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ABSTRAK 

Semakin banyak merek-merek global yang masuk ke pasar Indonesia, 

membuat para pemasar ini berlomba-lomba menggunakan endorser tidak hanya 

dari Indonesia, tetapi juga dari luar negeri sebagai endorser di dalam iklan 

mereka. Pada penelitian ini, selain ingin mengetahui perbedaan pengaruh 

endorser type, yaitu foreign endorser dan domestic type, juga meneliti tentang 

bagaimana jenis produk (involvement) mempengaruhi hubungan kausal antara 

endorser type dengan sikap konsumen pada iklan, sikap konsumen pada merek, 

dan niat beli. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif menggunakan 

analisis MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) dengan program IBM 

SPSS dan menggunakan data primer berasal 120 responden yang dibagi menjadi 4 

kelompok perlakuan. Berdasarkan hasil penelitian ini, endorser type, yaitu foreign 

endorser dan domestic endorser tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

sikap konsumen pada iklan, sikap konsumen pada merek, dan niat beli. Untuk 

jenis produk (involvement), tidak ada pengaruh secara signifikan dalam 

memoderasi hubungan kausal endorser type dengan sikap konsumen pada iklan, 

sikap konsumen pada merek, dan niat beli. 

Penelitian ini menawarkan kontribusi kepada pemasar bahwa untuk saat 

ini, telah banyak produk yang menggunakan foreign endorser maupun domestic 

endorser didalam iklan mereka, sehingga konsumen tidak merasakan adanya 

perbedaan pengaruh diantara keduanya terhadap sikap konsumen. Penting bagi 

pemasar adalah membangun personality yang ingin dibentuk untuk citra produk 

yang ingin ditampilkan kepada konsumen. 

  

 

Kata kunci : Iklan, endorser type, foreign endorser, domestic endorser, 

Involvement, Sikap Konsumen pada Iklan, Sikap Konsumen pada Merek, Niat 

Beli. 
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ABSTRACT 

Many global brands are entering Indonesia’s market, making these 

marketers vying to use endorsers, not only from Indonesia, but also from overseas 

as their endorsers in their ads.In this study, besides toknow the effect of the types 

of endorsers, especially foreign endorser and domestic endorser, as well as on 

how product involvement cause the effect of relationship between endorser type 

and advertising effectivity (attitude toward ads, attitude toward brand, and 

purchase intention). 

This research uses quantitative approach by using MANOVA (Multivariate 

Analysis of Variance), analysis with IBM SPSS program and using primary data 

from 120 respondents which is divided into 4 treatment groups. Based on the 

result of research, endorser type has no significant effect on attitude toward ads, 

attitude toward brand, and purchase intention. And for product involvement, there 

is no significant relationship in moderating endorser type with attitude toward 

ads, attitude toward brand, and purchase intention. 

This study offers a contribution to marketers that for now, there are many 

products that use foreign endorsers as well as domestic endorsers in their 

advertisements, so that consumers do not feel any difference in the influence 

between them on consumer attitudes. Important for the marketer to build the 

personality that wants to be formed for the image of the product to be displayed to 

consumers. 

 

 

Keywords : Ads, endorser type, foreign endorser, domestic endorser, Involvement, 

attitude toward ads, attitude toward brand, and purchase intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH ENDORSER TYPE... FEBY FARULLY P.P



ix 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman Judul .................................................................................................  i 

Halaman Persetujuan .......................................................................................  ii 

Pernyataan Orisinalitas ....................................................................................       iii 

Kata pengantar .................................................................................................  iv 

Abstraksi ..........................................................................................................  vii 

Abstract ............................................................................................................  viii 

Daftar Isi ..........................................................................................................  ix 

Daftar Tabel .....................................................................................................  xiii 

Daftar Gambar ……………………………………………………………….  xiv 

Daftar Lampiran ……………………………………………………………...  xv 

BAB I   PENDAHULUAN    .........................................................................  1 

  1.1     Latar Belakang .........................................................................    1 

  1.2     Rumusan Permasalahan  ..........................................................   7 

  1.3     Tujuan Penelitian .....................................................................   7  

  1.4     Manfaat Penelitian ...................................................................  7 

  1.5     Sitematika Skripsi  ....................................................................  8 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................  10 

 2.1 Landasan Teori  ....................................................................  10 

  2.1.1 Komunikasi Pemasaran ...................................................  10 

           2.1.1.1 Pengertian Komunikasi ………………………… 10 

   2.1.1.2 Efektivitas Komunikasi ………………………...  14 

   2.1.1.3 Pengertian komunikasi Pemasaran …………….  16 

  2.1.2 Endorser  ........................................................................  17 

   2.1.2.1 Tipe Tipe Pembawa Pesan (Endorser Type)  ......  18 

  2.1.3 Keterlibatan (Involvement) ..............................................  19 

  2.1.4 Sikap Konsumen .............................................................  20 

   2.1.4.1 Pengertian Sikap ……………………………….  20 

   2.1.4.2 Komponen Sikap ………………………………  21 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH ENDORSER TYPE... FEBY FARULLY P.P



x 
 

   2.1.4.3 Faktor-Faktor Pengaruh Sikap …………………  22 

   2.1.4.4 Pengukuran Sikap ……………………………..   25 

  2.1.5 Iklan ……… ....................................................................  26 

   2.1.5.1 Pengertian Iklan……………………………….   26 

   2.1.5.2 Sikap Iklan ……………………………………   27 

   2.1.5.2 Fungsi Iklan ……………………………………  27

  2.1.6 Niat Beli  .......................................................................  30 

   2.1.6.1 Pengertian Niat Beli ……………………………  30 

   2.1.6.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Beli 

Konsumen. ......................................................................  31 

   2.1.6.3 Indikator Niat Beli Konsumen …………….. .....  32  

 2.2 Hubungan Antar Variabel ........................................................  33 

  2.2.1 Hubungan Endorser Type Terhadap Sikap Konsumen pada 

Iklan, Sikap Konsumen pada merek, dan Niat Beli  ................  33 

  2.2.2 Hubungan Involvement dalam Memoderasi Hubungan 

Kausalitas Endorser Type terhadap Sikap Konsumen pada Iklan, 

Sikap Konsumen pada Merek, dan Niat Beli ...........................  34 

 2.3 Penelitian Terdahulu ................................................................  35 

 2.4 Model Analisis .........................................................................  35 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ....................................................  37 

 3.1 Pendekatan Penelitian ..............................................................  37 

 3.2 Desain Penelitian .....................................................................  38 

  3.2.1 Desain Eksperimental ………………………………….  38 

  3.2.2 Stimuli Penelitian ………………………………………  38 

 3.3 Identifikasi Variabel .................................................................  39 

  3.3.1 Variabel Independen ………………………………...  ..  40 

  3.3.2 Variabel Moderasi ……………………………………..  40 

3.3.2 Variabel Dependen ………………………………….. ...  41 

 3.4. Definisi Operasional ................................................................  41 

  3.4.1 Endorser Type  ................................................................  41 

  3.4.2 Involvement…………………………………….. ...........  42 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH ENDORSER TYPE... FEBY FARULLY P.P



xi 
 

  3.4.3 Sikap Konsumen Pada Iklan   .........................................  43 

  3.4.4 Sikap Konsumen Pada Merek .........................................  44 

  3.4.5 Niat Beli ..........................................................................  44 

 3.5 Jenis dan Sumber Data .............................................................  45 

  3.5.1    Data Primer  .................................................................  45 

 3.6 Partisipan Penelitian .................................................................  45 

 3.7 Prosedur Pengumpulan Data ....................................................  47 

 3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas ...................................................  49 

  3.8.1 Uji Validitas ....................................................................  49 

  3.8.2 Uji Reliabilitas ................................................................  50 

 3.9 Teknik Analisis .........................................................................  50 

  3.9.1 Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) .............  50 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................  53 

 4.1 Deskripsi Umum Penelitian .....................................................  53 

  4.1.1  Deskripsi Responden Penelitian ..................................  53 

  4.2 Analisis Hasil Penelitian… ......................................................  56 

4.2.1 Cek Manipulasi  .............................................................. .. 56 

 4.2.1.1 Cek Manipulasi Involvement  ..............................  56 

 4.2.1.2 Cek Manipulasi Endorser Type …… …………..  57 

 4.2.1.3 Cek Manipulasi Kesesuaian Endorser dengan produk 

 ................................................................................... 58 

4.2.2 Validitas dan Reliabilitas  ...............................................  59 

 4.3 Uji Asumsi MANOVA ….. .....................................................  60 

4.3.1 Uji Homogenitas Varians ............................................. .. 60 

4.3.2 Uji Normalitas .............................................................. .. 61 

 4.4 Analisis Hasil Uji MANOVA (Univariate)….. .......................  63 

  4.4.1 Pengaruh perbedaan dua Endorser (Foreign Endorser dan 

Domestic Endorser) terhadap Sikap Konsumen pada Iklan …  63 

  4.4.2 Pengaruh perbedaan dua Endorser (Foreign Endorser dan 

Domestic Endorser) terhadap Sikap Konsumen pada Merek … 63 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH ENDORSER TYPE... FEBY FARULLY P.P



xii 
 

4.4.3 Pengaruh perbedaan dua Endorser (Foreign Endorser dan 

Domestic Endorser) terhadap Niat Beli …………………  64 

4.5 Analisis Hasil Uji MANOVA (Multivariate) ………………...  64 

4.5.1 Pengaruh moderasi Involvement terhadap hubungan kausal 

Endorser Type pada Sikap Konsumen pada Iklan ....... .. 64 

4.5.2 Pengaruh moderasi Involvement terhadap hubungan kausal 

Endorser Type pada Sikap Konsumen pada Merek ..... .. 65 

4.5.3 Pengaruh moderasi Involvement terhadap hubungan kausal 

Endorser Type pada Niat Beli ...................................... .. 66 

4.6 Pengujian Hipotesis  .............................................................  67 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian  ...............................................  68 

4.7.1 Pengaruh Endorser Type terhadap Sikap Konsumen pada 

Iklan, Sikap Konsumen pada Merek, dan Niat Beli ..... .. 68 

4.7.2 Pengaruh moderasi Involvement terhadap hubungan kausal 

Endorser Type pada Sikap Konsumen pada Iklan,Sikap 

Konsumen pada  Merek,dan Niat Beli ......................... .. 69 

Bab V PENUTUP………………… ............................................................  70 

 5.1 Kesimpulan ……. ....................................................................  70 

 5.2 Saran  ........................................................................  71 

5.2 Keterbatasan Penelitian ............................................................  71 

 

DAFTAR PUSTAKA ………………………....................................  73 

LAMPIRAN-LAMPIRAN     ………………………………………………     77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH ENDORSER TYPE... FEBY FARULLY P.P



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.1 Pengukuran involvement produk ………………………. .................... 43 

Tabel 4.1 Proses Penyebaran Kuesioner .............................................................. 54 

Tabel 4.2 Jenis Kelamin........................................................................................ 55 

Tabel 4.3 Usia Responden    ................................................................................ 55 

Tabel 4.4 Uji Product Involvement  ………………………………................... 56 

Tabel 4.5 Uji penentuan endorser type……………………….. .....................      57 

Tabel 4.6 Uji Kesesuaian endorser dengan produk ……………………. ........... 58 

Tabel 4.7 Validitas dan Reliabilitas ……………………... ................................. 59 

Tabel 4.8 Lavene’s test of Equality of Error Variances   ..................................... 60 

Tabel 4.9 Box’s Test of Equality of Covariance Matrices
a
  ................................. 61 

Tabel 4.10 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ………………………....... 62 

Tabel 4.11 Rangkuman Hasil Uji Beda Sikap Konsumen Pada Iklan pada 

Endorser type …................................................................................. 63 

Tabel 4.12 Rangkuman Hasil Uji Beda Sikap Konsumen Pada Merek pada 

Endorser type …................................................................................. 63 

Tabel 4.13 Rangkuman Hasil Uji Beda Niat Beli pada Endorser type …............ 64 

Tabel 4.14 Pengaruh moderasi involvement terhadap pengaruh endorser pada 

sikap konsumen pada iklan  ............................................................... 65 

Tabel 4.15 Pengaruh moderasi involvement terhadap pengaruh endorser pada 

sikap konsumen pada merek  ............................................................. 66 

Tabel 4.16 Pengaruh moderasi involvement terhadap pengaruh endorser pada niat 

beli  ………………………................................................................ 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH ENDORSER TYPE... FEBY FARULLY P.P



xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 1.1 Domestic Endorser ............................................................................. 3 

Gambar 1.2 Foreign Endorser ............................................................................... 3 

Gambar 2.1 Model Analisis ................................................................................. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH ENDORSER TYPE... FEBY FARULLY P.P



xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Analisis Hasil Manipulasi 

Analisis Asumsi MANOVA 

  Analisis MANOVA 

Lampiran 2 Kuesioner Manipulasi 

Kuesioner Utama 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH ENDORSER TYPE... FEBY FARULLY P.P



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin banyak bermunculan merek-merek global yang masuk ke 

Indonesia telah memiliki brand awareness, sehingga akhir-akhir ini membuat 

persaingan bisnis di Indonesia menjadi semakin ketat. Perusahaan global dituntut 

untuk inovatif dan kreatif dalam menjalankan kegiatan bisnisnya agar tetap dapat 

bersaing di pasar, terutama di Indonesia. Iklan adalah salah satu media 

komunikasi pasar yang tepat untuk mengenalkan atau menyampaikan produk 

perusahaan agak produk tersebut dapat dikenal oleh konsumen. Saat ini iklan 

sebagai sarana promosi yang 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 bagi perusahaan untuk menjalin 

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

di Indonesia meyakini bahwa iklan merupakan cara yang paling efektif untuk 

meningkatkan penjualan, sebagaimana hal itu tercermin dari Survey dari Nielsen 

Company (www.nielsen.com) yang menunjukkan bahwa belanja iklan Indonesia 

pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 7% untuk total TV dan media 

cetak, yaitu sebesar Rp 118 Triliun.   

 Ada beberapa tujuan khusus dari iklan diantaranya untuk membentuk 

kesadaran akan suatu produk atau merek baru; menginformasikan fitur dan 

keunggulan produk dan merek pada kemasan; membentuk persepsi tertentu akan 
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produk dan merek; membentuk selera akan produk dan merek ataupun membujuk 

para konsumen 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 

efektivitas iklan menggunakan variable-variabel seperti sikap terhadap iklan, 

sikap terhadap merek, dan niat beli (Atkin dan Block, 1983; La Ferle dan Choi, 

2005; Petty et al, 1983).  

Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan untuk melancarkan strategi 

pemasarannya, salah satunya melalui iklan. Perusahaan harus membuat sebuah 

iklan yang efektif, terkadang tim kreatif membuat iklan yang sama pada negara 

yang berbeda agar menciptakan kesadaran merek yang kurang lebih sama pada 

setiap negara, sehingga image merek akan sama dibenak konsumen tersebut 

(Engel et al, 2007:321). Iklan global yang dibuat dapat mengalami perubahan 

dalam strategi pesan dan taktik penyampaian pesan, perlu adanya sedikit 

modifikasi pada iklan agar sesuai dengan budaya masing-masing negara, sesuai 

standar yang telah ditentukan perusahaan. Namun terdapat pula iklan yang hanya 

mengalami proses penerjemahan ke dalam bahasa setempat tanpa ada perubahan 

lain (Batra dan Aaker, 1996:236). Dengan demikian maka isi pesan, merek, 

hingga endorser yang digunakan akan sama di setiap negara. Endorser global 

dipercaya dapat mengatasi penghalang batas nasional dan budaya dalam 

komunikasi pemasaran global (Choi et al, 2005). 
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Selain penggunaan endorser global, perusahaan global tersebut juga 

menggunakan endorser yang berasal dari negara tempat iklan ditayangkan, guna 

meningkatkan brand awareness mereka di negara tersebut. Menurut Yeh dan Lin 

(2010), hal itu dikategorikan dalam 2 macam endorser type, yaitu domestic 

endorser (endorser yang berasal dari dalam negara tempat iklan ditayangkan), dan 

foreign endorser (endorser yang berasal dari luar negara tempat iklan 

ditayangkan). 

  

Contoh iklan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 adalah iklan cetak pada 

majalah dan internet, produk shampoo Clear dengan menggunakan Domesic 

Endorser, yaitu Agnes Monica, dan Foreign Endorser, yaitu Cristiano Ronaldo, 

sebagai endorser mereka, khususnya di Indonesia Clear berusaha menarik minat 

konsumen Indonesia tidak hanya dengan membuat iklan dengan domestic 

endorser, namun Clear masih menggunakan foreign endorser dalam iklannya, 

agar image produk Clear tetap dianggap sebagai produk global. Menurut Yeh dan 

Lin (2010) foreign endorser dianggap lebih baik daripada domestic endorser 

karena konsumen menganggap bahwa foreign endorser lebih dipercaya dan lebih 

kredibel 

Gambar 1.1. Domestic Endorser Gambar 1.2. Foreign Endorser 
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Atribut-atribut dari endorser sangat berperan penting dalam menentukan 

sikap terhadap iklan (attitude toward the ad), sikap terhadap merek (attitude 

toward the brand) dan niat beli (purchase intention). Menurut Choi (2005) ketiga 

variabel di atas merupakan faktor utama yang menunjukkan efektivitas iklan.  

