
PENGARUH PENGGUNAAN CELEBRITY ENDORSER 
MULTIPRODUK TERHADAP PURCHASE INTENTION 

(ASMIRANDAH, AXE dan GERRY SALUT) 
 

 

 

 

 

Oleh 
ROHANI 
200511062 

 
 
 

SKRIPSI 
Diajukan untuk melengkapi Sebahagian Syarat 

Dalam mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 
Program Studi Manajemen 

 
 
 
 
 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 
INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 
2010 

PENGARUH PENGGUNAAN..., ROHANI, Me.-IBS, 2010



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI 

 

Pengaruh Penggunaan Celebrity Endorser Multiproduk 
Terhadap Purchase Intention 

(Asmirandah, AXE dan Gerry Salut) 

 

 

SKRIPSI 

Diterima Dan Disetujui Untuk Diujikan 

2010 

 

 

           Nama Mahasiswa       : ROHANI 

                                NPM          : 200511062 

                                Jurusan / Program       : Manajemen / Sarjana 

 

 

Jakarta, April 2010 

 

Pembimbing Utama Skripsi 

 

 

Santi Rimadias, MSi. 

PENGARUH PENGGUNAAN..., ROHANI, Me.-IBS, 2010



HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF 
  

Nama    : Rohani 

NPM    : 200511062 

Jurusan / Program  : Manajemen / Sarjana 

Judul                            : Pengaruh Penggunaan Celebrity Endorser Multiproduk 

Terhadap Purchase Intention (Asmirandah, AXE dan Gerry 

Salut) 

Tanggal Ujian Komprehensif :  

Penguji : 

Ketua   : Dr. Siti Sundari, SH, MH. 

Anggota  : 1. Santi Rimadias, Msi. 

         2. Erric Wijaya, SE., ME. 

Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian komprehensif  

pada Rabu, 7 April 2010 dan dinyatakan LULUS ujian. 

  

Penguji, 

Ketua 

 

 

 

(        Dr. Siti Sundari, SH, MH.       ) 

 

                 Anggota I                Anggota II 

 

 

 

     (   Santi Rimadias, MSi.)                (Erric Wijaya, SE., ME.) 

PENGARUH PENGGUNAAN..., ROHANI, Me.-IBS, 2010



KATA PENGANTAR 

  

 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat 

serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

”Pengaruh Penggunaan Celebrity Endorser Multiproduk terhadap Purchase Intention 

(Asmirandah, AXE dan Gerry Saluut)”. Adapun penulisan skripsi ini merupakan 

salah satu persyaratan wajib dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School . 

 Penulisan skripsi ini tidaklah lepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan 

semangat dari berbagai pihak. Karena tanpa adanya semua itu, skripsi ini tidaklah 

akan menjadi sesuatu yang berarti. Penulis dalam kesempatan ini akan 

menyampaikan ucapan terima kasih yang tak ternilai kepada : 

1. Ibu Santi Rimadias, M.Si. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan 

pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Ketua STIE IBS, Dr. Siti Sundari, SH, MH. 

3. Seluruh pendiri dan pimpinan STIE-IBS, DR. Siswanto, DR. Muchlis, 

Nugroho Endropranoto, SE., MBA, Drs. Noehi Nasution (Alm).  

4. Ketua Jurusan Manajemen, Bapak Donant Alananto Iskandar, SE, MBA  

5. Bapak Whony Rofianto, ST, MSi. Sebagai pembimbing statistik. 

6. Ibu Isbandini Veterina, SE., selaku pembimbing akademik penulis selama 

menjadi mahasiswa STIE-IBS, 

PENGARUH PENGGUNAAN..., ROHANI, Me.-IBS, 2010



7. Seluruh dosen, staf administrasi dan civitas STIE IBS. 

8. Kedua orang tua tersayang yang selalu setia memberikan doa, semangat, 

motivasi, serta dukungan baik moral, materil maupun spiritual sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

9. Adik kecilku tercinta yang dengan segala celotehan anehnya dapat 

menghilangkan segala macam lelah dan penat. 

10. Sahabat-sahabat terbaikku, Denny Apriyanti Lumbangaol, Gloria Astuti 

Evelyn Siburian, Endah Gayuh Gratiawati, Erlisa, Indah Putri Yuni dan 

Nuraini yang dengan setia memberikan semangat meski dari kejauhan.  

11. Para kost-an members dan para nomadeners, Dini , Anggie, Putri, Gilang , 

Gita (terima kasih buat kamar kosan serta segala fasilitasnya), Pitienq dan  

Fitra.  

12. Teman-teman seperjuangan, Tama (thanks buat bantuan & tumpangannya), 

Yudith (terima kasih juga buat segala bentuk bantuannya), Rissa, Ebi, Rian 

(Palkon), Arya, Abe, K’Lidya, Fahri, Dini, Galih, Ipang, Ebi, Agung, Imam, 

Alem, Rojak, Firly, Kunto, Jaja, Intan, Irfan, Mayora, Kasyful, Dian, Tasha. 

13. Ibu Hj. Lia yang dengan sabarnya membiarkan kost-an ramai ketika musim 

ujian tiba. 

14. IBS CHOIR, yang banyak membawaku berdiri dihadapan orang-orang 

penting yang tak terbayangkan sebelumnya. 

15. MY BIJIs...Iwe, Daniel, Elsa dan Via terima kasih buat semua dukungan, doa, 

canda-tawa dan hiburan yang selama ini dijalani bersama. 

PENGARUH PENGGUNAAN..., ROHANI, Me.-IBS, 2010



16. Teman-teman kuliah, Undang, Wawan, Adhi, Arum, Ayu, Rina dan seluruh 

angkatan 2005. 

17. Teman-teman anggota Senat 2007-2008. 

18. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu 

 

 Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam pembuatan akripsi ini 

masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan, 

pengetahuan, dan pengalaman. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun 

sangat penulis harapkan demi perbaikan kualitas penulisan di masa yang akan datang. 

Jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pembaca, penulis memohon maaf yang 

sebesar-besarnya. 

 Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih. 

 

                                                                        

                              Jakarta, Maret 2010 

 

Penulis. 

