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ABSTRAK 

 

Seorang sumber pesan berpengaruh penting terhadap keberhasilan 
penyampaian sebuah iklan pada target pemirsa. Kemampuan dalam 
mempengaruhi target pemirsa akan membentuk sikap konsumen terhadap iklan, 
disini kredibilitas seorang sumber pesan sangat diperlukan karena tanpa adanya 
kredibilitas positif yang dimiliki seorang sumber pesan tidak akan mempunyai 
daya persuasif yang baik. Sebelum sampai pada minat membeli, sikap terhadap 
iklan yang terbentuk dalam benak konsumen akan dijembatani terlebih dahulu 
oleh sikap yang terbentuk pada merek produk yang diiklankan. Ketiga hal tersebut 
akan mampu mempengaruhi niat pembelian pada target pemirsa baik secara 
langsung maupun tidak langsung.  

Penelitian ini sendiri dilakukan guna mengetahui pengaruh yang 
ditimbulkan atas beragam faktor yang ada terhadap niat melakukan pembelian 
yang dilakukan konsumen. Yaitu, untuk mengetahui apakah apakah terdapat 
pengaruh kredibiltas bintang iklan terhadap sikap konsumen atas iklan produk 
Ponds Flawless White (series) pada pemirsa televisi di Surabaya, apakah terdapat 
pengaruh sikap atas iklan terhadap sikap atas merek produk Ponds Flawless White 
pada pemirsa televisi di Surabaya, apakah terdapat pengaruh sikap atas iklan 
terhadap minat pembelian produk Ponds Flawless White pada pemirsa televisi di 
Surabaya, apakah terdapat pengaruh sikap atas merek terhadap minat pembelian 
produk Ponds Flawless White pada pemirsa televisi di Surabaya. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitik beratkan 
pada uji hipotesis dengan memakai tehnik analisis jalur program AMOS 16 dan 
uji validitas serta reabilitas menggunakan program SPSS 13.0. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis diterima karena nilai signifikansi lebih 
kecil dari 0,05. 

 

Kata Kunci : kredibilitas sumber pesan, sikap atas iklan, sikap atas merek, minat 
pembelian. 
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