Dikemukakan oleh Solomon (2004) dalam teori Elaboration Likelihood Model 

(ELM) terdapat dua mekanisme di dalam pembentukan sikap, yaitu melalui 

central-route dan peripheral route. Sikap konsumen terhadap iklan dapat 

terbentuk melalui central route processing yang lebih dipengaruhi oleh pesan 

produk yang ditonjolkan (message argument). Selain itu, sikap konsumen juga 

terbentuk elalui peripheral route processing yang lebih dipengaruhi oleh 

peripheral cue, seperti jingle iklan (musik yang menjadi background iklan), 

endorser atau humor yang dijadikan tema dalam iklan. Lafferty (2000) 

menjelaskan bahwa jika terbentuk sikap yang positif terhadap iklan maka 

konsumen mempunyai kecenderungan untuk menyukai produk atau merek yang 

diiklankan (positive brand attitude) dan pada akhirnya mendorong konsumen 

untuk melakukan pembelian. 

Mehta (1991) dalam penelitiannya mengembangkan suatu model proses 

persuasi konsumen yang disebut Advertising Response Modeling (ARM). 

Berdasarkan model tersebut dijelaskan bahwa setelah konsumen menerima 

informasi, seperti iklan, maka konsumen akan memberi perhatian pada iklan 

tersebut, kemudian konsumen akan memproses informasi tersebut baik melalui 

central route atau peripheral route atau keduanya. Proses informasi tersebut 

dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan konsumen (level of involvement) terhadap 
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suatu produk yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan nilai personalnya. Jika 

mempunyai tingkat keterlibatan tinggi maka konsumen akan memproses 

informasi tentang produk atau merek melalui central route. Proses melalui central 

route ini mempengaruhi pembentukan sikap atas merek (brand attitude) secara 

langsung dan selanjutnya berpengaruh terhadap pembentukan niat untuk membeli 

(buying intention). Selain dipengaruhi oleh informasi mengenai produk dan 

merek, pembentukan sikap terhadap produk dan merek kemungkinan juga 

dipengaruhi oleh elemen-elemen iklan yang tidak memberikan informasi tentang 

produk atau merek (peripheral cue). 

Menurut Engel et al (2007), proses persuasi dipengaruhi oleh elemen 

komunikasi, misalnya pesan yang disampaikan, endorser, penggunaan musik, 

pemilihan warna dan tampilan visual. Sumber pembawa pesan (endorser) dapat 

mempengaruhi sikap karena konsumen menganggap informasi berasal dari 

endorser. Menurut Jain, Roy, dan Kabra (2010) dalam penelitiannya tentang 

perbedaan pengaruh national dan regional endorser  terhadap perilaku konsumen, 

dijelaskan bahwa national endorser lebih berpengaruh daripada regional 

endorser, dan penggunaan endorser lebih memiliki pengaruh pada low 

involvement product daripada  high involvement product. Lebih lanjut lagi, 

menurut Mehta (1991) dalam teori Advertising Response Modeling, sikap 

konsumen akan dipengaruhi oleh endorser untuk produk low involvement. Hal 

tersebut dikuatkan oleh (Lafferty et al (2010); Jain et al (2010)) yang menyatakan 

bahwa endorser berpengaruh pada produk yang low involvement. Namun terdapat 

perbedaan hasil penelitian menurut Friedman (1979) menyatakan bahwa endorser 
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memiliki pengaruh untuk produk yang high involvement, penelitian ini kemudian 

ingin menguatkan salah satu dari dua hasil penelitian yang berbeda tersebut. 

Menurut Ryu et al (2006) dalam penelitiannya yang membandingkan 

antara domestic endorser dan foreign endorser, penggunaan endorser yang sudah 

eksis dan sudah terkenal (celebrity atau expert) dapat menjadikan bias, dimana 

partisipan akan memilih atau condong kepada endorser yang sudah terkenal. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada perbandingan 

domestic endorser dan foreign endorser, maka dalam penelitian ini tidak 

menggunakan celebrity ataupun expert, akan tetapi typical person yang belum 

dikenal banyak orang. 

Sedangkan menurut Yeh dan Lin (2010), dalam penelitiannya 

menggunakan iklan melalui M-Commerce (iklan melalui telepon seluler), 

menjelaskan bahwa orang lebih menerima iklan dengan emotional appeal, 

domestic endorser untuk high involvement product, dan mereka banyak 

dipengaruhi oleh iklan dengan rational appeal, foreign endorser untuk low 

involvement product. Dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel appeal 

karena menurut Cutler (1993) penggunaan emotional appeal lebih banyak 

digunakan pada produk jasa daripada produk manufaktur. Sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan produk manufaktur. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian ini 

berfokus untuk meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai “Pengaruh Jenis 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH ENDORSER TYPE... FEBY FARULLY P.P



7 
 

Endorser terhadap Sikap Konsumen Atas Iklan, Sikap Konsumen atas Merek 

dan Niat Beli Pada Produk Low dan High Involvement”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dan diuraikan di atas, 

maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah endorser type berpengaruh terhadap sikap konsumen pada iklan, 

sikap konsumen pada merek, dan niat beli? 

2. Apakah involvement memiliki pengaruh dalam memoderasi hubungan 

kausalitas endorser type terhadap sikap konsumen pada iklan, sikap 

konsumen pada merek, dan niat beli? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui pengaruh endorser type terhadap sikap konsumen  pada 

iklan, sikap konsumen pada merek dan niat beli. 

2. Untuk mengetahui pengaruh involvement dalam memoderasi hubungan 

kausalitas endorser type terhadap sikap konsumen pada iklan, sikap 

konsumen pada merek dan niat beli.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis berharap dapat memeberi 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi peneliti 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat lebih memahami teori-teori 

pemasaran dan pula memberikan pembelajaran mengenai  pengaruh 
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pemasaran dengan penggunaan foreign endorser atau domestic endorser 

terhadap pembentukan sikap konsumen untuk membeli produk. 

2. Manfaat bagi pemasar 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih untuk  

memahami pengaruh praktisi pemasaran dalam penggunaan endorser dalam 

iklannya, sehingga memiliki pengaruh positif terhadap sikap konsumen untuk 

membeli suatu produk. 

3. Manfaat bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia 

akademisi mengenai ilmu pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan 

pengaruh pemasaran dengan endorser terhadap pembentukan sikap konsumen 

untuk membeli suatu produk. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan Isi Skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

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

mengantarkan pada pokok permasalahan, rumusan masalah, tujuan yang hendak 

dicapai dan manfaat yang diharapkan serta sistematika penulisan skripsi.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA      

 Bab ini berisi tentang landasan teori atau kerangka konsep yang akan 
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digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan pemecahan masalah, hasil 

penelitian terdahulu , dan model analisis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data,dan teknik analisis.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang akan digunakan 

seperti identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, dan teknik analisis. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bagian terakhir penelitian yang menyatakan 

kesimpulan yang ditarik dari analisis, serta pengajuan saran sebagai solusi 

pemecahan masalah pada fenomena yang terjadi.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Komunikasi Pemasaran  

2.1.1.1 Pengertian Komunikasi  

Komunikasi pada hakekatnya bertujuan untuk menyamakan persepsi 

antara individu yang satu dengan yang lain, meskipun pada kenyataannya persepsi 

antara individu satu dengan yang lain tidak akan sama persis, tergantung dari 

pengetahuan dan pengalaman masing-masing individu. Bila kita mengadakan 

komunikasi berarti kita berusaha untuk mengadakan ”commones” (persamaan) 

dengan orang lain. Dengan adanya ”kesamaan” pemahaman antara individu satu 

dengan lainnya akan membentuk suatu pola pemikiran yang hampir sama pula 

(pelajari Riswandi,2013:6). 

Menurut Djamarah (2014: 107) dijelaskan bahwa komunikasi adalah inti 

dari semua perhubungan. Itu berarti, dimana ada masyarakat yang melakuakan 

hubungan sosial, di situ ada kegiatan komunikasi. Kegiatan antar dan antara 

manusia, baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari 

atau tidak komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia. Setiap orang yang 

hidup dalam masyarakat, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, secara kodrati 

senantiasa terlibat dalam komunikasi. Bahkan sejak dilahirkan, manusia sudah 

berkomunikasi dengan lingkungannya. Gerak dan tangis yang pertama pada saat 

anak dilahirkan adalah suatu tanda komunikasi. Terjadinya komunikasi adalah 

sebagai konsekuensi hubungan sosial. 
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Pengertian komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti 

“sama’’ (to make common). (Mulyana, 2008). Sedangkan pengertian komunikasi 

secara terminologi banyak dikemukakan oleh pakar komunikasi antarpribadi 

antara lain: 

1.  Menurut Wiliam J. Seller, mendefinisikan komunikasi yang lebih 

bersifat universal. Bahwa komunikasi adalah proses dengan mana 

simbol verbal dan non verbal dikirimkan,diterima, dan diberi arti. 

(Arni, 2009) 

2.  Menurut Onong Uchjana, mendefenisikan komunikasi adalah proses 

penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk 

memberi tahu atau merubah sikap, pendapat atau perilaku, baik 

langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media. (Onong, 

2008) 

3.  James A.F Stoner, mendefinisikan komunikasi adalah proses dimana 

seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan 

pesan. (Widjaja, 2008) 

Kata komunikasi berasal dari kata communis yang memiliki arti sama. 

Komunikasi mensyaratkan bahwa satu pikiran, satu makna, dan satu pesan dianut 

sama yang merujuk pada berbagai hal dengan pengalaman, sehingga komunikasi 

dapat didefinisikan sebagai mekanisme yang menyebabkan hubungan antar 

manusia dan yang memperkembangkan berbagai lambang pikiran, bersama-sama 

dengan sarana penyiarannya dalam ruang dan merekamnya dalam waktu. 

Sedangkan komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media 
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massa, baik cetak maupun elektronik yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang 

yang melembagakan dan ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di 

banyak tempat, anonim, dan heterogen (Setiawati, 2008:46-47).  

Hurlock (2008), mengemukakan bahasa merupakan sarana komunikasi 

yang menyimbolkan pikiran dan perasaan dan tujuannya untuk menyampaikan 

makna pada orang lain. Selajutnya dikemukakan bahwa bicara adalah bentuk 

bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata-kata yang digunakan untuk 

menyampaikan maksud, karena bicara merupakan bentuk komunikasi yang 

palling efektif. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa, komunikasi merupakan salah satu 

kebutuhan yang paling pokok dalam menyukseskan hubungan dengan orang lain, 

baik secara perorangan maupun secara organisasi. Dengan demikian, maka dapat 

dikatakan bahwa komunikasi merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan 

oleh manusia untuk menjalin hubungan interaksi dengan sesamanya. Dengan 

komuniksi itulah manusia dapat saling bertukar informasi dan juga pemikiran 

terkait dengan berbagai macam hal. Komunikasi akan semakin dapat dilihat 

kegunaannya ketika seseorang berkecimpung di dalam suatu organisasi, baik 

organisasi masyarakat maupun organisasi perusahaan. 

Komunikasi merupakan suatu pertukaran pikiran, perasaan, pendapat, dan 

pemberian nasehat yang terjadi antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga 

dapat diartikan sebaai seni untuk dapat menyusun dan menghantarkan suatu pesan 

dengan cara yang mudah sehingga orang lain dapat mengerti dan menerima 

maksud serta tujuan pemberi pesan (Tappen, dikutip dalam Nursalam, 2012:107).  
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Nursalam (2012:109) mengemukakan bahwa terdapat beberapa model 

dalam komunikasi, yaitu:  

1. Komunikasi tertulis. Model komunikasi ini merupakan bagian penting 

dalam organisasi. Dalam mencapai setiap kebutuhan individu/ staf, 

setiap organisasi telah mengembangkan metode penulisan dalam 

mengkomunikasikan pelaksanaan pengelolaan, seperti publikasi 

perusahaan, surat menyurat ke staf, dan jurnal.  

2. Komunikasi verbal. Tujuan model komunikasi ini adalah 

assertiveness. Perilaku asertif adalah suatu cara komunikasi yang 

memberikan kesempatan individu untuk mengekspresikan perasaannya 

secara langsung, jujur, dan dengan cara yang sesuai tanpa 

menyinggung perasaan orang lain yang diajak berkomunikasi.  

3. Komunikasi nonverbal. Model ini merupakan komunikasi dengan 

menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan sikap tubuh. 

Komunikasi nonverbal ini lebih mengandung arti penting yang 

signifikan dibandingkan komunikasi verbal karena mengandung 

komponen emosi terhadpa pesan yang diterima atau disampaikan. 

Namun, akan menjadi sesautu yang membahayakan jika komunikasi 

ini disalahartikan tanpa adanya penjelasan secara verbal.  

4. Komunikasi via telepon. Dengan adanya kemudahan dalam 

berkomunikasi menggunakan sarana telepon, memungkinkan 

seseorang untuk merespon setiap perkembangan dan masalah dalam 

organisasi. Oleh karena itu, untuk menjaga citra organisasi, manajer 
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dan semua staf harus belajar dan sopan serta menghargai setiap 

menjawab telepon.  

2.1.1.2 Efektivitas Komunikasi  

Memberikan kesempatan yang cukup bagi anak untuk berbicara atau 

berkomunikasi secara aktif, seharusnya keluarga juga memperhatikan keaktifan 

anak dalam menyampaikan pikirannya. Hal ini terkait dengan efektifitas tidaknya 

penyampaian pesan. Menurut Balswick (2010) komuniksi dikatakan efektif 

apabila pesan yang terungkap adalah pesan yang sesungguhnya, tidak pura-pura 

dan mengungkapnya secara jelas. 

Tingkat satu dan tiga tingkat lainnya salaing berhubungan dan salig 

melengkapi dan harus dimulai dari tingkat yang paling sasar untuk dapat dampai 

ke tingkat yang berikutnya dalam komunikasi. 

Yang menjadi pertanyaan apakah setiap tahap tersebut menjadi 

kesempatan untuk muncul secara maksimal, sehingga dapat berfungsi secara 

komunikatif, Sukadji (2008) mengemukakan tentang banyakknya orang 

beranggapan bahwa kemampuan berbicara muncul dengan sendirinya pada tiap 

anak, dan bahwa secara wajar anak dapat mengekspresikan pikirannya dan idenya 

melalui bahasa. 

Oleh karena itu pada masa lampau, usaha pembinaan dan latihan 

berbicara pada anak kurang diperhatikan. Berikut ini akan diuraikan ke empat 

tingkat yang ada pada penjelasan berikut: 

1) Small Talk Communication disebut juga sebagai “Phatic 

communucation” yaitu pembicaraan sederhana yang dapat mengikat 
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atau menghubungkan individu yang terlibat dalam komunikasi. 

Pembicaraan dapat mengenai topik sekolah, teman-temannya, 

harapan dan keinginannya. Hal yang berlangsung dalam komunikasi 

ini merupakan dasar untuk tingkat komunikasi selanjutnya. 

2) Cathartic Communication adalah tingkat komunikasi, dimana emosi 

yang tertahan dalam diri seseorang dapat dilepaskan. Komunikasi 

dalam tingkat ini dangat penting bagi anak-anak, khususnya pada 

masa pertumbuhannya. Anak diharapkan mampu melepaskan hal-hal 

yang menjadi uneg-unegnya, perasaannya. Pada tingkat ini orangtua 

menjadi pendengar yang baik dan secara memberikan respons 

terhadap ungkapan perasaan anak. 

3) Informative Communication adalah kesempatan bertukar perasaan, 

membagi pengalaman, atau mengemukakan ide-ide. Dalam 

kesempatan ini orangtua harus memperhatikan tingkat informasi 

yang sudah dimiliki anak dan tingkat pemahaman mereka mengenai 

berbagai fakta misalnya waktu, uang dan tempat. 

4) Persuasive Communication kedudukan orangtua pada komunikasi 

persuasi dominan, artinya orangtua mempuyai kesempatan untuk 

membujuk, mempengaruhi, supaya anak melakukan apa yang 

orangtua lebih memahami, mengetahui, yang baik dilakukan anak-

anaknya jika orangtua mempunyai kesulitan dalam waktu 

komunikasi persuasi, ini disebabkan tidak cukupnya dan kesempatan 

untuk melakukan ketiga tingkatan komunikasi sebelumnya. 
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2.1.1.3 Pengertian Komunikasi Pemasaran  

Pemasaran merupakan suatu interaksi yang berusaha untuk menciptakan 

hubungan pertukaran dan bukan merupakan cara yang sederhana yang hanya 

sekedar untuk menghasilkan penjualan. Pemasaran merupakan kunci utama untuk 

memperoleh mengalirnya dana kembali ke dalam perusahaan. Kelancaran 

masuknya kembali dana dari hasil operasi perusahaan sangat ditentukan oleh 

bidang pemasaran (Rangkuti, 2009:21). Pemasaran (marketing) adalah suatu 

aktivitas yang bertujuan untuk mencapai sasaran perusahaan yang dilakukan 

dengan cara mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau klien serta mengarahkan 

aliran barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau klien dari 

produsen (Cannon, dkk., 2008:8). American Marketing Association (AMA) 

mendefinisikan pemasaran sebagai suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses 

untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan 

dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan pemangku kepentingannya (Kotler dan Keller, 2012). 