 

 

 

PENGARUH PENGGUNAAN..., ROHANI, Me.-IBS, 2010



 

ABSTRACT 

This research observes the relationship between perceived celebrity endorser, 

credibility celebrity endorser and  purchase intention of AXE and Gerry Salut. The 

perceived celebrity endorser is measured through some attributes such as attention 

gaining, entertaining, likeable, impactful,  convincing and believable. Where as the 

credibility celebrity endorser is measured through some dimensions which are 

attractiveness, expertise and trustworthiness. This research applied at STIE 

Indonesia Banking School, Kemang, the sample used is about 120 respondents. The 

technique of analysis for this research is multiple linear regression and t-test. The 

regression output  for each variable, found that the significant value of perceived 

celebrity endorsement AXE and Gerry Salut is 0,000 below the level of significance 

which is used (alpha = 0,05) .In conclusion,  there’s a significant value between 

perceived celebrity endorser and purchase intention. The regression output of 

credibility celebrity endorser found that significant value of AXE is below the level of 

significance, which means there is a significant value between credibility celebrity 

endorser and purchase intention and signifinacant value of Gerry Salut is above the 

level of significance, which means there is no significant value between credibility 

celebrity endorser and purchase intention. 

Keyword : Celebrity endorser, perceived, credibility, multiproduct 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan  

“Optimisme atau keyakinan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia yang semakin membaik mendorong timbulnya laju persaingan di dalam 

dunia usaha”, demikian kutipan ulasan pada harian Kompas edisi 17 Desember 2009. 

Hal ini dapat juga kita lihat dengan semakin banyaknya perusahaan yang 

menghasilkan barang maupun jasa, yang menyebabkan persaingan dalam dunia usaha 

semakin ketat. Di dalam kondisi persaingan usaha yang semakin ketat ini, perusahaan 

dituntut untuk lebih kreatif dalam menetapkan strategi yang tepat bagi perusahaan 

sehingga dapat menarik perhatian konsumen dan mempengaruhi konsumen untuk 

mengkonsumsi produk mereka. 

 Dewasa ini, konsumen semakin selektif di dalam pemilihan produk untuk 

digunakan atau dikonsumsi. Hal ini disebabkan oleh perkembangan arus informasi 

yang sangat cepat ditunjang dengan keberadaan teknologi membuat konsumen dapat 

menyerap informasi serta pengetahuan tentang keberadaan suatu produk dengan 

cepat. Dengan keadaan seperti ini, perusahaan harus tanggap dengan keinginan 

konsumen, perusahaan harus dapat mengkomunikasikan produknya secara tepat, 

perusahaan perlu memberikan informasi tentang produknya dengan baik kepada 
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konsumen sehingga konsumen akan memberikan tanggapan yang positif terhadap 

produk dan pada akhirnya melakukan pembelian. Menurut Philip Kotler (2005), 

tahap-tahap dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah dengan 

mengidentifikasi calon konsumen. Hasil identifikasi tersebut kemudian digunakan 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tujuan dan strategi 

komunikasi produk. Dalam melakukan komunikasi produk, perusahaan harus mampu 

merangkai serta menyampaikan pesan dengan sedemikian rupa agar tepat sasaran. 

Menurut Fiske dan Hartley, yang dikutip oleh Philip Kotler (2005), faktor yang 

mempengaruhi efektivitas komunikasi paling besar adalah apabila pesannya selaras 

dengan  pandangan, keyakinan, dan kecenderungan yang ada di dalam diri penerima. 

Selain itu, komunikasi kemungkinan besar akan efektif bila sumbernya diyakini 

memiliki keahlian, kedudukan yang tinggi, sikap objektif, atau kepribadian yang 

disukai. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan 

melakukan bauran promosi yang mampu memberikan informasi kepada konsumen 

yaitu iklan. 

Iklan merupakan salah satu alat pengantar pesan untuk membentuk sikap 

konsumen. Iklan yang disenangi konsumen terlihat menciptakan sikap merek yang 

positif dan keinginan untuk membeli yang lebih ketimbang iklan yang tidak mereka 

sukai (Peter&Olson, 2000). Agar penyampaian pesan dapat diterima oleh konsumen 

dengan baik maka dibutuhkan media yang tepat. Berkembangnya media informasi di 

Indonesia menyebabkan banyaknya iklan yang membanjiri media. Media yang 
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digunakan diantaranya adalah televisi, radio, majalah atau surat kabar, dan lain lain. 

Pengiklanan di media televisi hingga kini masih dianggap cara paling efektif dalam 

mempromosikan produk terutama di Indonesia yang masyarakatnya masih brand 

minded dimana merek yang pernah muncul di iklan ditelevisi lebih digemari daripada 

yang tidak diiklankan di televisi (Morissan, 2007). Perusahaan harus memiliki cara 

kreatif dalam beriklan agar dapat menarik perhatian konsumen dan membentuk sikap 

serta menciptakan keinginan konsumen untuk membeli. Salah satu cara kreatif dalam 

beriklan adalah dengan menggunakan endorser. 

 Sosok endorser dapat berasal dari kalangan celebrity dan orang biasa/non-

celebrity. Endorser sebagai opinion leader yang menyampaikan pesan hingga sampai 

ke konsumen mengenai merek produk. Opinion Leader berperan dalam memberikan 

informasi pada orang lain, pelaku persuasi, dan pemberi informasi (Morissan, 2007). 

Perusahaan harus memilih endorser yang cocok dan untuk menyampaikan pesan 

iklan yang diinginkan kepada target audience, sehingga pesan tersebut sampai kepada 

konsumen yang dapat membentuk opini, dan mereka akan meneruskan opini tersebut 

sesuai persepsi masing-masing, dengan demikian diharapkan akan bertambahnya 

kesadaran serta membentuk sikap terhadap produk tersebut.  

 Semakin dikenal celebrity endorser, maka penyampaian informasi akan 

semakin mudah dilakukan, atau paling tidak masyarakat bisa mengingat merek yang 

diendorse oleh selebriti tersebut (Morissan, 2007). Oleh sebab itu, perusahaan 

biasanya menggunakan celebrity endorser yang sedang banyak dibicarakan di 
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masyarakat. Sebagai contoh, salah satu produk multivitamin menggunakan Mbah 

Marijan sebagai endorser. Pada saat itu Mbah Marijan banyak dibicarakan dan 

dianggap sebagai sosok yang sakti serta tangguh karena ketika Gunung Merapi di 

Jawa Tengah akan meletus, hanya beliaulah yang menolak untuk mengungsi dan 

menyatakan bahwa Gunung Merapi belum akan meletus.  

