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ABSTRAKSI

Perkembangan olahraga yang begitu pesat di Indonesia tentlmya menciptakan sebuab
tantangan dan pasar yang bisa berkembang untuk tahun-tabun mC'J'ldatang. Basket yang kim
mulai digemari oleh masyarakat Indonesia adalah salah satunya selain sepak bola yang 1ebib
dulu merakyat.
PT. NlKE Indonesia sebagai salah satu produsen sepatu basket DJCIuna.akan iIdan
sepatu basket Nike di televisi yang menampilkan pemain NBA, pada dasamya penggunaan
pemain NBA ini ditujukan untuk mcnarik konsumen pemain basket breDa mcreka 1ebib
mudah dipengaruhi oleh pemain NBA yang menjadi idola IIlCRb.. Namun yang tcrjadi
pembelian sepatu basket Nike temyata tidale banya dilakukan oleb lamsumen pemain basket
namun konswnen bukan pemain basket banyak juga yang membeli sepah. basket Nike.
Tentunya ini merupakan pasar bam yang bisa dioptimalkan. tetapi masih perlu diketahui
apakah penggunaan pemain NBA dalam iklan televisi tersebutjuga mempengaruhi konsumeo
bukan pemain basket tersebut.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pembelian ~rang dilakukan
konsumen pemain basket dan konsumcn bukan pemain basket dipengaruhiltidak c.tipengaruhi
oleh penggunaan pemain NBA yang digunakan dalam ildan sepatu basket Nikc di tdevisi.
Hasil penelitian akan berguna sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan c:bJam merancang
strategi pemasaran yang efektif untuk dapat meraib kedua kelompok konsumen tersebut.
Pengaruh penggunaan pemain NBA sdMgai bin tang iIdan didasarbn pada falaor-faktor
penggunaan bintang iklan dari Rositta' dan Percy yaitu: vUibUity (bagaimm 18 biDtang iJdaI
itu mudah dikenaliherkenal). credibilJly (terdiri dari expertise (keahlian seoreng bintang ik1an
dalam bidangnya) dan obJectiJ'ity (reputasi seorang bintang iklan)). IlII1'tlctiDlt (terdiri dati
likeabiliry (emotional appeal dari bintang iklan) dan .similarity (kCS8ll18lm bintang ik1an
dengan kOllsumen» dan f'OWtI!' (kharisma dari bintang iklan).
Untuk keperluan ini. kepada 180 orang responden (masing-masing kcl0mp0k 90
orang) yang membeli sepatu basket Nikc dan pemah mclihat tayangan ik,an sepatu basket
Nike di telcvisi. ditanyakan pendapatnya Variabel penclitian berupa data butingkat (ordinal)
yang kemudian dikelompokkan dalam kategori-kategori terteutu un tuk kepcntiogan
pcrhitungan dengan Chl-Squol'e yang dihitung menggunakan SPSS 9.0 fer Windows pada
interval dan derajad kcbebasan tertcntu. Dengan hipotesa nol tidak ada per JCdaan pengaruh,
bila harga X2 dari perhitungan lebih kecil atau sarna dengan X2 dari ~l hap kriUk. berarti
hipotesa nol diterimL Sebalilatya bila X2 dari perhitungan lebih besar da i X2 tabel harga
laitik. hipotesa nol ditolak., yang berarti terdapat perbedaan pengaruh.HasiJ perhitungan menunjukkan bahwa pada faktor visibiJit]. credibility, 1Itr1lClilM·
similarity, sec8fa umum dijumpai perbedaan pengaruh antara konsu:mcn pemain basket dan
konsumen bukan pernain basket. Hal ini ditunjukkan dengan nilai X2 = 20,4S4 (visibUity).
X2 = 30,038 (crebillly-expertise), X2 = 37,464 (cretlJbillly-objectivity), X2 = 14,655
(alrtIctitHr-similarity) dimana masing-masing Icbih besar dati X2 = 7,81 (tabel harga bitik).
untuk interval kepercayaan 95% dan derajad kebebasan = 3. Scdangkan mtuk &ktor
attraction.likeability dan power tidal.. dijumpai adanya perbedaan. diniana X2 = 6,893
(attNctioIr-likeability), X2 = 6.255 (power)

xxiii