Konsep pemasaran menekankan pentingnya pelanggan dan menegaskan 

bahwa kegiatan-kegiatan pemasaran berawal dan berakhir pada pelanggan. 

Kepuasan pelanggan adalah sasaran utama dalam konsep pemasaran. Pertama, 

sebuah organisasi harus mencari tahu tentang apa yang dapat memuaskan para 

pelanggan. Dengan informasi ini, maka organisasi tersebut kemudian mencoba 

menciptakan produk-produk yang dapat memuaskan pelanggan. Kemudian 

organisasi tersebut harus terus mengubah, menyesuaikan dan mengembangkan 
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produk-produknya untuk mengikuti perubahan keinginan dan selera konsumen 

(Surminah, 2012). 

Salah satu kunci dalam teori pemasaran modern adalah bauran pemasaran 

(marketing mix). Lamb, Hair, dan Mc Daniel (2006) dalam Rangkuti (2009) 

menjelaskan bahwa bauran pemasaran adalah strategi produk, promosi, dan 

penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan 

pertukaran yang saling menguntungkan dengan pasar yang dituju. 

Komunikasi pemasaran bertujuan untuk menyampaikan pesan tertetnu 

kepada kelompok sasaran tertentu dengan cara yang jelas dan efektif. Selain itu, 

komunikasi pemasaran juga bertujuan untuk mencapai tiga tahap perubahan yang 

ditunjukkan kepada konsumen yaitu tahap perubahan pengetahuan, tahap 

perubahan sikap, dan tahap perubahan perilaku (Natasia dan Hermawati, 2014:6). 

2.1.2 Endorser 

Menurut Stafford (2002) : “An endorser is an individual who supports or 

recommends certain products, behaviors, services, and brands to audiences”. 

Endorser adalah seseoran yang memberikan dorongan atau rekomendasi suatu 

produk atau asa kepada audiens. Menurut Belch dan Belch (2004:168), endorser 

sering juga disebut direct source (sumber langsung) yaitu seorang pembicara yang 

mengantarkan sebuah pesan atau memperagakan sebuah produk atau jasa.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi apakah 

seseorang mempunyai kemampuan untuk menjadi endorser yaitu dengan menilai 

kredibilitasnya. Pemahaman kredibilitas endorser mengacu pada karakteristik 

positif yang dimiliki oleh endorser yang dapa mempengaruhi orang lain untuk 
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menerima argument yang disampaikan oleh endorser tersebut (Stafford, Stafford 

& Day, 2002). 

Menurut Varsha Jain (2010) National Celebrity Endorser adalah artis 

dalam negeri (india) yang membawa pesan dalam suatu iklan, Regional Celebrity 

Endorser adalah artis daerah yang membawa pesan dalam suatu iklan. 

Menurut Yeh dan Lin (2010) Foreign Endorser adalah sumber pembawa 

pesan yang ada dalam suatu iklan yang berasal dari luar negeri, sedangkan 

Domestic Endorser adalah sumber pembawa pesan yan ada dalam suatu iklan 

yang berasal dari dalam negeri. 

2.1.2.1 Tipe-tipe Pembawa Pesan (Endorser Types) 

Sebuah literature tentang pengaruh endorser menyatakan bahwa terdapat 

dua tipe endorser, yaitu: Domestic Endorser dan Foreign Endorser (Yeh dan Lin, 

2010). 

1) Pembawa Pesan Dari Dalam Negeri (Domestic Endorser) 

Domestic Endorser adalah seorang pembawa pesan dalam sebuah iklan 

yang memiliki kewarganegaraan yang sama dengan negara tempat iklan 

ditayangkan (Yeh & Lin, 2010). 

2) Pembawa pesan Dari Luar Negeri (Foreign Endorser) 

Foreign Endorser adalah seorang pembawa pesan dalam sebuah iklan 

yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda dengan negara tempat iklan 

ditayangkan (Yeh & Lin, 2010). 
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2.1.3 Keterlibatan (Involvement) 

Menurut peter dan Olson (2002:387), Tingkat keterlibatan (involvement) 

adalah persepsi konsumen terhadap suatu objek yang dianggap mempunyai 

kesesuaian dengan kebutuhan, tujuan, dan value yang dimilikinya. Keterlibatan 

seseorang dengan suatu objek merupakan kondisi psikologis yang dirasakan 

konsumen pada waktu dan kondisi tertentu. Besar kecilnya tingkat keterlibatan 

konsumen mempengaruhi besarnya usaha kognitif yang dikerahkan konsumen 

untuk memperhatikan dan memahami informasi mengenai suatu objek. Bila 

konsumen menganggap suatu objek sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya maka 

akan mempunyai keterlibatan tinggi dengan objek tersebut. Sebaliknya, bila 

konsumen menganggap suatu objek kurang sesuai dengan tujuan dan 

kebutuhannya maka konsumen tersebut merasakan keterlibatan yang rendah 

dengan produk tersebut. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan konsumen yaitu 

pengaruh situasional dan individual. Menurut Peter dan Olson (2002:395), 

pengaruh situasional ditentukan oleh kondisi lingkungan sosial dan fisik yang 

memberikan konsekuensi dan value, sehingga suatu produk dianggap mempunyai 

relevansi. Misalnya, seseorang yang mempunyai tujuan untuk hemat di dalam 

belanja, maka orang tersebut akan tertarik dengan suatu produk yag menawarkan 

discount, karena harga yang didiscount tersebut sesuai dengan tujuan konsumen 

tersebut untuk berhemat. 

Keterlibatan yang dipengaruhi situasional ini bersifat sementara 

(temporary). Sebaliknya, bila keterlibatan terhadap suatu objek dipengaruhi oleh 
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karakteristik individu maka bersifat lebih persisten. Persistensi ini disebabkan 

karena keterlibatan seseorang didasarkan pada pengalaman masa lalu dan 

pengetahuan yang tersimpan didalam memori. Setelah mengkonsumsi produk, 

konsumen mempelajari bahwa produk tersebut memiliki atribut yang sesuai 

dengan kebutuhan dan valuenya. Bila konsumen merasa adanya kesesuaian antara 

dirinya dengan suatu objek maka konsumen tersebut akan termotivasi untuk 

meningkatkan perhatian dan berusaha memahami semua informasi yang 

mempunya relevansi dengan objek. 

2.1.4 Sikap Konsumen  

2.1.4.1 Pengertian Sikap  

Menurut Jahja (2011) sikap merupakan kesiapan atau keadaan siap untuk 

timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku. Sikap juga merupakan organisasi 

keyakinan-keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, 

yang memberi dasar kepada orang untuk membuat respon dalam cara tertentu. 

Sikap merupakan penentu dalam tingkah laku manusia, sebagai rekasi sikap selalu 

berhubungan dengan dua hal yaitu like atau dislike, senang atau tidak senang, suka 

atau tidak suka. Mengacu pada adanya faktor perbedaan individu yakni dari 

pengalaman, latar belakang, pendidikan, dan kecerdasan, maka reaksi yang 

dimunculkan terhadap satu objek tertentu akan berbeda pada setiap orang.  

Sikap telah didefinisikan dalam berbagai versi oleh para ahli. Menurut 

Thurstone (1928) dalam Rejaningsih (2004) mengartikan sikap adalah suatu 

bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah 

perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak 
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mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut. Para ahli di 

bidang Psikologi Sosial dan Psikologi Kepribadian seperti Chave, Bogardus, 

LaPierre, Mead, dan Allport, mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, 

tendensi atau kesiapan antipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam 

situasi sosial (Suwendra, 2017).  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan respon 

tertutup seseorang terhadap suatu stimulus atau objek, baik yang bersifat intern 

maupun ekstern sehingga manifestasinya tidak dapat langsung dilihat, tetapi 

hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup tersebut. Sikap 

secara realitas menunjukkan adanya kesesuaian respon stimulus tertentu. 

Krathwol (1964) dalam Budiharto (2010) mengatakan bahwa sikap 

memiliki beberapa tingkatan yaitu menerima (recieving), merespons (responding), 

menghargai (valuing), mengorganisasi (organizing), dan characterization by value 

or value complex. Sikap disederhanakan lagi menurut Guilbert (1977) dalam 

Budiharto (2010) menjadi tingkatan yaitu menerima, merespons dan 

menginternalisasi.  

2.1.4.2 Komponen Sikap  

Schiffman dan Kanuk (2007:235-238) dalam Tricomponent Attribute 

Model membagi komponen pembentuk sikap menjadi tiga, yang meliputi:  

a. Afektif 

Komponen afektif merupakan komponen emosional (emotion) dan 

perasaan (feeling) seseorang terhadap suatu objek, topic, maupun 

gagasan.  
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b. Kognitif 

Komponen kognitif merupakan gambaran mental, pengertian, 

pemahaman, dan interpretasi yang dimiliki seseorang terhadap suatu 

objek atau isu. Hal ini merupakan suatu pengetahuan (knowledge) dan 

persepsi yang diterima sebagai bentuk keyakinan (beliefs). 

c. Konasi  

Komponen ini adalah refleksi dari maksud dan tujuan individual, 

tindakan atau perilaku yang menunjukkan kecenderungan individu 

untuk mengambil suatu tindakan spesifik atau perilaku.  

Sikap memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, fungsi instrumental, 

yaitu sikap yang dikaitkan dengan alasan praktis atau manfaat dan 

menggambarkan keadaan keinginannya atau tujuan. Kedua, fungsi pertahanan 

ego, yaitu sikap yang diambil untuk melindungi diri dari kecemasan atau 

ancaman harga dirinya. Ketiga, fungsi nilai ekspresi, yaitu sikap yang 

menunjukkan nilai yang ada pada dirinya (Atkinson, 2010). Sistem nilai individu 

dapat dilihat dari sikap yang diambil individu bersangkutan. Keempat, fungsi 

pengetahuan, setiap individu memiliki motif untuk ingin tahu, ingin mengerti, 

ingin banyak pengalaman dan pengetahuan, yang diwujudkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Kelima, fungsi penyesuaian sosial, yaitu sikap yang diambil sebagai 

bentuk adaptasi dengan lingkungannya (Maulana, 2009:199).  

2.1.4.3 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Sikap  

Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami  oleh 

individu. Dalam interaksi sosialnya, individu bereaksi membentuk pola sikap 
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tertentu terhadap berbagai obyek psikologis yang dihadapinya. Azwar (2011: 30-

38) mengemukakan enam faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap 

antara lain pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, 

pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, 

serta pengaruh faktor emosional. Adapun pejelasannya adalah sebagai berikut: 

a. Pengalaman Pribadi  

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi haruslah 

meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk 

apabila pengalaman pribadi itu terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor 

emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan 

pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama membekas.  

b. Pengaruh Orang lain Yang Dianggap Penting  

Orang lain di sekitar individu merupakan salah satu diantara  komponen 

sosial yang ikut mempengaruhi sikap individu itu sendiri. Seseorang yang 

biasa dianggap penting bagi individu adalah orang tua, orang yang status 

sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, istri 

atau suami, dan lainlain. Pada umumnya, individu lebih cenderung untuk 

memiliki sikap yang searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting 

karena dimotivasi oleh keinginan menghindari konflik dengan orang yang 

dianggapnya penting tersebut.   

c. Pengaruh Kebudayaan  

Kebudayaan dimana individu hidup dan dibesarkan    mempunyai peranan 

bersar terhadap pembentukan sikap. Azwar (2011) mengutarakan bahwa 
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kepribadian tidak lain daripada pola perilaku yang konsisten yang 

menggambarkan sejarah reinforcement yang kita alami.  

d. Media Massa  

Dalam penyampaian informasi, media massa membawa pula  pesan-pesan 

yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya 

informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi 

terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Apabila pesan-pesan sugestif yang 

dibawa oleh informasi tersebut cukup kuat, tentunya akan memberi dasar  

afektif bagi individu dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuk arah sikap 

tertentu.   

e. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama  

Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu  sistem mempunyai 

pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar 

pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan 

buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh 

dilakukan dan diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta 

ajaran-ajarannya.   

f. Pengaruh Faktor Emosional  

Suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh  emosi yang 

berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk 

mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian dapat merupakan sikap 

sementara dan segera berlalu begitu frustasi hilang, namun dapat pula 

merupakan sikap yang lebih presisten dan bertahan lama. 
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2.1.4.4 Pengukuran Sikap  

Pernyataan sikap adalah rangkaian kalimat yang mengatakan sesuatu 

mengenai objek sikap yang diukur. Lebih lanjut dijelaskan sebagai kumpulan 

pernyataan mengenai sikap,  maka suatu skala sikap hendaknya berisi sebagian 

pernyataan favorable dan sebagian pernyataan yang unfavorable. Untuk membuat 

banyak pernyataan sikap, penyusun skala harus merencanakan langkah penulisan 

pernyataan sesuai prosedur serta menuruti suatu kaidah penulisan pernyataan yang 

jelas.  

Penentuan nilai skala dengan memberikan bobot dalam satuan deviasi 

normal bagi setiap jawaban merupakan cara yang cermat dan akan menghasilkan 

interval nilai yang tepat daam meletakkan masing-masing kategori pada suatu 

kontinum psikologi. Adanya fasilitas komputer yang memudahkan prosedur 

analisisinya sehingga walaupun cara itu memerlukan waktu dan tenaga yang 

banyak, setiap penyusun skala sikap hendaklah berusaha melakukannya (Azwar, 

2011).  

Apabila skala sikap yang disusun tidak untuk digunakan sebagai 

instrumen pengukuran yang menyangkut pengambilan keputusan yang penting 

sekali, seperti pada penelitian pendahuluan atau studi kelompok secara kecil-

kecilan, kadang-kadang demi kepraktisan penyusun skala sikap dapat menempuh 

cara sederhana untuk menentukan nilai skala pernyataan-pernyataan sikap yang 

ditulisnya (Azwar, 2011). Dengan cara sederhana untuk pernyataan yang bersifat 

favorable jawaban sangat tidak setuju diberi nilai 0, jawaban tidak setuju diberi 

nilai 1, jawaban entahlah diberi nilai 2, jawaban setuju diberi nilai 3, dan jawaban 
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sangat setuju diberi nilai 4. Sebaliknya bagi pernyataan yang tidak vaforabel, 

respon sangat tidak setuju diberi nilai 4, tidak setuju diberi nilai 3, entahlah diberi 

nilai 2, setuju diberi nilai 1, dan respon sangat setuju diberi nilai 0. Cara 

penentuan nilai ini diberlakukan bagi semua pernyataan sikap yang ada (Azwar, 

2011). 

Konsumen dalam melakukan pembelian tentu memiliki berbagai jenis 

sikap yang berdampak pada beberapa perilaku konsumen. Pada penelitian ini 

ingin melihat sikap konsumen terhadap iklan, merek, minat beli dan jenis produk. 

Adapun dampak yang ditimbulkan adanya sikap konsumen yang telah disebutkan 

sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut:  

2.1.5 Iklan  

2.1.5.1 Pengertian Iklan 

Periklanan adalah segala bentuk persentasi nonpribadi dan promosi 

gagasan, barang atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang harus dibayar” (Kotler 

dan Keller, 2012). Banyak konsumen mengganggap bahwa produk yang 

diiklankan memiliki nilai lebih dibanding produk lain yang sejenis. Hal ini 

merupakan kenyataan bahwa produk yang di iklankan secara nasional memiliki 

nilai prestis yang lebih tinggi. 

Iklan dan periklanan memiliki banyak persamaan karena keduanya 

merupakan pesan yang ditujukan kepada khalayak. Inti dari periklanan adalah 

kreatifitas untuk menarik perhatian khalayak, membangkitkan minat beli dan 

berujung pada tindakan pembelian. Namun sebenarnya periklanan adalah 
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keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan iklan sedangkan iklan merupakan hasil dari periklanan. 

2.1.5.2 Sifat Iklan 

1) Public Presentation 

Memungkinkan setiap orang akan menerima pesan yang sama 

mengenai produk. 

2) Pervasiveness 

Iklan dapat dilakukan berulang-ulang untuk memantapkan informasi 

mengenai produk. 

3) Amplified expressiveness 

Iklan mampu digunakan untuk mendramatisir suasana sehingga dapat 

menggugah dan mempengaruhi khalayak melalui gambar dan suara. 

4) Impersonality 

Iklan tidak memaksa khalayak untuk memperhatikan dan 

menangapinya. 

2.1.5.3 Fungsi Iklan 

Secara umum, periklanan dihargai karena dikelan sebagai pelaksana 

beragam fungsi komunikasi yang penting bagi perusahaan bisnis dan organisasi 

lainnya, antara lain (Shimp, 2013) : 

1) Informing (memberi informasi) 

Periklanan membuat konsumen sadar (aware) akan merek-merek baru, 

mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta 

memfasilitasi penciptaan merek yang positif. Karena merupakan suatu bentuk 
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komunikasi yang efektif, kemampuan menjangkau khalayak luas dengan biaya 

per kontak yang relatif rendah, periklanan memfasilitasi pengenalan 

(introduction) merek-merek baru, meningkatkan jumlah permintaan terhadap 

merek-merek yang telah ada, dan meningkatkan puncak kesadaran dalam 

benak konsumen (TOMA-top of mind awareness) untuk merek-merek yang 

sudah ada dalam kategori produk yang matang. Periklanan menampilkan 

peran informasi bernilai lainnya baik untuk merek yang diiklankan maupun 

konsumennya dengan mengajarkan manfaat-manfaat baru dengan merek-

merek yang telah ada. 