 Sering pula ditemukan bahwa satu celebrity membintangi lebih dari satu iklan 

pada jenis produk yang berbeda. Pada beberapa kasus penelitian sebelumnya 

diketahui bahwa dalam penggunaan celebrity endorser multiproduk terdapat 

perbedaan penilaian dan sikap konsumen terhadap celebrity endorser maupun produk 

yang diendorse. Hal ini tentu saja bergantung pada bagaimana perceived serta 

credibility selebriti tersebut dimata konsumen, baik terhadap citra dirinya sendiri 

sebagai selebriti maupun sebagai bintang iklan sebuah produk. Persepsi masyarakat 

mengenai selebriti bisa muncul dari ketertarikan dan keyakinan masyarakat terhadap 

endorser, endorser yang dinilai menghibur, memberi dampak positif serta dapat 

dijadikan idola (O’Mahony S., Meenaghan T.,1998). Sedangkan masyarakat akan 

menilai kredibilitas endorser dengan melihat seberapa atraktif endorser, seberapa 

dipercaya endorser serta keahlian endorser (Ohanian R., 1990). 

 Selebriti yang menjadi endorser pada lebih dari satu produk diantaranya 

adalah Julia Perez. Iklan yang dibintangi Julia Perez diantaranya adalah kopi susu Ya! 

dan kondom Sutra. Adapula group band The Changcuters yang menjadi endorser dari 
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Flexi dan So Good. Selain itu, ada juga Asmirandah dengan beberapa iklannya yaitu 

AXE, Gerry Salut dan  permen Bontea Green. 

 Salah satu iklan yang dibintangi Asmirandah, Gerry Salut, memiliki beberapa 

versi iklan dengan tema yang berbeda-beda pula. Namun dari hampir seluruh iklan 

Ferry Salut, yang jumlahnya kurang lebih 8 (delapan) versi iklan ini, dibintangi oleh 

Asmirandah. Meskipun dalam setiap iklan Gerry Salut Asmirandah tidak tampil 

sendiri, keberadaan Asmirandah sangat dikenal oleh masyarakat yang melihat iklan 

tersebut. Hal ini terlihat pada beberapa komentar yang diberikan oleh masyarakat 

pada beberapa versi iklan Gerry Salut di www.youtube.com, dimana mereka 

kebanyakan mengomentari kebadaan Asmirandah bukan endorser lainnya yang 

terlibat juga diklan tersebut. 

 Hampir semua iklan AXE memang cukup menarik perhatian masyarakat, 

sebab dalam setiap iklan AXE tertera nomor-nomor yang dapat dihubungi oleh 

masyarakat. Dalam sebuah blog diceritakan bahwa didalam sebuah seminar, seorang 

narasumber dari bubu.com bernama Ibu Shinta, menjelaskan bahwa pada saat 

seseorang menghubungi nomor-nomor tersebut maka orang tersebut akan berhadapan 

dengan mesin penjawab otomatis dan akan mendengar suara dari masing-masing 

endorser di setiap iklan AXE yang berbeda. “Dari semua nomor yang ditayangkan 

pada setiap iklan AXE, nomor Asmirandah adalah yang paling banyak peminatnya” 

demikian kutipan pernyataan Ibu Shinta dalam seminar tersebut. Hal ini terbukti 

dengan banyaknya masyarakat yang mencoba menelepon nomor yang disampaikan 
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Asmirandah pada iklan tersebut, hingga mencapai angka 2 juta penelepon dalam 

sehari. Namun beberapa hal positif pada beberapa iklan Asmirandah ini juga 

berpengaruh positif pada keinginan calon konsumen untuk membeli produk tersebut? 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian 

mengenai celebrity endorser dengan judul “Pengaruh Penggunaan Celebrity 

Endorser Multiproduk Terhadap Purchase Intention (Asmirandah, AXE dan Gerry 

Salut)”. 

 

1.2.Masalah Penelitian 

 Iklan adalah media yang sangat tepat bagi perusahaan dalam menyampaikan 

informasi produk dan celebrity biasanya adalah orang yang paling menarik dalam 

menyampaikan informasi tersebut. Keberadaan selebriti dalam sebuah iklan akan 

lebih mudah diingat oleh calon konsumen, baik sosok selebritinya itu sendiri maupun 

produk yang diiklankannya. Hal itulah yang menyebabkan banyak selebriti menjadi 

endorser satu atau bahkan lebih produk yang berbeda. Namun pemilihan celebrity 

juga harus melalui banyak pertimbangan agar dapat mempengaruhi konsumen, 

terlebih untuk endorser yang membintangi lebih dari satu iklan (celebrity endorser 

multiproduct). Pada  celebrity endorser multiproduct citra endorser pada sebuah 

produk bisa saja sudah melekat dibenak konsumen, yang mungkin saja akan 

mempengaruhi sikap konsumen itu terhadap masing-masing iklan yang diendorse. 
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Masalah tersebut adalah gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis, namun diperlukan adanya perumusan serta pembatasan masalah untuk 

mengetahui elemen-elemen yang dipertimbangkan untuk mempengaruhi sikap 

konsumen terhadap sebuah produk. 

 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil pembahasan latar belakang dan riset yang telah 

dilakukan, maka penulis memilih penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan 

Celebrity Endorser Multiproduk Terhadap Purchase Intention”, dimana selebriti 

yang akan diteliti adalah Asmirandah pada iklan parfum untuk laki-laki, AXE dan 

makanan ringan Gerry Salut. Salah satu alasan dipilihnya Asmirandah sebagai 

objek penelitian adalah karena prestasi yang dimilikinya, tidak hanya dibidang 

entertainment tetapi juga melalui iklan yang dibintanginya, yaitu AXE. Hal ini 

dibuktikan dalam situs detik.com, melalui DetikForum, dimana  Asmirandah 

sebagai bintang iklan AXE memperoleh polling terbanyak dalam YT Award 2008 

dalam kategori Bintang Iklan dan Iklan Terfavorit 2008. Oleh karena itu penulis 

ingin melihat apakah prestasi tersebut turut mempengaruhi minat beli konsumen pada 

masing-masing kategori produk, AXE dan Gerry Salut.  
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Adapun yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah perceived celebrity Asmirandah secara partial mempengaruhi 

minat pembelian konsumen pada masing-masing kategori produk yang 

berbeda, yaitu AXE dan Gerry Salut? 

2. Apakah terdapat pengaruh credibility celebrity endorser (Asmirandah) 

secara partial terhadap minat pembelian konsumen pada masing-masing 

kategori produk yang berbeda, yaitu AXE dan Gerry Salut? 

1.2.2. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini membatasi permasalahannya pada Asmirandah sebagai celebrity 

endorser dari produk AXE dan Gerry Salut serta pengaruhnya terhadap minat 

pembelian (purchase intention) responden untuk masing-masing kategori produk.  

