dicapai, dan manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian tentang konsep dan landasan teori yang

berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan, penelitian

sebelumnya, hipotesis penelitian serta model analisis.
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BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana metode yang digunakan

dalam penelitian. Didalamnya dijelaskan pendekatan penelitian,

desain penelitian, subjek penelitian, dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang kemudian

hari akan dijelaskan dengan menggunakan model analisis yang telah

diajukan dan berisi tentang gambaran umum hasil penelitian, obyek

penelitian, dan analisis model

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini memuat simpulan peneliti yang dibuat dengan

membandingkan hasil penelitian dengan teori – teori yang berkaitan

dengan pokok permasalahan serta memuat saran – saran yang

berkaitan dengan objek penelitian
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