2) Persuading 

Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi (membujuk) pelanggan untuk 

mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Terkadang persuasi berbentuk 

mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan permintaan bagi 

keseluruhan kategori produk. Lebih sering iklan berupaya mambangun 

permintaan sekunder, yakni pernintaan bagi merek-merek perusahaan yang 

spesifik. 

3) Reminding 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan konsumen. 

Periklanan yang efektif juga meningkatkan minat konsumen terhadap merek 

yang sudah ada dan pembelian sebuah merek yang mungkin tidak akan 

dipilihnya Periklanan lebih jauh, didemonstrasikan untuk mempengaruhi 

pengalihan merek (brand swictching) dengan mengingatkan para konsumen 
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yang akhir-akhir ini belum membeli suatu merek yang tersedia dan 

mengandung atribut-atribut yang menguntungkan 

4) Adding Value 

Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa memberi nilai tambah 

bagi penawaran-penawaran mereka : inovasi , penyempurnaan kualitas , atau 

mengubah persepsi konsumen . Ketiga komponen nilai-tambah tersebut benar-

benar independen Periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan 

mempengaruhi persepsi konsumen . Periklanan yang efektif menyebabkan 

merek dipandang sebagai lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan 

bisa lebih unggul dari tawaran pesaing . 

5) Assisting 

Peran lain dalam periklanan adalah membantu perwakilan penjualan. Iklan 

mengawali proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan 

pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan kontak 

personal dengan para pelanggan yang prospektif. Upaya, waktu, dan biaya 

periklanan dapat dihemat karena lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk 

member informasi kepada prosperk tentang keistimewaan dan keuntungan 

produk. Terlebih lagi, iklan melegitimasi atau membuat apa yang dinyatakan 

(klaim) oleh perwakilan penjualan menjadi lebih kredibel (lebih dapat 

dipercaya). 

Sebagai penyampaian pesan, ikan umumnya ditempatkan pada tempat-

tempat dimana audience (peminat) dapat dengan mudah atau sering 
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mengaksesnya baik dalam bentuk visual (gambar) atau audio (suara) (Supriyanto, 

2008). 

2.1.6 Niat Beli 

2.1.6.1 Pengertian Niat Beli 

Niat beli merupakan keinginan yang muncul dalam diri konsumen 

terhadap suatu produk sebagai dampak dari suatu proses pengamatan dan 

pembelajaran konsumen atau individu tersebut terhadap suatu produk. Durianto 

(2013), mengungkapkan bahwa “Minat beli adalah keinginan untuk memiliki 

produk, minat beli akan timbul apabila seseorang konsumen sudah terpengaruh 

terhadap mutu dan kualitas dari suatu produk, informasi seputar produk, ex: harga, 

cara membeli dan kelemahan serta keunggulan produk dibanding merek lain. 

Sedangkan Simamora (2011:106), mengatakan bahwa ”Minat beli (niat 

beli) terhadap suatu produk timbul karena adanya dasar kepercayaan terhadap 

produk yang diiringi dengan kemampuan untuk membeli produk.” Selain itu, niat 

beli terhadap suatu produk juga dapat terjadi dengan adanya pengaruh dari orang 

lain yang dipercaya oleh calon konsumen. Niat beli juga dapat timbul apabila 

seorang konsumen merasa sangat tertarik terhadap berbagai informasi seputar 

produk yang diperoleh melalui iklan, pengalaman orang yang telah 

menggunakannya, dan kebutuhan yang mendesak terhadap suatu produk. 

Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa minat beli 

timbul karena adanya ketertarikan dari individu tersebut terhadap produk yang 

diamati dan diiringi dengan kemampuan untuk membeli produk tersebut. Selain 
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itu produk yang telah diamati dan dipelajari tersebut juga akan lebih mudah untuk 

diperoleh. 

Setiadi (2011:216), menyatakan bahwa “Minat beli dibentuk dari sikap 

konsumen terhadap produk yang terdiri dari kepercayaan konsumen terhadap 

merek dan evaluasi merek, sehingga dari dua tahap tersebut muncullah minat 

untuk membeli”. Semakin rendah tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu 

produk akan menyebabkan semakin menurunnya minat beli konsumen. 

Minat untuk membeli merupakan suatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu pada waktu tertentu. Pembelian nyata 

terjadi apabila konsumen telah mempunyai minat untuk membeli suatu produk. 

Menurut Durianto (2013), yaitu: “Pembelian nyata merupakan sasaran akhir 

konsumen di mana minat beli merupakan pernyataan mental konsumen yang 

merefleksikan perencanaan untuk membeli sejumlah produk dengan merek 

tertentu, pengetahuan akan produk yang akan dibeli sangat diperlukan oleh 

konsumen”. 

2.1.6.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Beli Konsumen. 

Swastha dan Irawan (2001) mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat membeli berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila 

seseorang merasa senang dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu 

akan memperkuat minat membeli, ketidakpuasan biasanya menghilangkan minat. 

Lidyawatie (2008) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

minat beli konsumen, yaitu : 
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1. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan seseorang 

dapat diperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan yang ingin dicapainya, 

aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu senggangnya, dan lain-lain. 

2. Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang mempunyai sosial ekonomi 

tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya  daripada yang 

mempunyai sosial ekonomi rendah. 

3. Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana seseorang menggunakan 

waktu senggangnya. 

4. Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan minat 

pria, misalnya dalam pola belanja. 

5. Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan orangtua akan 

berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas benda dan seseorang. 

2.1.6.3 Indikator Niat Beli Konsumen 

Menurut Ferdinand (2002:129), minat beli dapat di identifikasi melalui 

indikator-indikator sebagai berikut : 

1. Minat transaksional 

Yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Hal ini bermaksud 

yakni konsumen telah memiliki minat untuk melakukan pembelian suatu 

produk tertentu yang ia inginkan. 

2. Minat referensial 

Yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang 

lain. Hal ini bermaksud yakni seorang konsumen yang telah memiliki minat 
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untuk membeli akan menyarankan orang terdekatnya untuk juga melakukan 

pembelian produk yang sama. 

3. Minat preferensial 

Yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki 

preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika 

terjadi sesuatu dengan produk preferensinya. 

4. Minat eksploratif 

Minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi 

mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung 

sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

2.2 Hubungan Antar Variabel 

2.2.1 Hubungan Endorser Type terhadap Sikap Konsumen pada Iklan, 

Sikap Konsumen pada Merek, dan Niat Beli 

Menurut Atkin (1983) dan Olson (1981) kredibilitas endorser menjadi satu 

hal yang penting dalam mengevaluasi iklan dan merk, kredibilitas endorser 

memiliki pengaruh yang positif terhadap sikap konsumen atas iklan dan sikap 

konsumen atas merk. Menurut Goldsmith (2000) dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa kredibilitas endorser menjadi hal penting dalam 

mengevaluasi iklan, kredibilitas endorser memiliki pengaruh positif terhadap 

sikap konsumen. Foreign Endorser adalah endorser yang merupakan seorang 

selebriti yang berasal dari luar negeri yang memiliki popularitas di negara tempat 

produk diiklankan. 
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Menurut Yeh dan Lin (2010) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

dalam sebuah iklan terdapat pengaruh perbedaan jenis endorser (foreign endorser 

dan domestic endorser) terhadap sikap atas iklan. Foreign endorser memiliki 

kredibilitas yang lebih tinggi karena dianggap lebih expert dan lebih dapat 

dipercaya. Sehingga, memiliki pengaruh positif terhadap sikap konsumen pada 

iklan. Maka, berdasarkan hubungan variabel di atas, hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Endorser Type berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap (a) 

sikap konsumen pada iklan, (b) sikap konsumen pada merek, (c) niat beli. 

2.2.2 Hubungan Involvement dalam Memoderasi Hubungan Kausalitas 

Endorser Type terhadap Sikap Konsumen pada Iklan, Sikap 

Konsumen pada Merek, dan Niat Beli 

Menurut Yeh dan Lin (2010) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

involvement memoderasi atau dapat menjadikan perbedaan pengaruh endorser 

type terhadap sikap konsumen pada iklan, sikap konsumen pada merek, dan niat 

beli. Sikap pada merek konsumen lebih dipengaruhi oleh iklan menggunakan 

foreign endorser untuk produk yang high involvement. Maka, berdasarkan 

hubungan variabel di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H2 : involvement berpengaruh secara signifikan dalam memoderasi hubungan 

kausalitas endorser type terhadap (a) sikap konsumen pada iklan, (b) sikap 

konsumen pada merek, (c) niat beli. 
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2.3 Penelitian Terdahulu  

Penelitian dengan topik yang sama pernah dilakukan Yeh dan Lin (2010) 

dengan judul Measuring the effectiveness of advertisements sent via mobile 

phone: Implications of the Appeal, Endorser, and Involvement model and 

purchasing behavior. 

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel 

jenis endorser, yaitu foreign endorser dan domestic endorser sebagai variabel 

independen. Perbedaan yang diberikan pada penelitian ini adalah pada penelitian 

sebelumnya, tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh endorser type dan 

information appeal terhadap advertisement effectiveness (attitude toward ads, 

attitude toward brand, purchase intention). Sedangkan pada penelitian ini, hanya 

menggunakan variabel endorser type (foreign endorser dan domestic endorser), 

dan melihat pengaruhnya terhadap advertisement effectiveness (Sikap konsumen 

pada iklan, sikap konsumen pada merek, dan niat beli). 

2.4 Model Analisis  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian serta 

landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya maka model analisis yang 

digunakan untuk melihat pengaruh perbandingan Domestic Endorser dengan 

Foreign Endorser terhadap sikap konsumen pada iklan, pengaruh sikap konsumen 

pada iklan terhadap sikap konsumen pada merek, pengaruh sikap konsumen pada 

merek terhadap niat beli, dan sikap konsumen pada merek memoderasi hubungan 

sikap konsumen pada iklan dengan niat beli. Adapun model analisis dalam 

penelitian ini adalah:  
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Gambar 2.1 

Model Analisis 

 

Model penelitian di atas terdiri dari lima variabel yang akan diteliti dimana 

model tersebut menjelaskan keterkaitan antara satu variabel dan variabel lainnya. 

Penggunaan endorser sebagai strategi kreatif pembuatan iklan telah banyak 

dipakai dalam dunia periklanan secara umum, namun masih tidak banyak ditemui, 

khususnya penggunaan foreign endorser dan domestic endorser oleh para 

pengiklan. Hal ini dikarenakan menurut penelitian-penelitian terdahulu, di 

antaranya adalah Yeh dan Lin (2010), penggunaan foreign endorser dalam iklan, 

khususnya iklan cetak, dapat menghasilkan sikap atas iklan dan niat beli yang 

lebih baik dibandingkan dengan iklan yang menggunakan domestic endorser. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Menurut Sugiyono (2012:14) terdapat beberapa jenis penelitian antara lain 

1) Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan memperoleh data yang 

berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan 2) Penelitian Kualitatif 

merupakan penelitian yang datanya berbentuk kata, skema, dan gambar. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

yakni variabel-variabel yang diamati dapat diidentifikasi dan hubungan-hubungan 

antar variabel dapat diukur. Menurut Setiadi (2003:1) penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang lebih berdasarekan pada data yang dapat dihitung untuk 

menghasilkan suatu penaksiran. Isi rencana analisis data didasarkan pada rencana 

penelitian yang telah dirumuskan dan data yang sudah siap diolah. Data kuantitatif 

bersifat terstruktur sehingga mudah dibaca oleh peneliti. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksperimental. 

Penelitian eksperimental adalah penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan 

(Sugiyono, 2012). Di samping itu, metode eksperimen merupakan suatu metode 

penelitian yang berusaha mencari pengaruh variable-variabel tertentu terhadap 

variable yang lain dalam konisi yang terkontrol secara ketat (Anshori dan Iswati, 

2009). Penelitian ini menggunakan hubungan kausal yaitu hubungan yang bersifat 

sebab akibat (Anshori dan Iswati 2009:22). Selanjutnya eksperimen akan 

dilakukan dengan menggunakan iklan fiktif. Hal ini bertujuan untuk menghindari 
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bias yang dimungkinkan terjadi jika menggunakan iklan dan merek yang telah ada 

dan telah dikenali sebelumnya. 

3.2 Desain Penelitian 

3.2.1 Desain Eksperimental 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan 

metode eksperimental. Penelitian eksperimen berfokus untuk memanipulasi satu 

atau lebih variabel bebas yang mempengaruhi respon unit tes. Unit tes yang 

dimaksud adalah partisipan atau responden yang diminta bekerja sama untuk 

memberikan data penelitian terkini. Unit tes sering disebut juga sebagai 

responden/partisipan. Sebuah penelitian eksperimen sedapat mungkin harus 

dikondisikan secara cermat dan teliti, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan 

dengan tingkat kepercayaan yang pantas atau dapat dipercaya (Kerlinger dan Lee, 

2000). 

Poin penting lain di dalam eksperimen, adalah keharusan untuk 

mengondisikan setiap kelompok/skenario pengujian secara tepat serupa, terkecuali 

untuk bagian stimulus (perlakuan manipulasi atas stimulus) yang dapat 

menunjukkan hasil yang dicari (Park, 2012). Sehingga, wajar jika suatu penelitian 

perlu mengadakan uji pendahuluan (pre test) guna mempermudah dan 

memperjelas percobaan pada stimuli/variabel penelitian. 

3.2.2 Stimuli Penelitian 

Menurut Setiadi (2011), stimulus atau stimuli merupakan bentuk fisik, 
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visual atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu. Stimuli 

dimaksudkan untuk merangsang responden. Bentuk stimuli dalam penelitian ini 

berupa tampilan visual sebuah iklan produk. Iklan tersebut merupakan iklan fiktif 

yang mengadaptasi iklan yang mempromosikan suatu produk pada umumnya. 

Iklan tersebut mengandung beberapa konten antara lain 1) gambar produk yang 

telah ditentukan, 2) nama merek yang bersifat fiktif, 3) endorser yang telah 

ditentukan. Untuk menghindari bias, iklan ditampilkan dalam bentuk grayscale, 

hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika partisipan telah familiar dengan iklan 

yang akan ditampilkan. 

Pre test dilakukan sebanyak satu kali dengan menyebar kuesioner secara 

online. Pre test  bertujuan untuk mengetahui produk yang dipreferensikan oleh 

responden. Kuesioner pertama disebarkan kepada 30 responden. Pembuatan iklan 

manipulasi pada penelitian ini memuat konten-konten yang pada umumnya 

terdapat pada iklan produk. Nama merek dibuat secara fiktif namun mengacu pada 

nama produk yang akan ditampilkan. Selain itu, gambar produk dan gambar 

endorser diambil dari website google.com dengan pertimbangan estetika gambar 

dan kesesuaian untuk kebutuhan iklan. 

3.3 Identifikasi Variabel 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2013), variabel merupakan 

representasi dari  abstraksi fenomena-fenomena kehidupan nyata yang diamati 

(construct) yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai yang berupa angka 

atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. 
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Variabel perlu digunakan karena pertama, agar tidak menimbulkan 

kekaburan fokus penelitian dan menghilangkan kemungkinan salah penafsiran 

terhadap obyek yang menjadi fokus. Kedua, memudahkan pembuatan instrument 

penelitian (Danim, 1997:72). 

Berdasarkan rumusan masalah dan model analisis yang digunakan, 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis 

variabel yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

3.3.1 Variabel Independen 

Variabel eksogen dapat dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi 

dan diasumsi sebagai penyebab munculnya gejala pada variabel terukur. 

Variabel eksogen, merupakan variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain 

di dalam model (Hair et al, 2010). Secara visual, variabel eksogen tidak 

digambarkan menerima anak panah (one-headed arrow) dari arah variabel lain di 

dalam model. Variabel eksogen juga disebut variabel independen. Variabel 

eksogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah domestic endorser (X1) dan 

foreign endorser (X2)). 

3.3.2 Variabel Moderasi 

Variabel moderasi (moderating variable) adalah variabel yang 

memengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat (Sekaran, 

2006). Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah variabel involvement (high 

involvement dan low involvement). 
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3.3.3 Variabel Dependen 

Variabel endogen merupakan variabel yang telah mendapat pengaruh dari 

satu atau beberapa variabel lain di dalam model (Hair et al, 2010). Dalam model, 

variabel endogen digambarkan sebagai variabel yang menerima anak panah dari 

variabel eksogen. Dalam penelitian ini, variabel endogen ada tiga, yakni: 1) 

Sikap Konsumen pada Iklan (Y1) 2) Sikap Konsumen pada Merek (Y2) 3) Niat 

Beli (Y3). 

3.4 Definisi Operasional 

Variabel merupakan konsep yang mempunyai variasi nilai, dimana variasi 

nilai itu tampak jika variabel itu didefinisikan secara operasional atau ditentukan 

tingkatannya (Danim, 1997:101). Untuk memudahkan pengertian dan untuk 

menghindari kesalahan pengertian, maka perlu didefinisikan variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional merupakan penentuan dari 

abstraksi fenomena-fenomena kehidupan nyata yang diamati sehingga menjadi 

variabel yang dapat diukur (Indriantoro dan Supomo, 1999:85). Definisi 

operasional digunakan untuk mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian agar lebih mudah dan lebih jelas dipahami oleh pembaca. 

Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.4.1 Endorser Type 

Endorser adalah seseorang yang terlibat dalam proses komunikasi 

informasi pemasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Endorser type 
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adalah pengklasifikasian endorser berdasarkan daerah asal mereka, mengacu pada 

Yeh dan Lin (2010). Endorser type yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

foreign endorser dan domestic endorser. Endorser termasuk di dalam kategori 

domestic apabila orang yang menyampaikan pesan di dalam iklan tersebut berasal 

dari dalam negeri. Sementara itu, endorser yang termasuk kategori foreign apabila 

orang yang menyampaikan pesan di dalam iklan tersebut berasal dari luar negeri. 

Masih mengacu pada Yeh dan Lin (2010) skala pengukuran yang dipakai 

dalam mengukur variabel ini adalah kategorikal, dengan dua klasifikasi kategori,  

yaitu domestic endorser dan foreign endorser. Dalam penelitian ini penulis 

memaknai domestic endorser sebagai orang pembawa pesan dari dalam negeri, 

yaitu Indonesia, sedangkan foreign endorser sebagai orang pembawa pesan dalam 

suatu iklan yang berasal dari luar Indonesia. 

3.4.2 Involvement 

Menurut Zaichkowsky (1985), involvement adalah tingkat relevansi 

perasaan seseorang terhadap suatu objek berdasarkan kebutuhan yang melekat, 

nilai, dan keinginan. Dalam mengukur product involvement, digunakan 

pendekatan PII (Personal Involvement Inventory), dua buah produk yang dipilih 

kemudian diuji pada 20 mahasiswa pada tahap pre test, dengan menggunakan 

skala semantic differential scale, semakin tinggi nilai skala yang dipilih, maka 

semakin positif, begitu juga sebaliknya. Apabila nilai rata-rata responden 

menunjukkan di bawah 3,1, maka produk dapat dikatakan low involvement, 

namun jika ditemukan nilai rata-rata di atas 3,1, maka dapat dikatakan sebagai 

high involvement. 
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Contoh pengukuran involvement suatu produk : 

Menurut Anda, produk [ … ] adalah : 

 

3.4.3 Sikap Konsumen Pada Iklan 

Sikap atas iklan adalah merupakan suatu bentuk respon sebagai akibat dari 

penayangan iklan (Aaker et al.; 1998). Sikap atas iklan dapat diketahui dengan 

cara menilai respon individu terhadap pernyataan yang diukur dengan semantic 

diferential scale (Goldsmith and Lafferty, 2000) yang memuat pernyataan “Bagi 

saya, iklan produk tersebut …” 

Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah: (1) Iklan yang menarik 

(Membosankan/Menarik), (2) Iklan yang bagus (Tidak Bagus/Bagus), (3) Iklan 

yang informatif (membingungkan/Informatif). 

 

1 Tidak penting 1 2 3 4 5 6 7 Penting 

2 Membosankan 1 2 3 4 5 6 7 Menarik 

3 Tidak menggairahkan (unexciting) 1 2 3 4 5 6 7 Menggairahkan (exciting) 

4 Tidak berharga (means nothing) 1 2 3 4 5 6 7 Berharga (means a lot) 

5 Tidak punya daya tarik 1 2 3 4 5 6 7 Punya daya tarik 

6 Biasa 1 2 3 4 5 6 7 Mengagumkan 

7 Tidak bernilai 1 2 3 4 5 6 7 Bernilai 

8 Tidak memerlukan keterlibatan anda 1 2 3 4 5 6 7 Memerlukan keterlibatan anda 

9 Tidak diperlukan 1 2 3 4 5 6 7 Diperlukan 

Tabel 3.1 

Pengukuran involvement produk 
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3.4.4. Sikap Konsumen Pada Merek 

Mengacu pada definisi Henry Assael (1995), sikap atas merek merupakan 

suatu proses evaluasi konsumen terhadap merek, apakah merek tersebut dianggap 

baik atau tidak baik. Sikap individu terhadap merek dapat diketahui dengan cara 

menilai respon individu terhadap pernyataan yang diukur dengan semantic 

diferential scale (Goldsmith and Lafferty, 2000) yang memuat pernyataan “Bagi 

saya, produk tersebut …” 

Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah: (1) Kesan pada merek 

(Berkualitas Buruk/Berkualitas Baik), (2) Kepercayaan terhadap merek (Sia-

sia/Bermanfaat), (3) Minat terhadap merek (Tidak Suka/Suka) 

3.4.5. Niat Beli 

Berdasarkan pernyataan Mowen dan Minor (1998), niat konsumen adalah 

keinginan konsumen untuk mengkonsumsi produk atau jasa tertentu. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan pernyataan sebagai berikut: (1) Kemungkinan 

menggunakan produk, (2) Kemungkinan mencoba produk, (3) Kemungkinan 

membeli produk (Sangat Tidak Mungkin/Sangat Mungkin). 

Variabel sikap pada iklan, sikap pada merek, dan niat beli dalam penelitian 

ini menggunakan format semantic diferential scale dengan 7 poin. Penggunaan 

semantic diferential scale digunakan pada data interval untuk mengukur sikap 

juga beberapa karakteristik tertentu dan disusun atau dipasangkan berdasarkan 

kata sifat tertentu (Malhotra, 2007). 
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3.5 Jenis dan Sumber Data 

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian sosial, yaitu data 

berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan untuk sumber data yang digunakan 

adalah sumber data primer. Pada penelitian ini menggunakan jenis data 

kuantitatif, adapun sumber data diperoleh sebagai berikut: 

3.5.1 Data Primer 

Data primer  menurut Kriyantono (2006:41), adalah sumber data pertama 

dimana sebuah data dihasilkan. Pada penelitian ini, data primer berupa data yang 

diperoleh dari jawaban atau pendapat partisipan terhadap pertanyaan maupun 

pernyataan yang dikemukakan. Dalam penelitian ini, adalah kuesioner dari pretest 

atau main test. 

3.6 Partisipan Penelitian 

Menurut Cooper & Schindler (2014), populasi merupakan seluruh total 

elemen yang akan peneliti gunakan sebagai subjek penelitian untuk mengambil 

kesimpulan. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih oleh 

peneliti yang dianggap mempresentasikan keseluruhan populasi. Berdasarkan 

definisi tersebut, maka populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa S1 Unair. 

Alasan pemilihan mahasiswa S1 Unair karena jumlah mahasiswa S1 Unair yang 

banyak dan mudah ditemui. Menurut (Podsakoff dan Dalton, 1987), mahasiswa 

digunakan dengan alasan ketersediaan, kemudahan, murah, dan lebih dapat 

dikendalikan. Sehingga dapat diperkirakan 89,5% riset organisasional dan 

individu dengan eksperimen menggunakan siswa/mahasiswa sebagai subjek 

penelitian. Pemilihan responden yang seluruhnya mahasiswa juga dikarenakan 
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untuk mengurangi confounding effect, yang bisa disebabkan karena perbedaan 

karakteristik populasi. Mahasiswa juga dinilai lebih homogen secara usia, 

pendapatan, gaya hidup, dll. Di samping itu pemilihan mahasiswa juga 

dimaksudkan untuk kemudahan akses dalam penelitian. Meskipun demikian 

penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan, karena pada dasarnya penelitian 

eksperimen bukan bertujuan untuk menggenerelasikan hasil penelitian dalam 

suatu kelompok yang mewakili masyarakat, melainkan untuk mengetahui 

bagaimana hasil penelitian di dalam kelompok - kelompok tertentu yang mewakili 

karakteristik homogen. 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

purposive sampling, yaitu metode sampling yang terarah (memilih populasi 

berupa mahasiswa S1 Unair). Menambahkan hal ini, menurut rekomendasi Hair 

dkk (2010), ukuran sampel minimum dari model yang terdiri atas sedikitnya 5 

konstruk atau variabel umumnya sejumlah 100 sampel. Untuk mendapatkan 

pengukuran yang dianggap baik, maka jumlah sampel adalah sebesar antara 100 

hingga 200 (Hair dkk, 2010). Sedangkan untuk uji beda, jumlah sampel adalah 30 

untuk setiap manipulasi yang dilakukan. 

Total responden dikelompokkan secara acak ke dalam 4 kelompok 

perlakuan. Desain faktorial dalam peneltian ini adalah 2 (foreign endorser dan 

domestic endorser) x 2 (Produk low involvement dan high involvement). Masing-

masing kelompok perlakuan terdiri dari 30 orang, sehingga total menjadi 120 

orang. Setiap responden menerima satu buah iklan. 
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3.7 Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat 

diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, 

dokumentasi dan sebagainya. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner.  

Tahap-tahap penggunaan kuesioner tersebut adalah: 

1. pre test 

Tahap pre test yang pertama ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

involvement dari produk yang akan digunakan. Penelitian ini  menggunakan teori 

Personal Involvement Inventori (Zaickowsky, 1994). Studi ini dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada 30 orang partisipan. Peneliti menyajikan 10 

macam barang (5 produk low involvement dan 5 produk high involvement), lalu 

konsumen diminta menjawab sebanyak 9 pertanyaan per produk dengan skala 

semantic differential scale 1 sampai 7. 

Tahap pre test selanjutnya dilakukan untuk menentukan endorser type 

yang akan digunakan. Pada tahap ini, peneliti menyebarkan kuesioner kepada 30 

orang partisipan. Didalam kuesioner, peneliti menyediakan 3 gambar model 

foreign endorser dan 3 model domestic endorser yang letak gambarnya 

berdampingan, lalu pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan yang 

menggunakan jawaban Ya/Tidak. 

Tahap pre test selanjutnya dilakukan untuk menentukan kesesuaian 

endorser dengan produk. Pelaksanaan pre-test dilakukan dengan menyebarkan 
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kuesioner kepada 40 mahasiswa. Pre-test dilakukan untuk mengetahui apakah 

endorser yang digunakan sesuai dengan produk yang ditampilkan menurut 

partisipan dan mengetahui tanggapan mereka apakah sesuai dengan hipotesa yang 

diajukan atau tidak. Tiap kelompok terdiri dari 3 iklan, dan setiap kelompok 

diujikan pada 10 orang mahasiswa. Berarti dalam penelitian ini,setiap partisipan 

menerima 3 iklan dari 1 merek, yang dibintangi oleh 3 endorser dari masing-

masing endorser type, dengan total 12 iklan yang digunakan dalam tahap ini. Pada 

kuesioner, pertanyaan menggunakan semantic differential scale dari 1 sampai 7 

untuk melihat kecocokan endorser dengan merek. 

2. main test 

Main-test merupakan penelitian utama dimana dalam tahap ini peneliti 

menyebarkan kuesioner kepada partisipan dengan jumlah yang telah ditentukan 

yaitu sebanyak 120 kuesioner yang dibagi menjadi 4 iklan yang berbeda. Iklan 

yang digunakan didalam penelitian ini adalah hasil dari pre test akhir, yaitu 

kesesuaian endorser dengan produk. Iklan  yang terpilih telah dibedakan menjadi 

empat kelompok dengan endorser type (foreign x domestic) dan dengan jenis 

produk (high involvement x low involvement), dimana keempat kelompok tersebut 

adalah: 

1. FH : Menggunakan Foreign Endorser pada produk High involvement 

2. FL : Menggunakan Foreign Endorser pada produk Low involvement 

3. DH : Menggunakan Domestic Endorser pada produk High involvement 

4. DL : Menggunakan Domestic Endorser pada produk Low involvement 
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Dalam pelaksanaannya, kuesioner dibuat secara online dan dibagikan 

secara langsung pada mahasiswa S1 Unair Surabaya melalui aplikasi messenger 

yang ditautkan dengan link kuesioner. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur 

respons terhadap perlakuan yang diterima partisipan. Partisipan diberikan sebuah 

link melalui aplikasi messenger yang terhubung dengan kuesioner online yang 

berisi iklan fiktif, kemudian partisipan diminta untuk membaca dengan hati-hati. 

Langkah berikutnya, partisipan diminta untuk mengisi pertanyaan yang ada di 

dalam kuesioner. Peneliti menjadikan usia dan perbedaan kelamin mahasiswa 

sebagai kontrol dalam penelitian ini. 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.8.1 Uji Validitas 

Validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat 

ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur (Sugiharto dan Sitinjak, 

2006). Menurut Azwar (2003:5), uji validitas adalah uji yang digunakan untuk 

menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Alat ukur dengan validitas yang tinggi berarti 

mempunyai varian kesalahan yang kecil sehingga memberikan keyakinan bahwa 

data yang terkumpul merupakan data yang dapat dipercaya (Azwar, 2003:6). 

Cara melakukan uji validitas adalah dengan mengkorelasikan item 

pertanyaan dengan totalnya, Korelasi yang digunakan adalah Pearson Product 

Moment. Kriteria yang digunakan untuk menentukan valid tidaknya item 

pertanyaan menurut Gozali (2010), yaitu : 
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1. Jika r hitung > 0.3 maka valid 

2. Jika r hitung < 0.3 maka tidak valid 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

alat pengukuran konstruk variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang, terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

(Ghozali, 2009). Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur 

dalam mengukur suatu gejala/kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat 

pengukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji korelasi diantara variabel, maka uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan koefisien Cronbach Alpha. 

Menurut Morgan dan Griego (1998:125), koefisien alpha  merupakan 

yang paling sering digunakan peneliti karena koefisien ini mampu menyediakan 

ukuran reliabilitas yang bisa didapatkan dengan satu kali uji kuesioner. Malhotra 

(2007:308) menyatakan bahwa koefisien alpha  memiliki angka variasi dari nol 

(0) sampai satu (1). Agar item penelitian dapat dianggap reliabel, koefisien alpha 

harus diatas 0,60 (Malhotra, 2007:308). Apabila memenuhi nilai minimum 

tersebu, maka instrumen yang digunakan untuk mengukur suatu konstruk 

dianggap reliable. 

3.9 Teknik Analisis 

3.9.1 Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) 

MANOVA adalah perluasan multivariat dari analisis ANOVA. 

MANOVA merupakan metode statistik untuk mengeksplorasi hubungan diantara 
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beberapa variable independen yang berjenis kategorikal (bisa data nominal atau 

ordinal) dengan beberapa variable dependen yang berjenis metric (bisa data 

interval atau rasio). 

MANOVA adalah teknik yang digunakan jika: 

1) Tipe hubungan variabelnya adalah dependen 

2) Jika semua variabel dependen dalam satu hubungan semua variabel 

dependen dalam hubungan yang tunggal 

3) Variabel dependen adalah metrik 

4) Variabel independen adalah non metric 

Uji MANOVA (Uji F) digunakan untuk mengetahui pengaruh serempak 

dan parsial variabel independen terhadap seluruh variabel dependen. Model 

MANOVA hamper sama dengan model ANOVA. Perbedaannya hanya terletak 

pada variabel dependennya. Pada ANOVA variabel dependennya hanya satu. 

Sedangkan pada MANOVA, variabel dependennya lebih dari satu. 

Model MANOVA adalah: 

Y1 + Y2 + … + Yn = X1 + X2 + … + Xn 

 

 

 

a. Proses dasar MANOVA: 

1. Menguji asumsi-asumsi pada data MANOVA 

2. Menguji perbedaan antar grup 

3. Interpretasi output serta proses validasi hasil 

Metrik Non Metrik 
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b. Asumsi pada MANOVA 

1. Asumsi homogenitas varian-covarian pada variabel dependen 

2. Adanya independensi antar grup pada variabel independen 

3. variabel-variabel dependen seharusnya berdistribusi normal 

c. Output Uji Varian 

1. Varian tiap variabel dependen 

Alat analisis: Levene Test 

Keputusan: signifikansi jika H0 tidak ditolak 

2. Varian populasi secara keseluruhan 

Alat analisis: Box’ M 

Keputusan: signifikansi jika H0 tidak ditolak 

d. Output MANOVA Test 

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi. Apabila 

probabilitas > 0.05 maka H0 tidak ditolak, jika probabilitasnya < 0.05 

maka H0 ditolak. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini terdiri dari deskripsi umum penelitian, analisis hasil penelitian, dan 

pembahasan hasil penelitian. Deskripsi umum penelitian terdiri dari deskripsi 

sampel penelitian. Analisis hasil penelitian diawali dengan pre test untuk 

melakukan cek manipulasi, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi manova, 

kemudian dilakukan uji manova. Pembahasan hasil penelitian menyajikan 

perbedaan pengaruh antar variabel yang terjadi sebagai pembuktian hipotesis 

dalam penelitian ini. 