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal – 

hal berikut, yaitu : 

a. Mengetahui perceived celebrity Asmirandah sebagai celebrity endoser serta 

pengaruhnya terhadap minat pembelian responden. 

b. Mengetahui credibility Asmirandah sebagai celebrity endorser serta 

pengaruhnya terhadap minat pembelian responden. 
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1.4.Manfaat Penelitian 

 Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :  

a) Bagi penulis 

 Penelitian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan sampai sejauh 

mana teori-teori yang didapat selama masa perkuliahan diterapkan 

dalam dunia nyata. 

b) Bagi perusahaan 

 Sebagai tambahan informasi untuk dapat lebih selektif dalam 

menggunakan artis sebagai bintang iklan (celebrity endorser). 

 Untuk menciptakan, mengembangkan, maupun memelihara persepsi 

serta kredibilitas endorser dalam sebuah iklan. 

  

1.5.Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai latar 

belakang masalah, masalah penelitian yaitu perumusan dan 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan skripsi. 
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BAB II  LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka dari penelitian 

sebelumnya dan landasan pemikiran yang teoritis terkait dengan 

periklanan, fungsi dan tujuan periklanan, kreatifitas iklan, sikap, 

keinginan pembelian, celebrity endorser, serta keterlibatan. Kemudian 

dilanjutkan dengan kerangka pemikiran, model penelitian, 

operasionalisasi variabel dan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai waktu dan tempat penelitian, 

metode pengumpulan data, dan metode pengolahan serta analisis data. 

BAB IV ANALISIS dan PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum objek 

penelitian yaitu pengaruh Asmirandah sebagai celebrity endorser 

multiproduk serta perbedaan pengaruh terhadap masing – masing 

produk. 

BAB V KESIMPULAN dan SARAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran 

untuk menghadapi masalah yang dihadapi dalam penelitian dan bagi 

perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Periklanan (Advertising)   

Iklan merupakan salah satu bentuk utama dari komunikasi pemasaran, 

bersama-sama dengan komponen-komponen lainnya seperti personal selling, promosi 

penjualan dan publisitas, keseluruhannya merupakan komponen promosi dalam 

marketing mix. Secara sederhana pengertian periklanan dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut : 

“Setiap bentuk presentasi promosi non-personal yang memerlukan biaya 

tentang gagasan, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas.” (Kotler&Armstrong, 

2004). 

Periklanan (advertising ) merupakan komponen penting untuk mendukung 

penjualan. Menurut Belch dan Belch (2004), periklanan didefinisikan sebagai bentuk 

pengeluaran untuk komunikasi non personal mengenai organisasi, produk, layanan 

atau ide lain yang diidentifikasikan oleh sponsor. Pengertian ini berarti bahwa 

periklanan dinilai sebagai sebuah bentuk pengorbanan untuk mengkomunikasikan 

perusahaan atau produknya. 
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2.1.1.1.Fungsi Periklanan 

Fungsi Periklanan adalah sebagai berikut (Shimp, 2003) : 

1. Informing (Memberi Informasi) 

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

mendidik mereka berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan 

citra merek yang positif. Karena merupakan suatu bentuk komunikasi yang efektif, 

berkemampuan menjangkau khalayak luas dengan biaya per kontak yang relatif 

rendah, periklanan memfasilitasi pengenalan (introduction) merek-merek baru 

meningkatkan jumlah permintaan terhadap merek yang telah ada, dan meningkatkan 

puncak kesadaran dalam benak konsumen (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 dari merek-merek yang 

telah ada. 

2. Persuading (Mempersuasi) 

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 untuk membangun permintaan 

sekunder, permintaan bagi merek perusahaan yang spesifik. 
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3. Reminding (Mengingatkan) 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para 

konsumen. Saat kebutuhan muncul, yang berhubungan dengan produk yang 

diiklankan, dampak periklanan di masa lalu memungkinkan merek pengiklan untuk 

hadir di benak konsumen sebagai suatu kandidat merek yang akin dibeli. Periklanan 

yang efektif juga meningkatkan minat terhadap merek yang sudah ada dan pembelian 

sebuah merek yang mungkin tidak akan dipilihnya. Periklanan, lebih jauh, 

didemonstrasikan untuk mempengaruhi pengalihan merek (brand switching) dengan 

mengingatkan para konsumen yang akhir-akhir ini belum membeli suatu merek yang 

tersedia dan mengandung atribut-atribut yang menguntungkan. 

4. Adding Value (Memberikan Nilai Tambah) 

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 (Bantuan untuk Upaya Lain Perusahaan) 

Pada saat-saat lain, peran utama periklanan adalah sebagai pendamping yang 

memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dari proses komunikasi pemasaran. 

Peran penting lain dari periklanan, adalah membantu perwakilan penjualan. Iklan 

mengawali proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan 

pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan kontak personal 
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dengan para pelanggan yang prospektif. Terlebih lagi, iklan melegitimasi atau 

membuat apa yang dinyatakan (klaim) oleh perwakilan penjualan menjadi lebih 

kredibel (lebih dapat dipercaya). Periklanan juga meningkatkan hasil dari komunikasi 

pemasaran lainnya, dan selain itu periklanan juga bisa meningkatkan efektivitas dari 

transaksi harga. 

Jadi dapat dikatakan bahwa periklanan mempunyai fungsi bisnis yang teramat 

penting bagi perusahaan, sebagai suatu bentuk komunikasi yang efektif dalam 

memberikan informasi dan memepengaruhi benak konsumen sehingga melakukan 

pembelian atas produk yang ditawarkan. 

2.1.1.2.Tujuan Periklanan 

Tujuan-tujuan periklanan (advertising objectives) adalah tujuan-tujuan yang 

diupayakan untuk dicapai oleh periklanan. Penyusunan tujuan periklanan yang baik 

merupakan tugas sulit dari manajeman periklanan, namun tujuan-tujuan tersebut 

menjadi fondasi bagi seluruh keputusan periklanan yang ditetapkan (Shimp, 2003). 

Tujuan iklan bukan hanya untuk meningkatkan penjualan saja, selain untuk 

meningkatkan penjualan, tujuan iklan juga untuk memperkenalkan kepada 

masyarakat yang sebelumnya tidak tahu akan suatu produk, menjadi tahu akan 

keberadaan produk, sehingga masyarakat mengambil sikap, lalu membeli (Tjiptono, 

1997). Berikut adalah penjelasan sasaran periklanan menurut Tjiptono (1997) : 
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1. Kesadaran (Awareness) 

Sasaran periklanan yang utama adalah untuk meningkatkan pengenalan akan 

nama merk, konsep produk, dimana dan bagaimana membeli suatu produk. 

2. Mengingatkan (Remind to use) 

 Sasaran periklanan disini adalah untuk mengingatkan para pembeli agar 

menggunakan produk, jasa atau ide, serta meningkatkan persediaan produk, jasa atau 

ide tersebut. 

