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ABSTRAKSI 


Agar konsumen tenarik, mgat dan kernudlan membell proouk yang duklankan, maka 
iklan peril! dlbuat semcnarik muug:kjfJ. Salah sam caranya dengan mengfo,'lmakao 
selebriti. Dan saat jni, ditelevisi banyak ikian yang menggunakan selebriti sebagai 
bint3Ug iklannya De.ngan !atar be\akang matas, maka penelltian iui diadakan. 
Peneli11an tnt bCrtllJuafl untuk mcngetahui pengaruh krembililas dan daya tarik 
selebriti pada iklan Iclevls) tcrhadap kemungkinan pembehan 5abu!) Lu.\;. Putih di 
Surabaya, Sampel yang: dlambH dalam penehtian in! adaJah orang yang pernall 
melihal iklan sabun Lux Putlh di televisi. Iklan tcrsebut dibinlangi oleh seJehriti }'ang: 
benama Nadya HU1a&alun~. Karcna jumlah orang yang pemah rnelihat iklan sabun 
l,ux Putih di telev.sl di atas ndaJ.. clap-at (htelltukan maka oleb Muhammad lA.inuddm 
(1998:89) tMetapkan S4:t orang sampel yang mewaklh populas!, Dalam penelitian ini 
disebarkan 400 eksemplar kuesioner. Variabel independen dalam renelirian in! adalah 
elemen-elerru:o dalam kredibililas yaitu experJise dan InJstwnr1mes\ dan e1emen
clemen daya tarik sdebnti yaHu physical attracUveness dan Itkabriuy. Scdangkan 
vanabel dependen dati penehtian ioi a.dalah kemungklnan pembelian sabun LtlX 
Putih olen pemlf'ia tdevisi, Model analisls- yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah model analisis ya!! dladopsi dari '·Consumer Processing ld Muiffple ,\-fessag(!" 
dart Henry Assad {1995 734). Dan teknik analisis yang di~'1ll1ahan adalah regregl 
Hnier berganda. Model persamaan regresi hmer berganda yang dihasilkan adalah 
sebagai benkut : 

Y 1,274 + 0,386X, + O,408X, + O,319X, + O,284X, + e 
Dari basi\ rcgre-si )aflg diperoJeh, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang 
dlgunakan mcltilllkl p<:l1!,',anlh yang sirnultan. Hal ini bisa dijihat dmi uji F yang 
memmjukkan nasi! yang $ignifikan diantara rh,l\l!t1' sebesar 65,492, yang lebih hesar 
dari FWhd sebesar 5.811 Sedangkan ujl t juga menunjukkan hasH yang signifikan 
secara par5ia~ pada vanabel Xl (experllst'), X2 (tmstworliness), XJ (physical 
allr;;J(:f!n!rl!!s\) dan Xl (ltkabil!lV) 
Dengan mcliha! koefisicn det~nmnasl parsial (?) dapat diketahui bahwa variabel 
yang jlunya pengaruh paling besar adalah variabe1 trostwonmess dengan koefislcn 
detenninasi parslal 0,398 kemudjan variabel expertise dengan nilai 0,371, selanjutnya 
variabcl bkahdlfy dengan nilai 0,322 dan yang 1erakhir variabel physical 
alfraCliV'!fless dcngan nilai 0,262 
Sedangkan a<;ums; klaslk yang tidak boleh teJjadl daiam rehlfesi linter berganda dalam 
penetitian ini tidak terjadi, sehingga hasil regresi yang dtoasikan dapat d\gunakan. 
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