4.1 Deskripsi Umum Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Responden Penelitian 

Pada penelitian ini jumlah responden yang dijadikan target untuk 

berpartisipasi terbagi menjadi 4 kelompok, setiap kelompok dibutuhkan 

responden sebanyak 30 orang, dengan rincian 15 laki-laki dan 15 

perempuan, jumlah keseluruhan responden adalah 120 orang. Untuk 

mengantisipasi kuesioner yang tidak sempurna, maka disebarkan sebanyak 

160 kuesioner, setiap kelompok mendapatkan 40 kuesioner, dilebihkan 10 

kuesioner. Responden adalah mahasiswa, dan kuesioner dibuat secara 

online, menggunakan Google Form dan disebarkan secara langsung, 

ketika mahasiswa sedang istirahat dengan menggunakan aplikasi 

messenger dan dikirim tautan yang terhubung dengan kuesioner. 
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Tabel 4.1 

Proses Penyebaran Kuesioner 

NO KELOMPOK 

KUESIONER 

YANG 

DISEBAR 

KUESIONER 

YANG 

KEMBALI 

KUESIONER 

YANG 

SEMPURNA 

1 FH 

20 17 15 

20 18 15 

2 FL 

20 16 15 

20 17 15 

3 DH 

20 19 15 

20 17 15 

4 DL 

20 16 15 

20 15 15 

JUMLAH 160 135 120 

Sumber: data analisis 

Dari tabel 4.1 diketahui kuesioner yang disebarkan adalah 160 kuesioner, 

dan diterima 135 kuesioner, kemudian didapatkan 15 kuesioner tidak terisi 

sempurna, sehingga didapatkan 120 kuesioner. 

Dapat dilihat pada tabel 4.2, terlihat bahwa jumlah responden berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 60 orang (50%) dan responden berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 60 orang (50%). 
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Tabel 4.2 

Jenis Kelamin 

 Frekuensi Persentase 

Laki-Laki 60 50 

Perempuan 60 50 

Total 120 100 

Sumber: Hasil analisis data 

Informasi responden selanjutnya adalah mengenai sebaran usia responden 

dalam penelitian ini. Dibawah ini merupakan tabel 4.3 yang menampilkan profil 

responden berdasarkan sebaran usia: 

Tabel 4.3 

Usia Responden 

 Frekuensi Persentase 

18-20 73 60,83 

21-23 47 39,17 

Sumber: Hasil analisis data 

Berdasarkan tabel 4.3, tampak sebagian besar usia responden berada pada 

kisaran usia 18-20 tahun dengan jumlah 73 orang, dengan persentase sebesar 

60,83 %. Terdapat pula responden yang berusia 21-23 tahun sebanyak orang 47 

orang (39,17%). 
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4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Cek Manipulasi 

4.2.1.1 Cek Manipulasi Product Involvement 

 Studi pendahuluan ini dilakukan untuk menentukan produk yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Produk dikategorikan menjadi dua, yaitu high 

involvement dan low involvement, penulis menggunakan teori Personal 

Involvement Inventory (Zaichkowsky, 1994) dan memberikan kuesioner kepada 

30 mahasiswa. Peneliti menyajikan 10 macam barang (5 produk low involvement 

dan 5 produk high involvement), lalu konsumen diminta menjawab sebanyak 9 

pertanyaan per produk dengan skala semantic differential scale 1 sampai 7. 

Tabel 4.4 

Uji Product Involvement 

Product 

*LowInvolvement Mean *HighInvolvment Mean 

A. Air Mineral 2.96 F. Laptop 5.98 

B. Permen 2.99 G. Smartphone 6.23 

C. Minuman 

Bersoda 

3.27 H. Pakaian 5.20 

D. Teh 

Kemasan 

3.14 I. Motor 5.78 

E. Kopi 3.04 J. PC Tablet 5.53 

Sumber: Hasil analisis data 

Dari hasil tabel 4.4 menunjukkan bahwa air mineral termasuk kategori 

produk low involvement dengan nilai mean paling kecil, yaitu 2.96 mendekati 

nilai 1, sedangkan smartphone termasuk produk high involvement  dengan nilai 
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mean paling besar, yaitu 6.23 mendekati nilai 7. Hasil diatas sesuai dengan 

harapan peneliti berdasarkan teori Personal Involvement Inventori (Zaickowsky, 

1994). Sehingga produk yang digunakan didalam penelitian ini adalah air mineral 

untuk low involvement dan smartphone untuk high involvement. 

4.2.1.2 Cek Manipulasi Endorser Type 

 Studi pendahuluan ini dilakukan untuk menentukan endorser type yang 

akan digunakan dalam penelitian utama, yaitu terdiri dari dua endorser yaitu 

domestic endorser dan foreign endorser, peneliti menentukan orang Indonesia 

sebagai domestic endorser, dan orang luar Indonesia sebagai foreign endorser, 

kemudian diuji pada 30 mahasiswa. Pada survei ini, peneliti menyajikan 3 model 

untuk foreign endorser yang disajikan secara berdampingan, dan 3 model untuk 

domestic endorser yang disajikan secara berdampingan. Hasil dari uji penentuan 

endorser type dapat dilihat pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 

 Uji penentuan Endorser Type 

Sumber: Hasil analisis data 

Pada tabel 4.5 hasil menunjukkan bahwa responden menjawab Ya, pada 

endorser yang ada pada kuesioner sesuai kategori endorser type yang diharapkan 

peneliti. 

 

Endorser Pilihan Partisipan Jumlah Persentase 

Foreign Menjawab Ya, Foreign 30 100 % 

Domestic Menjawab Ya, Domestic 30 100 % 
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4.2.1.3 Cek Manipulasi Kesesuaian Endorser dengan produk. 

 Studi pendahuluan ini dilakukan untuk menguji kesesuaian antara 

endorser dan produk, peneliti memberikan kuesioner kepada 40 mahasiswa 

tentang kesesuaian endorser dengan produk yang ada pada iklan. Tiap kelompok 

terdiri dari 3 iklan, dan setiap kelompok diujikan pada 10 orang mahasiswa. 

Berarti dalam penelitian ini,setiap partisipan menerima 3 iklan dari 1 merek, yang 

dibintangi oleh 3 endorser dari masing-masing endorser type. Pada kuesioner, 

pertanyaan menggunakan semantic differential scale dari 1 sampai 7 untuk 

melihat kecocokan endorser dengan merek. 

Tabel 4.6 

Uji kesesuaian endorser dengan produk 

Sumber: Hasil analisis data 

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa FH1, FL1, DH1, dan DL1 memiliki 

nilai mean paling tinggi diantara kelompoknya, yaitu 6.65 pada FH1, 6.55 pada 

FL1, 6.68 pada DH1, dan 6.45 pada DL1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

iklan yang akan digunakan adalah untuk kelompok FH, adalah iklan FH1. Untuk 

kelompok FL, yaitu iklan FL1. Untuk kelompok DH, adalah iklan DH1. Dan 

untuk kelompok DL, yaitu iklan DL1. 

 

Kelompok1 

(FH) 

Mean Kelompok2 

(FL) 

Mean Kelompok3 

(DH) 

Mean Kelompok4 

(DL) 

Mean 

FH1 6.65 FL1 6.55 DH1 6.68 DL1 6.45 

FH2 5.20 FL2 5.20 DH2 5.62 DL2 5.80 

FH3 4.20 FL3 3.80 DH3 5.78 DL3 5.52 
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4.2.2 Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas diukur berdasarkan nilai item-to-total correlation dari 

masing-masing indikator pada tiap variabel. Uji reliabilitas diukur dengan 

menghitung nilai cronbach’s alpha masing-masing variabel. Hasil dari 

pengukuran beberapa uji tersebut akan ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 

item-to-

total 

correlation 

Cronbach’s 

alpha 

Aad 

aad1 0,849 

0,906 aad2 0,820 

aad3 0,773 

Aab 

aab1 0,843 

0,900 aab2 0,792 

aab3 0,780 

PI 

int1 0,863 

0.939 int2 0,869 

int3 0,889 

 

 Sumber: Hasil analisis data 

Nilai pada kolom item-to-total correlation merupakan uji konsistensi 

internal yang dilakukan atas indikator-indikator pertanyaan pada kuesioner. 

Konsistensi internal akan memberikan indikasi adanya kesamaan indikator dalam 

mengukur konstruk yang tak dapat diukur secara langsung (unobserved). Item 

atau indikator dinyatakan valid jika r hitung atau nilai item-to-total correlation 

mempunyai nilai lebih besar dari r standar yaitu 0.3 (Solomon, 2000). Pada tabel 

4.7 menunjukkan hasil semua indikator sangat bagus yaitu lebih besar dari 0,3, 

sehingga semua indikator tersebut dinyatakan valid. 

 Cronbach’s alpha digunakan untuk menghitung reliabilitas item-item 

pengukuran. Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui sampai sejauh 
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mana item, skala atau instrumen dapat memberikan hasil yang konstan apabila 

dilakukan pengukuran ulang dengan skala tersebut. Pertanyaan di dalam kuesioner 

dianggap reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel atau faktor dalam 

penelitian jika batas nilai Cronbach’s alpha sebesar 0,6 terpenuhi (Malhotra, 

2007). Berdasarkan tabel 4.7, masing-masing variabel menunjukkan hasil 

Cronbach’s alpha sangat bagus yaitu lebih besar dari 0,6, sehingga pengukuran 

pada masing-masing variabel dan faktor dimensi dinyatakan reliable dan 

selanjutnya dapat digunakan dalam penelitian. 

4.3 Uji Asumsi Manova 

4.3.1 Uji Homogenitas Varians 

Menurut Hair (2010), variabel dependen harus memiliki varian yang sama 

dalam setiap kategori variabel independen. Boxt test dan Lavene test dapat 

menguji asumsi ini. 

Tabel 4.8 

Lavene’s Test of Equality of Error Variances 

 F dF1 dF2 Sig. 

AAd 3.208 .3 .116 .026 

AB 2.561 .3 .116 .058 

PI 2.162 .3 .116 .096 

 

Sumber: Hasil analisis data 

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa nilai probabilitas levene test adalah 0.026 

untuk AAd, 0.058 untuk AB, dan 0.096 untuk PI. Untuk variabel AB dan PI 

memiliki probabilitas > 0.05, sedangkan untuk AAd memiliki nilai probabilitas < 

0.05. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan Sikap konsumen 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH ENDORSER TYPE... FEBY FARULLY P.P



61 
 

pada iklan (AAd) antara foreign endorser dengan domestic endorser. Sedangkan 

untuk Sikap konsumen pada merek (AB) dan niat beli (PI) tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan. 

Tabel 4.9 

Box’s Test of Equality of Covariance Matrices
a 

 

 

 

 

 

Hasil pengujian menurut tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil uji asumsi 

MANOVA dengan menggunakan uji box’s m test diperoleh hasil 49.683 dan nilai 

F test sebesar 2.630 dengan tingkat signifikansi 0.00 dimana lebih kecil dari 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks varian/ kovarian dari variabel 

dependen tidak sama. 

4.3.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas atau disebut multivariate normality adalah sebuah bentuk 

uji apakah data pada variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji 

signifikansi dalam manova, maka variabel dependen harus terdistribusi normal 

dalam setiap kategori variabel independen. 

 

 

 

Box's M 49.683 

F 2.630 

df1 18 

df2 47550.037 

Sig. .000 

Sumber: hasil analisis data 
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Tabel 4.10 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Mean Aad Mead AB Mean PI 

N 120 120 120 

Normal Parameters
a,b

 Mean 3.8222 3.9917 3.3694 

Std. Deviation 1.37534 1.22032 1.50926 

Most Extreme Differences Absolute .089 .106 .147 

Positive .089 .106 .147 

Negative -.056 -.053 -.068 

Test Statistic .089 .106 .147 

Asymp. Sig. (2-tailed) .021
c
 .002

c
 .000

c
 

Sumber: Hasil analisis data 

Dari tabel 4.10 untuk variabel sikap atas iklan memiliki p-value = 0.021, 

hal ini berarti variabel sikap atas iklan data tidak terdistribusi secara normal, 

begitu juga pada variabel sikap atas merek (nilai tes statistik=0.106, p=0.02) dan 

niat beli (nilai tes statistik= 0.147, p=0.00) yang berarti sebaran data pada variabel 

sikap atas merek dan niat beli tidak terdistribusi secara normal. 

Data yang tidak terdistribusi secara normal dikhawatirkan menjadi bias. 

Namun demikian pada banyak model keperilakuan (riset bidang marketing, 

sumber daya manusia, psikologi, atau ilmu sosial lainnya), ketidaknormalan data 

dianggap hal yang wajar sehingga syarat data harus terdistribusi normal tidak 

seketat ilmu non keperilakuan. Lebih lanjut hal ini disebabkan skala pengukuran 

pada riset keperilakuan yang sebagian besar adalah skala ordinal sehingga uji 

distribusi normal kurang mencerminkan hasil dari riset. Selain itu menurut 

Solimun (2002), asumsi normalitas tidak terlalu kritis untuk sampel besar, 

landasannya adalah Dalil Limit Pusat. Dalil Limit Pusat menjelaskan apabila 

jumlah sampel (n ≥ 30), maka statistik dari sampel tersebut akan mendekati 
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distribusi normal walaupun sampel dari populasi tersebut tidak terdistribusi secara 

normal (Walpole, 1995). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 120 untuk 

total 4 kelompok perlakuan, sehingga menurut Dalil Limit Pusat maka distribusi 

pada penelitian ini dianggap mendekati normal. 

4.4       Analisis Hasil Uji Manova (Univariate) 

4.4.1 Pengaruh perbedaan dua Endorser (Foreign Endorser dan Domestic 

Endorser) terhadap Sikap Konsumen pada Iklan 

Tabel 4.11 

Rangkuman Hasil Uji beda Sikap Konsumen Pada Iklan pada Endorser Type 

Variabel Sikap Konsumen 

Pada Iklan 

F Sig 

Foreign Endorser 3.828 
0.002 0.965 

Domestic Endorser 3.817 

Sumber: Hasil analisis data 

Berdasarkan tabel 4.11, diketahui bahwa perbedaan sikap atas iklan pada 

foreign endorser dan domestic endorser adalah tidak siginifikan (F=0.002 , 

p=0,965). Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan sikap atas iklan dari kedua 

jenis endorser. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa endorser tidak 

memiliki pengaruh secara langsung terhadap sikap konsumen pada iklan. 

4.4.2 Pengaruh perbedaan dua Endorser (Foreign Endorser dan Domestic 

Endorser) terhadap Sikap Konsumen pada Merek 

Tabel 4.12 

Rangkuman Hasil Uji beda Sikap Konsumen Pada Merek pada Endorser Type 

Variabel Sikap Konsumen 

Pada Merek 

F Sig 

Foreign Endorser 3.972 
0.030 0.863 

Domestic Endorser 4.011 

Sumber: Hasil analisis data 
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Berdasarkan tabel 4.12, diketahui bahwa perbedaan sikap atas merek pada 

foreign endorser dan domestic endorser adalah signifikan (F=0.030 , p=0.863). 

dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan sikap atas merek dari kedua jenis 

endorser. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa endorser type tidak 

memiliki pengaruh secara langsung terhadap sikap konsumen pada merek. 

4.4.3 Pengaruh perbedaan dua Endorser (Foreign Endorser dan Domestic 

Endorser) terhadap Niat Beli 

Tabel 4.13 

Rangkuman Hasil Uji beda Niat Beli pada Endorser Type 

Variabel Niat Beli F Sig 

Foreign Endorser 3.406 
0.073 0.788 

Domestic Endorser 3.333 

Sumber: Hasil analisis data 

Berdasarkan tabel 4.13, diketahui bahwa perbedaan niat beli pada foreign 

endorser dan domestic endorser adalah signifikan (F=0.073 , p=0.788). Dengan 

kata lain, tidak terdapat perbedaan niat beli dari kedua jenis endorser. Oleh karena 

itu dapat ditarik kesimpulan bahwa endorser type tidak memiliki pengaruh secara 

langsung terhadap niat beli. 

4.5 Analisis Hasil Uji Manova (Multivariate) 

4.5.1 Pengaruh moderasi Involvement terhadap hubungan kausal Endorser 

Type pada Sikap Konsumen pada Iklan 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh involvement dalam memoderasi 

pengaruh endorser diperlihatkan pada tabel 4.14. Tabel 4.14 menunjukkan bahwa 

pengaruh involvement dalam memoderasi pengaruh endorser terhadap sikap 

konsumen pada iklan adalah tidak signifikan (F=1.143, p=0.237). Hal ini berarti 
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jenis produk (involvement) tidak memiliki perbedaan secara signifikan pada 

pengaruh endorser terhadap sikap konsumen pada iklan. 

Tabel 4.14 

Pengaruh moderasi involvement terhadap pengaruh endorser pada 

sikap konsumen pada iklan 

Variabel Penelitian 

Ads Attitude 

Treatment group 

Mean F Sig 

Interaction effect: 

Endorser*Involvement 

1.143 0.237 

- Foreign Endorser, High Involvement 4.044 

- Foreign Endorser, Low Involvement 3.589 

- Domestic Endorser, High Involvement 3.756 

- Domestic Endorser, Low Involvement 3.900 

Sumber: Lampiran 

4.5.2 Pengaruh moderasi Involvement terhadap hubungan kausal Endorser 

Type pada Sikap Konsumen pada Merek 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh involvement dalam memoderasi 

pengaruh endorser diperlihatkan pada tabel 4.15. Tabel 4.15 menunjukkan bahwa 

pengaruh involvement dalam memoderasi pengaruh endorser terhadap sikap 

konsumen pada merek adalah tidak signifikan (F=0.587, p=0.445). Hal ini berarti 

jenis produk (involvement) tidak memiliki perbedaan secara signifikan pada 

pengaruh endorser terhadap sikap konsumen pada merek. 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH ENDORSER TYPE... FEBY FARULLY P.P



66 
 

Tabel 4.15 

Pengaruh moderasi involvement terhadap pengaruh endorser pada sikap 

konsumen pada merek 

Variabel Penelitian 

Brand Attitude 

Treatment group 

Mean F Sig 

Interaction effect: 

Endorser*Involvement 

0.587 0.445 

- Foreign Endorser, High Involvement 4.033 

- Foreign Endorser, Low Involvement 3.989 

- Domestic Endorser, High Involvement 3.822 

- Domestic Endorser, Low Involvement 4.122 

Sumber: Lampiran 

4.5.3 Pengaruh moderasi Involvement terhadap hubungan kausal Endorser 

Type pada Niat Beli 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh involvement dalam memoderasi 

pengaruh endorser diperlihatkan pada tabel 4.16. Tabel 4.16 menunjukkan bahwa 

pengaruh involvement dalam memoderasi pengaruh endorser terhadap niat beli 

adalah tidak signifikan (F=0.362, p=0.549). Hal ini berarti jenis produk 

(involvement) tidak memiliki perbedaan secara signifikan pada pengaruh endorser 

terhadap niat beli. 