3. Mengubah sikap tentang penggunaan produk 

Sasaran periklanan adalah untuk meningkatkan jumlah pemakaian dan 

menarik pemakai atau konsumen baru. 

4. Mengubah persepsi tentang pentingnya atribut merk agar suatu atribut dapat 

menjadi penentu dalam proses pemilihan oleh konsumen, maka atribut tersebut 

haruslah penting. 

5. Mengubah keyakinan tentang merk 

Jika suatu atribut telah dianggap penting, maka konsumen akan meneliti 

sejauh mana tiap-tiap merk atau produk alternatif memiliki atribut tersebut. Oleh 

karenanya sasaran periklanan disini adalah untuk meningkatkan nilai suatu produk 

dimata konsumen dalam hal atribut yang penting tersebut. 
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6. Mengukuhkan sikap (Attitude Reinforcement) 

Sasaran periklanan adalah untuk memberikan keyakinan kepada pelanggan 

bahwa merk atau atribut tersebut benar-benar memberikan tingkat kepuasan tertinggi 

untuk manfaat yang paling tertinggi. 

Iklan sebagai suatu bentuk promosi yang bertujuan memberikan informasi 

harus dikembangkan melalui media dari sponsor kepada seluruh masyarakat, sebagai 

bentuk dari komunikasi massa, periklanan yang dilakukan oleh sponsor tersebut juga 

bersifat massa sehingga menggunakan media massa seperti radio, televisi, surat 

kabar, papan nama, majalah dan sebagainya. Media adalah sarana komunikasi yang 

dipakai untuk menyampaikan dan menyebarluaskan pesan-pesan iklan, antara lain 

radio, televisi, bioskop, surat kabar, majalah, papan iklan, pos langsung, petunjuk 

penjualan, selebaran, pengantar penawaran, dan alat peraga (Tjiptono, 1997).  

2.1.1.3. Kreatifitas Iklan 

Menurut Morissan (2007), “Kreatifitas” adalah salah satu kata yang mungkin 

paling sering dan umum digunakan dalam industri periklanan. Iklan bahkan kerap 

disebut dengan kata kreatif saja. Pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan 

iklan yang kreatif ternyata tidak sama. Salah satu pandangan mengatakan bahwa iklan 

yang mampu meningkatkan penjualan produk. Pandangan lain mengatakan bahwa 

iklan yang kreatif adalah iklan yang berasal dari ide orisinal, memiliki nilai artistik 

dan estetik serta mampu memenangkan penghargaan. Pendapat lain menyebutkan 
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iklan kreatif adalah iklan yang mampu menarik perhatian dan mampu memberikan 

efek pada audience. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa iklan yang 

kreatif adalah iklan yang dapat memberikan daya tarik bagi calon konsumen. 

Menurut Belch dan Belch, daya tarik iklan (advertising appeal) mengacu pada 

pendekatan yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen dan/atau 

mempengaruhi perasaan mereka terhadap suatu produk (barang dan jasa). 

Menurut Sandra E. Moriarty (1991), yang dikutip oleh Morissan (2007), 

Suatu daya tarik iklan dapat pula dipahami sebagai sesuatu yang menggerakkan orang 

(something that moves people), berbicara mengenai keinginan atau kebutuhan mereka 

(speaks to their wants or needs), dan membangkitkan ketertarikan mereka (and 

excites their interest). 

Pada dasarnya terdapat berbagai daya tarik yang dapat digunakan sebagai 

dasar dalam mempersiapkan suatu pesan iklan menurut Morissan (2007). Secara 

umum, sebagai daya tarik itu dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu : 

1. Daya tarik informatif / rasional ( informational / rational appeal ) 

Daya tarik informatif atau rasional menekankan pada pemenuhan kebutuhan 

konsumen terhadap aspek praktis, fungsional dan kegunaan suatu produk dan juga 

menekankan pada atribut yang dimiliki suatu produk dan/atau manfaat menggunakan 

merek produk tertentu. 
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Menurut Belch (2001), beberapa tipe daya tarik iklan yang dapat 

dikategorikan sebagai memiliki daya tarik rasional adalah iklan yang menekankan 

pada aspek berikut : 

 Atribut  

 Iklan dengan menggunakan daya tarik atribut (feature appeal) menekankan 

atau fokus pada sifat atau kualitas tertentu yang dimiliki suatu barang dan 

jasa. Iklan jenis ini cenderung menyajikan banyak informasi dengan 

menampilkan sejumlah atribut penting yang dimiliki suatu produk dengan 

menampilkan sejumlah atribut penting yang dimiliki suatu produk yang 

diharapkan dapat menimbulkan sikap positif konsumen sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar bagi keputusan pembelian yang diambil berdasarkan 

pertimbangan rasional. 

 Keuntungan Kompetitif 

 Pemasang iklan menggunakan daya tarik “keunggulan” atau keuntungan 

kompetitif (competitive advantage) dengan membandingkan baik secara 

langsung maupun tidak langsung antara produknya dengan produk pesaingnya 

dan biasanya mengklaim memiliki keunggulan pada satu atau lebih atribut. 

 Harga yang Menguntungkan 

 Iklan dengan daya tarik “harga” (favorable price appeal) menjadikan harga 

sebagai faktor dominan dalam pesan iklannya. Iklan dengan daya tarik harga 
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ini paling sering digunakan oleh perusahaan pengecer (reatiler) dalam bentuk 

pengumuman promosi penjualan, penawaran khusus atau penawaran harga 

murah setiap hari. 

 Berita 

 Iklan dengan daya tarik “berita” (news appeal) adalah iklan yang 

menggunakan berita atau pengumuman di media massa mengenai produk 

bersangkutan dalam iklannya untuk menarik perhatian konsumen. Daya tarik 

tipe ini dapat digunakan untuk suatu produk baru atau untuk 

menginformasikan konsumen mengenai modifikasi atau perbaikan yang 

dilakukan terhadap suatu produk. Misalnya, pemasangan iklan menggunakan 

hasil penelitian yang dilakukan lembaga obat dan makanan atau lembaga 

penelitian lainnya mengenai manfaat positif zat tertentu dalam menunjang 

kesehatan jika produknya juga memiliki kandungan zat yang sama. 