Tabel 4.16 

Pengaruh moderasi involvement terhadap pengaruh endorser pada niat beli 

Variabel Penelitian 

Purchase Intention 

Treatment group 

Mean F Sig 

Interaction effect: 

Endorser*Involvement 

0.362 0.549 

- Foreign Endorser, High Involvement 3.000 

- Foreign Endorser, Low Involvement 3.667 

- Domestic Endorser, High Involvement 2.911 

- Domestic Endorser, Low Involvement 3.900 
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Sumber: Lampiran 

4.6 Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan tabel 4.11 hingga tabel 4.16, maka penjelasan dari masing-

masing analisis hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis 1a, 1b, dan 1c 

 Hasil analisis variabel sikap konsumen pada iklan, sikap konsumen 

pada merek, dan niat beli pada tabel 4.11 hingga tabel 4.13 menunjukkan 

p-value > 0.05, hal ini berarti bahwa penggunaan endorser type (foreign 

endorser atau domestic endorser) tidak memiliki perbedaan pengaruh yang 

signifikan terhadap (a) sikap konsumen pada iklan, (b) sikap konsumen 

pada merek, dan (c) niat beli. Hasil ini menyatakan bahwa hipotesis 1a, 1b, 

dan 1c ditolak. 

2. Hasil uji hipotesis 2a, 2b, dan 2c 

 Hasil analisis variabel sikap konsumen pada iklan, sikap konsumen 

pada merek, dan niat beli pada tabel 4.14 hingga tabel 4.16 menunjukkan 

p-value > 0.05, hal ini berarti bahwa jenis produk atau involvement  tidak 

memiliki perbedaan pada pengaruh endorser type (foreign endorser atau 

domestic endorser) terhadap (a) sikap konsumen pada iklan, (b) sikap 

konsumen pada merek, dan (c) niat beli. Dapat juga diartikan bahwa 

pengaruh endorser baik untuk produk high involvement dan low 

involvement adalah sama. Hasil ini menyatakan bahwa hipotesis 2a, 2b, 

dan 2c ditolak. 
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4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dalam 

subbab ini akan disajikan pembahasan atas hasil uji hipotesis penelitian terkait 

dengan relevansinya dengan teori dan fakta empiris yang ada. Dalam pembahasan 

ini, peneliti berusaha mengungkapkan temuan teoritis dan fakta empiris sehingga 

diharapkan dapat ditemukan konsep teori baru atau pengembangan dari teori yang 

telah ada. 

4.7.1 Pengaruh Endorser Type terhadap Sikap Konsumen pada Iklan, Sikap 

Konsumen pada Merek, dan Niat Beli 

Berdasarkan hasil estimasi dan pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa 

endorser type tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap konsumen 

pada iklan, sikap konsumen pada merek, dan niat beli. Jadi, perbedaan antara 

penggunaan foreign endorser atau domestic endorser tidak mempengaruhi sikap 

konsumen pada iklan, sikap konsumen pada merek, dan niat beli. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Yeh dan Lin (2010), 

dimana ia mengemukakan bahwa terdapat pengaruh perbedaan endorser (foreign 

endorser dengan domestic endorser) terhadap sikap konsumen pada iklan. Hal ini 

kemungkinan besar disebabkan karena sudah banyak merek-merek yang 

menggunakan foreign endorser dan domestic endorser secara berdampingan, 

maka partisipan tidak merasa adanya perbedaan penggunaan endorser dalam 

mempengaruhi sikap mereka terhadap iklan dan merek yang disajikan oleh 

endorser didalam iklan. 
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4.7.2 Pengaruh Moderasi Involvement terhadap hubungan kausal Endorser 

Type pada Sikap Konsumen pada Iklan, Sikap Konsumen pada 

Merek, dan Niat Beli 

Berdasarkan hasil estimasi dan pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa 

pengaruh involvement dalam memoderasi pengaruh endorser type terhadap sikap 

konsumen pada iklan, sikap konsumen pada merek, dan niat beli adalah tidak 

signifikan. Jadi, penggunaan foreign endorser atau domestic endorser tidak 

mempengaruhi sikap konsumen pada iklan, sikap konsumen pada merek, dan niat 

beli, baik pada produk high involvement atau produk low involvement. 

Hasil penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian Yeh dan Lin 

(2010), dimana ia mengemukakan bahwa involvement memoderasi atau dapat 

menjadikan perbedaan pengaruh endorser type terhadap sikap konsumen pada 

iklan, sikap konsumen pada merek, dan niat beli. Hal ini berarti perbedaan jenis 

produk (involvement) tidak memperkuat atau memperlemah hubungan endorser 

type terhadap sikap konsumen pada iklan, sikap konsumen pada merek, dan niat 

beli. 

 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH ENDORSER TYPE... FEBY FARULLY P.P



70 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

Setelah melakukan analisis data dan pembahasan, maka pada bab ini akan 

diuraikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Selain itu, pada bab ini 

akan disajikan juga beberapa implikasi manajerial. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, hipotesis dan kerangka berfikir dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perbedaan endorser type yang digunakan dalam iklan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap sikap konsumen pada iklan, sikap 

konsumen pada merek, dan niat beli. Hal ini dikarenakan sudah banyak 

produk-produk yang menggunakan foreign endorser dan domestic 

endorser didalam iklannya. Sehingga konsumen tidak merasakan 

pengaruh antara kedua endorser type tersebut. 

2. Pengaruh moderasi involvement terhadap hubungan kausal endorser 

pada sikap konsumen pada iklan, sikap konsumen pada merek, dan niat 

beli adalah tidak signifikan. Hal ini membuktikan bahwa tinggi 

rendahnya involvement pada produk tidak mempengaruhi hubungan 

endorser type dengan sikap konsumen pada iklan, sikap konsumen 

pada merek, dan niat beli. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan kesimpulan yang 

diperoleh, dapat diajukan saran baik manajerial maupun akademisi. 

1. Bagi biro iklan dan perusahaan 

 Pemasar sudah tidak perlu memilih untuk menggunakan foreign 

endorser atau domestic endorser lagi di dalam iklan produknya. Saat 

ini, baik foreign endorser, maupun domestic endorser sama-sama 

memiliki potensial yang sama, serta masing-masing endorser memiliki 

pasarnya sendiri. Sehingga yang perlu diperhatikan oleh pemasar 

adalah bagaimana personality yang ingin dibangun melalui endorser 

yang akan dipilih, baik foreign endorser, ataupun domestic endorser.      

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh 

perbedaan iklan dalam pembentukan sikap dan niat pembelian. Namun implikasi 

hasil penelitian ini pada praktek periklanan harus dikaji dengan hati-hati. 

Mengingat penelitian ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini 

diharapkan dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan mahasiswa S1 Unair, meskipun internal validity dalam 

penelitian ini terpenuhi dengan baik, namun external validity kurang. 

Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya perlu memperluas sampel 

responden yang akan digunakan, seperti menggunakan mahasiswa se-
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Surabaya dan menggunakan metode survey, sehingga external validity 

dapat ditingkatkan 

2. Produk yang digunakan dalam penelitian ini hanya produk manufaktur. 

Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan produk jasa. 
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Lampiran Manipulasi 

1. Involvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Endorser Type 

Item Statistics 

 Mean N 

Pdct1 
2.96 

30 

Pdct2 
2.99 

30 

Pdct3 
3.27 

30 

Pdct4 
3.14 

30 

Pdct5 
3.04 

30 

Pdct6 5.98 30 

Pdct7 6.23 30 

Pdct8 5.20 30 

Pdct9 5.78 30 

Pdct10 5.53 30 

 Item Statistics 

 

Answer 

Yes 

Answer No 

N 

Foreign 30 0 30 

Domestic 30 0 30 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH ENDORSER TYPE... FEBY FARULLY P.P



 

 

3. Kesesuaian endorser dengan produk 

 

Item Statistics 

 Mean N 

FH1 
6.65 

10 

FH2 
5.20 

10 

FH3 
4.20 

10 

FL1 
6.55 

10 

FL2 
5.20 

10 

FL3 
3.80 

10 

DH1 
6.68 

10 

DH2 
5.62 

10 

DH3 
5.78 

10 

DL1 
6.45 

10 

DL2 
5.80 

10 

DL3 
5.52 

10 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Mean Aad Mead AB Mean PI 

N 120 120 120 

Normal Parameters
a,b

 Mean 3.8222 3.9917 3.3694 

Std. Deviation 1.37534 1.22032 1.50926 

Most Extreme Differences Absolute .089 .106 .147 

Positive .089 .106 .147 

Negative -.056 -.053 -.068 

Test Statistic .089 .106 .147 

Asymp. Sig. (2-tailed) .021
c
 .002

c
 .000

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.906 3 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

AAd1 3.73 1.455 40 

AAd2 4.02 1.489 40 

AAd3 3.73 1.550 40 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

AAd1 7.74 7.941 .849 .836 

AAd2 7.45 7.930 .820 .860 

AAd3 7.74 7.891 .773 .901 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.900 3 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

AB1 4.01 1.319 40 

AB2 4.22 1.258 40 

AB3 3.75 1.428 40 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

AB1 7.97 6.150 .843 .823 

AB2 7.76 6.672 .792 .868 

AB3 8.23 5.941 .780 .881 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.939 3 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

PI1 3.57 1.570 40 

PI2 3.25 1.573 40 

PI3 3.29 1.652 40 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PI1 6.54 9.629 .863 .919 

PI2 6.86 9.568 .869 .914 

PI3 6.82 8.975 .889 .899 
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Correlations 

 AAd1 AAd2 AAd3 AB1 AB2 AB3 PI1 PI2 PI3 

AAd1 Pearson Correlation 1 .820
**
 .756

**
 .684

**
 .584

**
 .654

**
 .517

**
 .526

**
 .558

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

AAd2 Pearson Correlation .820
**
 1 .719

**
 .689

**
 .639

**
 .638

**
 .510

**
 .540

**
 .541

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

AAd3 Pearson Correlation .756
**
 .719

**
 1 .712

**
 .621

**
 .607

**
 .520

**
 .545

**
 .543

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

AB1 Pearson Correlation .684
**
 .689

**
 .712

**
 1 .789

**
 .769

**
 .651

**
 .712

**
 .693

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

AB2 Pearson Correlation .584
**
 .639

**
 .621

**
 .789

**
 1 .704

**
 .682

**
 .707

**
 .689

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

AB3 Pearson Correlation .654
**
 .638

**
 .607

**
 .769

**
 .704

**
 1 .742

**
 .743

**
 .683

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

PI1 Pearson Correlation .517
**
 .510

**
 .520

**
 .651

**
 .682

**
 .742

**
 1 .816

**
 .843

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

PI2 Pearson Correlation .526
**
 .540

**
 .545

**
 .712

**
 .707

**
 .743

**
 .816

**
 1 .851

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

PI3 Pearson Correlation .558
**
 .541

**
 .543

**
 .693

**
 .689

**
 .683

**
 .843

**
 .851

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Between-Subjects Factors 

 N 

Endorser Domestic 60 

Foreign 60 

Involvement High 60 

Low 60 
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Box's Test of Equality of Covariance Matricesa 

Box's M 49.683 

F 2.630 

df1 18 

df2 47550.037 

Sig. .000 

Tests the null hypothesis that the observed covariance 

matrices of the dependent variables are equal across groups. 

a. Design: Intercept + Endorser + Involvement + Endorser * 

Involvement 

 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Mean Aad Based on Mean 3.208 3 116 .026 

Based on Median 3.157 3 116 .027 

Based on Median and with 

adjusted df 

3.157 3 101.003 .028 

Based on trimmed mean 3.211 3 116 .026 

Mead AB Based on Mean 2.561 3 116 .058 

Based on Median 2.316 3 116 .079 

Based on Median and with 

adjusted df 

2.316 3 107.658 .080 

Based on trimmed mean 2.528 3 116 .061 

Mean PI Based on Mean 2.162 3 116 .096 

Based on Median 1.972 3 116 .122 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.972 3 111.574 .122 

Based on trimmed mean 2.068 3 116 .108 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Endorser + Involvement + Endorser * Involvement 
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Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Intercept Pillai's Trace .921 440.148
b
 3.000 114.000 .000 .921 

Wilks' Lambda .079 440.148
b
 3.000 114.000 .000 .921 

Hotelling's Trace 11.583 440.148
b
 3.000 114.000 .000 .921 

Roy's Largest Root 11.583 440.148
b
 3.000 114.000 .000 .921 

Endorser Pillai's Trace .006 .212
b
 3.000 114.000 .888 .006 

Wilks' Lambda .994 .212
b
 3.000 114.000 .888 .006 

Hotelling's Trace .006 .212
b
 3.000 114.000 .888 .006 

Roy's Largest Root .006 .212
b
 3.000 114.000 .888 .006 

Involvement Pillai's Trace .182 8.465
b
 3.000 114.000 .000 .182 

Wilks' Lambda .818 8.465
b
 3.000 114.000 .000 .182 

Hotelling's Trace .223 8.465
b
 3.000 114.000 .000 .182 

Roy's Largest Root .223 8.465
b
 3.000 114.000 .000 .182 

Endorser * Involvement Pillai's Trace .013 .486
b
 3.000 114.000 .693 .013 

Wilks' Lambda .987 .486
b
 3.000 114.000 .693 .013 

Hotelling's Trace .013 .486
b
 3.000 114.000 .693 .013 

Roy's Largest Root .013 .486
b
 3.000 114.000 .693 .013 

a. Design: Intercept + Endorser + Involvement + Endorser * Involvement 

b. Exact statistic 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial 

Eta 

Squared 

Corrected Model Mean Aad 3.430
a
 3 1.143 .598 .617 .015 

Mead AB 1.425
b
 3 .475 .313 .816 .008 

Mean PI 21.492
c
 3 7.164 3.330 .022 .079 

Intercept Mean Aad 1753.126 1 1753.126 917.425 .000 .888 

Mead AB 1912.008 1 1912.008 1261.701 .000 .916 

Mean PI 1362.379 1 1362.379 633.223 .000 .845 

Endorser Mean Aad .004 1 .004 .002 .965 .000 

Mead AB .045 1 .045 .030 .863 .000 

Mean PI .156 1 .156 .073 .788 .001 

Involvement Mean Aad .726 1 .726 .380 .539 .003 

Mead AB .490 1 .490 .323 .571 .003 

Mean PI 20.556 1 20.556 9.554 .002 .076 

Endorser * Involvement Mean Aad 2.700 1 2.700 1.413 .237 .012 

Mead AB .890 1 .890 .587 .445 .005 

Mean PI .779 1 .779 .362 .549 .003 

Error Mean Aad 221.667 116 1.911    

Mead AB 175.789 116 1.515    

Mean PI 249.574 116 2.152    

Total Mean Aad 1978.222 120     

Mead AB 2089.222 120     

Mean PI 1633.444 120     

Corrected Total Mean Aad 225.096 119     

Mead AB 177.214 119     

Mean PI 271.066 119     

a. R Squared = .015 (Adjusted R Squared = -.010) 

b. R Squared = .008 (Adjusted R Squared = -.018) 

c. R Squared = .079 (Adjusted R Squared = .055) 
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• 

Cek Manipulasi 

1. Jenis Produk (Involvement) 

Berilah tanda dot (•) pada salah satu kolom angka 1 sampai 7 

Contoh: 

menurut saya minum air putih adalah: 

   Sangat Tidak Penting   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]    Sangat Penting 

Hal ini berarti minum air putih adalah sangat penting bagi anda 

 

List produk: 

 

 

 

 

 

 

A. Air Mineral 

Menurut anda, produk Air Mineral adalah: 

 

 

A. Air Mineral F. Laptop 

B. Permen G. Smartphone 

C. Minuman Bersoda H. Pakaian 

D. Teh Kemasan I. Motor 

E. Kopi J. PC Tablet 

1 Tidak penting 1 2 3 4 5 6 7 Penting 

2 Membosankan 1 2 3 4 5 6 7 Menarik 

3 Tidak menggairahkan (unexciting) 1 2 3 4 5 6 7 Menggairahkan (exciting) 

4 Tidak berharga (means nothing) 1 2 3 4 5 6 7 Berharga (means a lot) 

5 Tidak punya daya tarik 1 2 3 4 5 6 7 Punya daya tarik 

6 Biasa 1 2 3 4 5 6 7 Mengagumkan 

7 Tidak bernilai 1 2 3 4 5 6 7 Bernilai 

8 Tidak memerlukan keterlibatan anda 1 2 3 4 5 6 7 Memerlukan keterlibatan anda 

9 Tidak diperlukan 1 2 3 4 5 6 7 Diperlukan 
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B. Permen 

Menurut anda, produk Permen adalah: 