 Daya Tarik Popularitas Produk 

 Daya tarik “popularitas” produk (popularity appeal) menekankan ketenaran 

suatu barang atau jasa dengan menampilkan sejumlah tokoh atau sejumlah 

ahli yang menggunakan atau merekomendasikan produk bersangkutan atau 

sejumlah orang yang berpindah menggunakan produk bersangkutan atau 

menunjukkan produk tersebut sebagai pemimpin pasar. Tujuan utama daya 

tarik iklan ini adalah untuk menunjukan pemakaian produk secara luas yang 
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membuktikan kualitasnya yang baik dan anjuran agar konsumen lain yang 

belum menggunakan harus mempertimbangkan untuk membelinya. 

2. Daya Tarik  Emosional ( emotional appeal ) 

Daya tarik emosional adalah daya tarik yang terkait atau berhubungan dengan 

kebutuhan sosial dan psikologi konsumen dalam pembelian suatu produk. Dalam hal 

ini, kebutuhan dan perasaan konsumen dapat digunakan sebagai dasar daya tarik iklan 

yang berfungsi mempengaruhi konsumen pada level emosional.  

Menurut Kamp da Macinnis (1995) yang dikutip oleh Morrisan (2007), 

pemasang iklan sering menggunakan konsep integrasi emosional (emotional 

integration) dimana iklan berusaha menggambarkan karakter dari orang – orang yang 

mengalami atau menerima manfaat emosional setelah menggunakan suatu produk. 

Pemasar menggunakan daya tarik emosional dengan harapan bahwa perasaan 

positif yang ditimbulkannya akan pindah kepada merek produk dan perusahaan. 

Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan atau suasana hati yang positif yang timbul 

dalam diri seseorang setelah menyaksikan suatu iklan dapat menimbulkan efek positif 

terhadap evaluasi orang tersebut terhadap suatu merek produk. 

 

2.1.2. Sikap (attitude) 

Peter dan Olson (1996) mendefinisikan sikap (attitude) sebagai evaluasi 

konsep secara menyeluruh yang dilakukan oleh sesorang. Evaluasi yang dilakukan 
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adalah berupa tanggapan pengaruh pada tingkat intensitas dan gerakan yang relatif 

rendah. Evaluasi dapat diciptakan oleh sistem afektif maupun kognitif. Sistem 

pengaruh secara otomatis memproduksi tanggapan afektif – termasuk emosi, 

perasaan, suasana hati, dan evaluasi terhadap sikap – sebagai suatu tanggapan segera 

dan langsung pada rangsangan tertentu. Tanggapan afektif yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan tersebut muncul tanpa pemrosesan kognitif yang disadari 

terhadap informasi produk tertentu. Kemudian, melalui proses pengkondisian klasik, 

evaluasi tersebut dapat dikaitkan dengan produk atau merek tertentu, sehingga 

menciptakan suatu sikap.  

Dalam pemrosesan kognitif dari pengambilan keputusan konsumen 

menunjukkan bahwa suatu evaluasi menyeluruh dibentuk ketika konsumen 

mengintegrasikan (menggabungkan) pengetahuan, arti, atau kepercayaan tentang 

konsep sikap. Tujuan proses integrasi ini adalah untuk menganalisis relevansi pribadi 

dari konsep tersebut dan menentukan apakah itu menyenangkan atau tidak 

menyenangkan. Evaluasi yang dihasilkan oleh proses pembentukan sikap dapat 

disimpan dalam ingatan. Jadi, sikap yang telah ada dapat diaktifkan dari ingatan dan 

digunakan sebagai dasar untuk menerjemahkan informasi baru. Suatu sikap dapat 

mempengaruhi proses interpretasi atau integrasi tergantung pada kemudahannya 

diakses (accesability) dalam ingatan atau kemungkinan diaktifkan. 

Menurut Morissan (2007), sikap adalah salah satu konsep yang paling sering 

menjadi fokus dalam penelitian mengenai perilaku konsumen. Sikap menempatkan 
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berbagai macam hal dalam pemikiran konsumen untuk menyukai atau tidak 

menyukai suatu objek dan apakah konsumen bergerak mnedekati atau menjauhi objek 

tersebut. Sikap menyebabkan orang – orang berperilaku secara cukup konsisten 

terhadap objek yang serupa. Sikap seseorang membentuk pola yang konsisten dan 

untuk mengubah suatu sikap mungkin mengharuskan penyesuaian sikap – sikap lain 

secara besar – besaran. Sikap merupakan hal penting bagi pemasar karena dapat 

menyimpulkan evaluasi konsumen terhadap suatu objek (merek, perusahaan, dll) dan 

menunjukkan perasaan positif dan negatif serta kecenderungan perilaku. 

 

2.1.3.  Keinginan Untuk Membeli (Purchase Intention) 

Pada satu titik dalam proses pembelian, konsumen harus berhenti mencari dan 

berhenti melakukan evaluasi untuk membuat keputusan pembelian. Sebagai hasil dari 

kegiatan evaluasi alternatif, konsumen mulai mengarah pada niat atau keinginan 

untuk membeli (purchase intention) dengan kecenderungan untuk membeli merek 

tertentu. Keinginan untuk membeli secara umum didasarkan pada upaya 

mencocokkan motif pembelian dengan atribut atas karakteristik merek yang tengah 

dipertimbangkan dengan melibatkan aspek psikologis seperti motivasi, persepsi, 

sikap dan integrasi (Morissan, 2007). 

Menurut S. O’Mahony dan T. Meenaghan (1998), ada beberapa hal yang 

mungkin dilakukan calon konsumen setelah melihat iklan sebuah produk. Pertama, 

konsumen akan tertarik untuk mencari informasi sebanyak mungkin mengenani 
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produk yang diiklankan tersebut. Kedua, konsumen akan mempertimbangkan untuk 

membeli produk tersebut jika memerlukannya. Terakhir, setelah melihat iklan sebuah 

produk, konsumen akan membeli produk tersebut jika memerlukannya. 

 

2.1.4. Celebrity Endorser 

Penggunaan  selebriti  sebagai  endorser (pendukung)  dalam  iklan  suatu 

produk dipercaya dapat mendongkrak penjualan. Pasalnya, selain meningkatan brand  

awareness,  sang  selebriti  juga  sekaligus  mewakili  kepribadian  merek yang  

mereka  bawakan  dan  diharapkan  dapat  mendekati  target  konsumen dengan baik. 

Menurut Terence A. Shimp (2003),  asosiasi berulang dari suatu merek dengan 

seorang selebriti  akhirnya membuat konsumen berpikir bahwa mereka  tersebut  

memiliki  sifat-sifat  menarik  yang  serupa  dengan  sifat-sifat yang  dimiliki  oleh  si  

selebriti.  Lebih  umum  lagi,  para  konsumen  mungkin menyukai  merek  hanya  

karena  mereka  menyukai  selebriti  yang  mendukung produk tersebut. 