 

C. Minuman Bersoda 

Menurut anda, produk Minuman Bersoda adalah: 

 

 

 

 

 

 

1 Tidak penting 1 2 3 4 5 6 7 Penting 

2 Membosankan 1 2 3 4 5 6 7 Menarik 

3 Tidak menggairahkan (unexciting) 1 2 3 4 5 6 7 Menggairahkan (exciting) 

4 Tidak berharga (means nothing) 1 2 3 4 5 6 7 Berharga (means a lot) 

5 Tidak punya daya tarik 1 2 3 4 5 6 7 Punya daya tarik 

6 Biasa 1 2 3 4 5 6 7 Mengagumkan 

7 Tidak bernilai 1 2 3 4 5 6 7 Bernilai 

8 Tidak memerlukan keterlibatan anda 1 2 3 4 5 6 7 Memerlukan keterlibatan anda 

9 Tidak diperlukan 1 2 3 4 5 6 7 Diperlukan 

1 Tidak penting 1 2 3 4 5 6 7 Penting 

2 Membosankan 1 2 3 4 5 6 7 Menarik 

3 Tidak menggairahkan (unexciting) 1 2 3 4 5 6 7 Menggairahkan (exciting) 

4 Tidak berharga (means nothing) 1 2 3 4 5 6 7 Berharga (means a lot) 

5 Tidak punya daya tarik 1 2 3 4 5 6 7 Punya daya tarik 

6 Biasa 1 2 3 4 5 6 7 Mengagumkan 

7 Tidak bernilai 1 2 3 4 5 6 7 Bernilai 

8 Tidak memerlukan keterlibatan anda 1 2 3 4 5 6 7 Memerlukan keterlibatan anda 

9 Tidak diperlukan 1 2 3 4 5 6 7 Diperlukan 
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D. Teh Kemasan 

Menurut anda, produk Teh Kemasan adalah: 

 

E. Kopi 

Menurut anda, produk Kopi adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

1 Tidak penting 1 2 3 4 5 6 7 Penting 

2 Membosankan 1 2 3 4 5 6 7 Menarik 

3 Tidak menggairahkan (unexciting) 1 2 3 4 5 6 7 Menggairahkan (exciting) 

4 Tidak berharga (means nothing) 1 2 3 4 5 6 7 Berharga (means a lot) 

5 Tidak punya daya tarik 1 2 3 4 5 6 7 Punya daya tarik 

6 Biasa 1 2 3 4 5 6 7 Mengagumkan 

7 Tidak bernilai 1 2 3 4 5 6 7 Bernilai 

8 Tidak memerlukan keterlibatan anda 1 2 3 4 5 6 7 Memerlukan keterlibatan anda 

9 Tidak diperlukan 1 2 3 4 5 6 7 Diperlukan 

1 Tidak penting 1 2 3 4 5 6 7 Penting 

2 Membosankan 1 2 3 4 5 6 7 Menarik 

3 Tidak menggairahkan (unexciting) 1 2 3 4 5 6 7 Menggairahkan (exciting) 

4 Tidak berharga (means nothing) 1 2 3 4 5 6 7 Berharga (means a lot) 

5 Tidak punya daya tarik 1 2 3 4 5 6 7 Punya daya tarik 

6 Biasa 1 2 3 4 5 6 7 Mengagumkan 

7 Tidak bernilai 1 2 3 4 5 6 7 Bernilai 

8 Tidak memerlukan keterlibatan anda 1 2 3 4 5 6 7 Memerlukan keterlibatan anda 

9 Tidak diperlukan 1 2 3 4 5 6 7 Diperlukan 
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F. Laptop 

Menurut anda, produk Laptop adalah: 

 

G. Smartphone 

Menurut anda, produk Smartphone adalah: 

 

 

 

 

 

 

1 Tidak penting 1 2 3 4 5 6 7 Penting 

2 Membosankan 1 2 3 4 5 6 7 Menarik 

3 Tidak menggairahkan (unexciting) 1 2 3 4 5 6 7 Menggairahkan (exciting) 

4 Tidak berharga (means nothing) 1 2 3 4 5 6 7 Berharga (means a lot) 

5 Tidak punya daya tarik 1 2 3 4 5 6 7 Punya daya tarik 

6 Biasa 1 2 3 4 5 6 7 Mengagumkan 

7 Tidak bernilai 1 2 3 4 5 6 7 Bernilai 

8 Tidak memerlukan keterlibatan anda 1 2 3 4 5 6 7 Memerlukan keterlibatan anda 

9 Tidak diperlukan 1 2 3 4 5 6 7 Diperlukan 

1 Tidak penting 1 2 3 4 5 6 7 Penting 

2 Membosankan 1 2 3 4 5 6 7 Menarik 

3 Tidak menggairahkan (unexciting) 1 2 3 4 5 6 7 Menggairahkan (exciting) 

4 Tidak berharga (means nothing) 1 2 3 4 5 6 7 Berharga (means a lot) 

5 Tidak punya daya tarik 1 2 3 4 5 6 7 Punya daya tarik 

6 Biasa 1 2 3 4 5 6 7 Mengagumkan 

7 Tidak bernilai 1 2 3 4 5 6 7 Bernilai 

8 Tidak memerlukan keterlibatan anda 1 2 3 4 5 6 7 Memerlukan keterlibatan anda 

9 Tidak diperlukan 1 2 3 4 5 6 7 Diperlukan 
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H. Pakaian 

Menurut anda, produk pakaian adalah: 

 

I. Motor 

Menurut anda, produk Motor adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

1 Tidak penting 1 2 3 4 5 6 7 Penting 

2 Membosankan 1 2 3 4 5 6 7 Menarik 

3 Tidak menggairahkan (unexciting) 1 2 3 4 5 6 7 Menggairahkan (exciting) 

4 Tidak berharga (means nothing) 1 2 3 4 5 6 7 Berharga (means a lot) 

5 Tidak punya daya tarik 1 2 3 4 5 6 7 Punya daya tarik 

6 Biasa 1 2 3 4 5 6 7 Mengagumkan 

7 Tidak bernilai 1 2 3 4 5 6 7 Bernilai 

8 Tidak memerlukan keterlibatan anda 1 2 3 4 5 6 7 Memerlukan keterlibatan anda 

9 Tidak diperlukan 1 2 3 4 5 6 7 Diperlukan 

1 Tidak penting 1 2 3 4 5 6 7 Penting 

2 Membosankan 1 2 3 4 5 6 7 Menarik 

3 Tidak menggairahkan (unexciting) 1 2 3 4 5 6 7 Menggairahkan (exciting) 

4 Tidak berharga (means nothing) 1 2 3 4 5 6 7 Berharga (means a lot) 

5 Tidak punya daya tarik 1 2 3 4 5 6 7 Punya daya tarik 

6 Biasa 1 2 3 4 5 6 7 Mengagumkan 

7 Tidak bernilai 1 2 3 4 5 6 7 Bernilai 

8 Tidak memerlukan keterlibatan anda 1 2 3 4 5 6 7 Memerlukan keterlibatan anda 

9 Tidak diperlukan 1 2 3 4 5 6 7 Diperlukan 
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J. PC Tablet 

Menurut anda, produk PC Tablet adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Tidak penting 1 2 3 4 5 6 7 Penting 

2 Membosankan 1 2 3 4 5 6 7 Menarik 

3 Tidak menggairahkan (unexciting) 1 2 3 4 5 6 7 Menggairahkan (exciting) 

4 Tidak berharga (means nothing) 1 2 3 4 5 6 7 Berharga (means a lot) 

5 Tidak punya daya tarik 1 2 3 4 5 6 7 Punya daya tarik 

6 Biasa 1 2 3 4 5 6 7 Mengagumkan 

7 Tidak bernilai 1 2 3 4 5 6 7 Bernilai 

8 Tidak memerlukan keterlibatan anda 1 2 3 4 5 6 7 Memerlukan keterlibatan anda 

9 Tidak diperlukan 1 2 3 4 5 6 7 Diperlukan 
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Endorser 1 Endorser 2 

Endorser 2 Endorser 1 

Endorser 3 

Endorser 3 

2. Jenis Endorser 

 

Menurut anda, apakah model diatas adalah model yang berasal dari luar negeri? (Ya/Tidak) 

 

Menurut anda, apakah model diatas adalah model yang berasal dari dalam negeri 

(Indonesia)? (Ya/Tidak)  
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• 

3. Kesesuaian Produk dengan Endorser 

Berilah tanda dot (•) pada salah satu kolom angka 1 sampai 7 

Contoh: 

menurut saya minum air putih adalah: 

   Sangat Tidak Penting   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]    Sangat Penting 

Hal ini berarti minum air putih adalah sangat penting bagi anda 

 

Merek SMART 

Endorser Luar Negeri (Foreign Endorser) (FH) 

a. FH1 

 

Menurut anda, apakah model diatas cocok untuk mengiklankan merek SMART diatas? 

Sangat Tidak Cocok  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Cocok 

 

b. FH2 

 

Menurut anda, apakah model diatas cocok untuk mengiklankan merek SMART diatas? 

Sangat Tidak Cocok  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Cocok 
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c. FH3 

 

 

Menurut anda, apakah model diatas cocok untuk mengiklankan merek SMART diatas? 

Sangat Tidak Cocok  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Cocok 
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• 

 

3. Kesesuaian Produk dengan Endorser 

Berilah tanda dot (•) pada salah satu kolom angka 1 sampai 7 

Contoh: 

menurut saya minum air putih adalah: 

   Sangat Tidak Penting   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]    Sangat Penting 

Hal ini berarti minum air putih adalah sangat penting bagi anda 

 

Merek SMART 

Endorser Dalam Negeri (Domestic Endorser) (DH) 

a. DH1 

 

Menurut anda, apakah model diatas cocok untuk mengiklankan merek SMART diatas? 

Sangat Tidak Cocok  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Cocok 

 

b. DH2 

 

Menurut anda, apakah model diatas cocok untuk mengiklankan merek SMART diatas? 

Sangat Tidak Cocok  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Cocok 
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c. DH3 

Menurut anda, apakah model diatas cocok untuk mengiklankan merek SMART diatas? 

Sangat Tidak Cocok  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Cocok 
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3. Kesesuaian Produk dengan Endorser 

Berilah tanda dot (•) pada salah satu kolom angka 1 sampai 7 

Contoh: 

menurut saya minum air putih adalah: 

   Sangat Tidak Penting   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]    Sangat Penting 

Hal ini berarti minum air putih adalah sangat penting bagi anda 

 

Merek MINERAL 

Endorser Luar Negeri (Foreign Endorser) (FL) 

a. FL1 

 

Menurut anda, apakah model diatas cocok untuk mengiklankan merek SMART diatas? 

Sangat Tidak Cocok  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Cocok 

b. FL2 

Menurut anda, apakah model diatas cocok untuk mengiklankan merek SMART diatas? 

Sangat Tidak Cocok  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Cocok 
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c. FL3 

 

Menurut anda, apakah model diatas cocok untuk mengiklankan merek SMART diatas? 

Sangat Tidak Cocok  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Cocok 
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3. Kesesuaian Produk dengan Endorser 

Berilah tanda dot (•) pada salah satu kolom angka 1 sampai 7 

Contoh: 

menurut saya minum air putih adalah: 

   Sangat Tidak Penting   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]    Sangat Penting 

Hal ini berarti minum air putih adalah sangat penting bagi anda 

 

Endorser Dalam Negeri (Domestic Endorser) (DL) 

a. DL1 

 

Menurut anda, apakah model diatas cocok untuk mengiklankan merek SMART diatas? 

Sangat Tidak Cocok  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Cocok 

 

b. DL2 

Menurut anda, apakah model diatas cocok untuk mengiklankan merek SMART diatas? 

Sangat Tidak Cocok  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Cocok 
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c. DL3 

Menurut anda, apakah model diatas cocok untuk mengiklankan merek SMART diatas? 

Sangat Tidak Cocok  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Cocok 
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• 

 

Peneliti, 

Feby Farully Pratama Putra 

 

Catatan penting : 

Mohon setelah melihat iklan, diharapkan anda mengisi kuisioner yang telah disediakan. 

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. 

 

Keterangan cara menjawab: 

Berilah tanda dot (•) pada salah satu kolom angka 1 sampai 7 

Contoh: 

menurut saya minum air putih adalah: 

 Sangat Tidak Penting   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]    Sangat Penting 

Hal ini berarti minum air putih adalah sangat penting bagi anda 

 

 

1. Jenis Kelamin 

Laki laki [   ] Perempuan [   ] 

2. Usia 

< 18 th [   ]      18-20 th [   ]      21-23 th [   ]      24-26 th [   ]      > 26 th [   ] 
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1. Pernyataan dibawah ini, ingin mengetahui bagaimana respon anda terhadap 

iklan diatas: 

 Menurut anda iklan SMART diatas:  

Membosankan  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Menarik 

Buruk  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Bagus 

Membingungkan [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Informatif 

2. Pernyataan dibawah ini, untuk mengetahui bagaimana respon anda terhadap 

merek SMART: 

 Menurut anda merek SMART:  

Berkualitas Buruk [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Berkualitas Baik 

Sia-sia  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Bermanfaat 

 Sikap anda pada merek SMART: 

Tidak Suka [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Suka 

 

3. Pernyataan dibawah ini, untuk mengetahui kemungkinan anda untuk mencoba, 

menggunakan dan membeli Merek SMART: 

 Anda berniat untuk menggunakan merek SMART 

Sangat Tidak Mungkin  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Mungkin 
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 Anda akan mencoba merek SMART dalam waktu dekat 

Sangat Tidak Mungkin  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Mungkin 

 Kemungkinan anda untuk membeli merek SMART: 

Sangat Tidak Mungkin  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Mungkin 
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1. Pernyataan dibawah ini, ingin mengetahui bagaimana respon anda terhadap 

iklan diatas: 

 Menurut anda iklan SMART diatas:  

Membosankan  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Menarik 

Buruk  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Bagus 

Membingungkan [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Informatif 

2. Pernyataan dibawah ini, untuk mengetahui bagaimana respon anda terhadap 

merek SMART: 

 Menurut anda merek SMART:  

Berkualitas Buruk [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Berkualitas Baik 

Sia-sia  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Bermanfaat 

 Sikap anda pada merek SMART: 

Tidak Suka [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Suka 

 

3. Pernyataan dibawah ini, untuk mengetahui kemungkinan anda untuk mencoba, 

menggunakan dan membeli merek SMART: 

 Anda berniat untuk menggunakan merek SMART 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH ENDORSER TYPE... FEBY FARULLY P.P



Sangat Tidak Mungkin  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Mungkin 

 Anda akan mencoba merek SMART dalam waktu dekat 

Sangat Tidak Mungkin  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Mungkin 

 Kemungkinan anda untuk membeli merek SMART: 

Sangat Tidak Mungkin  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Mungkin 
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1. Pernyataan dibawah ini, ingin mengetahui bagaimana respon anda terhadap 

iklan diatas: 

 Menurut anda iklan MINERAL diatas:  

Membosankan  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Menarik 

Buruk   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Bagus 

Membingungkan [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Informatif 

2. Pernyataan dibawah ini, untuk mengetahui bagaimana respon anda terhadap 

merek MINERAL: 

 Menurut anda merek MINERAL:  

Berkualitas Buruk  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Berkualitas Baik 

Sia-sia   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Bermanfaat 

 Sikap anda pada merek MINERAL: 

Tidak Suka  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Suka 

 

3. Pernyataan dibawah ini, untuk mengetahui kemungkinan anda untuk mencoba, 

menggunakan dan membeli merek MINERAL: 

 Anda berniat untuk menggunakan merek MINERAL 

Sangat Tidak Mungkin  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Mungkin 
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 Anda akan mencoba merek MINERAL dalam waktu dekat 

Sangat Tidak Mungkin  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Mungkin 

 Kemungkinan anda untuk membeli merek MINERAL: 

Sangat Tidak Mungkin  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Mungkin 
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1. Pernyataan dibawah ini, ingin mengetahui bagaimana respon anda terhadap 

iklan 4: 

 Menurut anda iklan 4:  

Membosankan  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Menarik 

Buruk   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Bagus 

Membingungkan [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Informatif 

2. Pernyataan dibawah ini, untuk mengetahui bagaimana respon anda terhadap 

merek MINERAL: 

 Menurut anda merek MINERAL:  

Berkualitas Buruk [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Berkualitas Baik 

Sia-sia        [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Bermanfaat 

 Sikap anda pada merek MINERAL: 

Tidak Suka       [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Suka 

 

3. Pernyataan dibawah ini, untuk mengetahui kemungkinan anda untuk mencoba, 

menggunakan dan membeli merek MINERAL: 

 Anda berniat untuk menggunakan merek MINERAL 

Sangat Tidak Mungkin  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Mungkin 
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 Anda akan mencoba merek MINERAL dalam waktu dekat 

Sangat Tidak Mungkin  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Mungkin 

 Kemungkinan anda untuk membeli merek MINERAL: 

Sangat Tidak Mungkin  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] Sangat Mungkin 
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