Selebriti  sendiri  merupakan tokoh  (aktor,  penghibur,  atau  atlet)  yang 

dikenal  masyarakat  karena prestasinya di dalam  bidang-bidang yang berbeda dari  

golongan  produk  yang  didukung.  (Shimp,  2003).  Pada  saat  ini  sudah banyak  

perusahaan  di  Indonesia  yang  menggunakan  selebriti  dalam menyampaikan  

pesan-pesan  iklan  dari  produk  yang  mereka  hasilkan.  Mulai dari  bintang  

televisi,  aktor  film,  para  atlet  terkenal  dan  lain  sebagainya digunakan  secara  
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luas  di  dalam  iklan-iklan  di  majalah,  radio  dan  iklan  di televisi  untuk 

mendukung  produk. Iklan haruslah  menampilkan  sesuatu  yang mudah  di  ingat,  

dan  salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  adalah  dengan menggunakan  selebriti,  

yang  selanjutnya  dapat  berimbas  pada  peningkatan penjualan. 

Meskipun  begitu  besar  pengaruh  dari  penggunaan  selebriti  sebagai 

endorser suatu  produk,  tetapi  tidak  semua  dapat  mencapai  hasil  yang  sesuai 

dengan yang  diharapkan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  perlu  diperhatikan 

berbagai aspek dalam penentuan selebriti sebagai endorser. 

Menurut McCracken (1989), Celebrity Endorser didefinisikan sebagai figure 

seorang tokoh yang dikenal baik oleh publik dan memperagakan sebagai konsumen 

dalam iklan. Selebritis yang dimaksud adalah orang – orang yang dikenal publik 

dengan berbagai latar belakangnya, baik dalam entertainment, militer, ilmu 

pengetahuan, olah raga maupun bidang lainnya. 

Celebrity  endorser merupakan  pendekatan  komunikasi  yang  menarik, 

meski  tidak  ada  garansi  yang  pasti,  tetapi  hal  tersebut  dapat  diusahakan. 

Strategi  celebrity  endorser haruslah  terintegrasi  dengan  karakteristik target  

market dan  unsur marketing  mix yang  lainnya,  seperti  desain  produk, branding, 

packaging, penetapan harga, dan lain-lain. 
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2.1.4.1.Kriteria Celebrity Endorser 

Shimp (2004) menyebutkan filter yang harus dilakukan seorang celebrity 

endorser yaitu : kredibilitas selebriti dengan khalayak, kecocokan selebriti dengan 

merek, daya tarik selebriti, dan pertimbangan lainnya. 

1. Kredibilitas selebriti 

Seorang celebrity endorser akan dipercaya oleh konsumen untuk membawakan 

sebuah produk jika konsumen mempunyai image terhadap endorsement sebagai 

sosok yang bisa dipercaya, sehingga semua pesan iklan yang disampaikan juga bisa 

dipercaya oleh konsumen. 

Pengertian kredibilitas dari seorang endorser menurut Belch dan Belch (2004) 

adalah “Credibility is the extent to which the recepient sees the source as having 

relevant knowledge skill, or experience and trusts the source to give unbiased, 

objective information”. 

Model ini diidentifikasikan melalui dua dimensi kredibilitas yaitu expertise 

dan trustworthiness yang mempengaruhi efektivitas sebuah pesan dalam komunikasi 

(Ohanian, 1990). Pengertian expertise menurut Ohanian (1990) adalah “The extent to 

which a communicator is perceived tobe a source of valid assertions and ability to 

provide accurate information comes from knowledge, experince, training, or skill a 

source processes”. 
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Gambar 2.1 Dimensi Credibility Celebrity Endorser 

 

Sumber : Ohanian R., 1990, “Construction an Validation of Scale to Measure 
Celebrity Endorser Perceived Expertise, Trustworthiness, and 
Attractiveness” Journal of Advertising, Vol. 19, No. 3, p. 46 

 

2. Kecocokan selebriti dengan khalayak 

Selebritis harus sesuai karakteristiknya dengan konsumen yang dituju. 

Kesesuain karakteristik ini akan mempermudah pesan diterima oleh khalayak. 

Seperti halnya produk – produk olahraga, maka akan lebih diterima konsumen 

jika dibawakan oleh atlet – atlet yang ternama karena mendapatkan kesamaan 

karakteristik olahraga antara endorser iklan dan khalayak yang dituju. 
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3. Kecocokan selebriti dengan merek 

Jika endorser iklan mempunyai kesamaan karakteristik dengan kesan merek, 

maka kedudukan celebrity endorser akan mampu mendukung keberadaan 

sebuah merek. Image produk sabun LUX sebagai sabun kecantikan, akan 

semakin diperkuat dengan digunakannya bintang – bintang yang memang 

diakui memiliki penampilan cantik. Dengan demikian masyarakat akan lebih 

percaya untuk menggunakan LUX sebagai sabun kecantikan. 

4. Daya tarik selebriti 

Tiap selebriti mempunyai kesan yang berbeda dan mempengaruhi daya 

tariknya. Semakin memiliki daya tarik maka pesan yang disampaikan lebih 

mendapatkan perhatian dari konsumen. 

5. Pertimbangan lainnya 

Pertimbangan lainnya yang terkait dengan celebrity endorser bisa karena 

berbagai faktor, diantaranya faktor biaya, kemungkinan terhindarnya selebritis 

dari isu – isu negatif, tingkat kooperatif selebritis denga pemilik merek, maupun 

sedikit banyaknya merek lain yang menggunakan selebritis tersebut. 

Berdasakan penjelasan kriteria tersebut, maka diketahui bahwa semakin tinggi 

kriteria tersebut dipenuhi celebrity endorser, maka semakin efektif penggunaan 

celebrity endorser pada sebuah iklan. 
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2.1.4.2. Perceived Celebrity Endorser 

 Atkinson (1997) mengemukakan persepsi merupakan suatu proses dimana 

individu mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan 

disekitar individu. Terjadinya persepsi pada individu itu melalui 3 proses yaitu, 

proses fisik, proses fisiologik, dan proses psikologik. Didalam persepsi selalu terjadi 

proses penginderaan dan proses pemberian arti terhadap obyek persepsi yang dapat 

berupa obyek-obyek fisik, maupun sosial. Gibson dan Donely (1994:53) menjelaskan 

bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang 

individu.  

 Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap 

stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat komplek, stimulus masuk ke 

dalam otak, kernudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang 

rumit baru kemudian dihasilkan persepsi (Atkinson dan Hilgard, 1991 : 209). Dalam 

hal ini, persepsi mencakup penerimaan stimulus (inputs), pengorganisasian stimulus 

dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang 

dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sehingga orang dapat cenderung 

menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri (Gibson, 1986: 

54). 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Sarwono (1995) adalah 

sebagai berikut : 
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a. Perhatian. 

b. Set adalah harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul. 

c. Kebutuhan, baik kebutuhan sesaat maupun kebutuhan yang menetap pada diri 

seseorang akan mempengaruhi individu. 

d. Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. 

e. Ciri kepribadian setiap individu. 

f. Gangguan kejiwaan yang dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut 

dengan halusinasi. 

 Menurut Krech & Crutchfield (Sarwono, 1984) faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi adalah : 

a. Variabel struktural : yaitu faktor yang terkandung dalam rangsang fisik dan 

proses neurofisiologik. 

b. Variabel fungsional : yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri pengamat 

seperti kebutuhan (need), suasana hati (moods), pengalaman masa lampau, 

dan sifat-sifat individual lainnya. 

Menurut O’Mahony S dan Meenaghan T (1998), perceived celebrity endorser 

memiliki beberapa faktor indikator seperti pada gambar berikut : 
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Gambar 2.2 Perceived Celebrity Endorser 

 

2.1.5. Keterlibatan (Involvement) 

Menurut Peter dan Olson (1996), keterlibatan (involvement) merupakan 

konsep kunci untuk memahami perilaku konsumen. Hal ini mengacu pada persepsi 

konsumen tentang pentingnya atau relevansi personal suatu objek, kejadian atau 

aktivitas. Keterlibatan adalah status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan 

proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka mengambil keputusan. 

Adapun tingkat keterlibatan konsumen terhadap suatu produk terdiri atas 2 

(dua) yaitu konsumen dengan keterlibatan rendah (low involvement) dan konsumen 

dengan keterlibatan tinggi (high involvement). Tinggi atau rendahnya keterlibatan 

konsumen terhadap suatu produk bergantung pada pengetahuan konsumen terhadap 
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produk yang akan dikonsumsi tersebut. Semakin banyak informasi pengetahuan yang 

dimiliki konsumen tentang suatu jenis produk, maka konsumen tersebut cenderung 

akan lebih terlibat dalam memilih produk mana yang akan dikonsumsi dari berbagai 

merek atas satu jens produk yang sama. Demikian juga halnya apabila konsumen 

memiliki tingkat pengetahuan yang rendah akan suatu jenis produk, maka 

keterlibatannya akan lebih rendah. 

Menurut Assael (1987) yang dikutip oleh Morissan (2007), bahwa tingkat 

keterlibatan konsumen yang dikaitkan dengan tingkat perbedaan merek akan 

menimbulkan empat jenis perilaku pembelian,yang berdampak pada pengambilan 

keputusan pembelian oleh konsumen , seperti digambarkan pada tabel.1 berikut : 

Tabel. 2.1 

 Keterlibatan Tinggi Keterlibatan rendah 

Perbedaan merek 
besar 

Perilaku pembelian rumit Perilaku pembelian yang 
mencari variasi 

Perbedaan merek 
kecil 

Perilaku pembelian 
mengurangi ketidaknyamanan 

Perilaku pembelian yang 
rutin / biasa 

 

2.1.5.1.Fokus Keterlibatan 

Menurut Peter dan Olson (1996), pemasar tertarik untuk memahami 

keterlibatan konsumen terhadap produk dan merek. Namun masyarakat juga dapat 

terlibat dengan jenis lain dari objek fisik yaitu iklan. Seorang konsumen juga dapat 

PENGARUH PENGGUNAAN..., ROHANI, Me.-IBS, 2010



terlibat dalam suatu lingkungan tertentu (rumah, taman bermain, danau atau tepi 

pantai). Akhirnya masyarakat akan terlibat dengan kegiatan atau perilaku khas sperti 

bermain tenis, bekerja atau membaca. 

2.1.5.2.Dasar Arti-Akhir Bagi Keterlibatan 

Rantai arti – akhir dapat menolong pemasar memahamai keterlibatan produk 

konsumen karena dapat memperlihatkan bagaimana pengetahuan tentang ciri produk 

dihubungkan dengan pengetahuan diri, seperti pada gambar 2.3 berikut ini : 

 

 

 

Tingkat keterlibatan produk yang dialami konsumen selama proses 

pengambilan keputusan ditentukan oleh jenis engetahuan arti-akhir yang diaktifkan 

pada suatu situasi. Tigkat keterlibatan atau relevansi pribadi konsumen tergantung 

pada dua aspek rantai arti – akhir yang diaktifkan: (1) pentingnya atau relevansi 

pribadi dari “akhir” bagi konsumen, dan (2) kekuatan hubungan antara tingkatan 

pengetahuan produk dan tingkatan pengetahuan pribadi.  
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2.1.5.3.Faktor–Faktor yang mempengaruhi keterlibatan (Peter dan Olson (1996)) 

Tingkat keterlibatan konsumen dipengaruhi oleh dua sumber relevansi 

pribadi, yaitu relevansi pribadi intrinsik dan situasional. Setiap sumber dapat 

mengaktifkan atau menciptakan rantai arti-akhir yang menghubungkan pengetahuan 

ciri produk pada konsekuensi dan nilai yang relevan secara pribadi. 

Relevansi – pribadi intrinsik (intrinsik self-relevance) mengacu pada 

pengetahuan arti-akhir konsumen yang diingat dalam ingatan. Konsumen 

mendapatkan pengetahuan arti-akhir ini melalui pengalaman masa lalu mereka 

terhadap suatu produk. Pada saat mereka menggunakan produk (atau memperhatikan 

orang lain menggunakannya), konsumen belajar bahwa ciri produk tertentu memiliki 

konsekuensi yang dapat membantu mencapai tujuan dan nilai yang penting. Karena 

pengetahuan arti – akhir tersebut disimpan dalam ingatan, maka membuatnya menjadi 

sumber intrinsik potensial bagi keterlibatan. Jika pengetahuan ini diaktifkan dalam 

suatu situasi pengambilan keputusan, konsumen akan mengalami perasaan relevansi 

pribadi atau keterlibatan. Ciri produk yang relevan adalah atribut produk dan 

konsekuensi fungsionalnya (manfaat dan risiko yang diperkirakan). Risiko yang 

dipertimbangkan adalah elemen penting dalam keterlibatan produk, karena konsumen 

cenderung merasa terlibat dengan produk yang dapat menyebabkan konsekuensi 

negatif. Faktor produk lainnya yang dapat mempengaruhi sumber intrinsik 

keterlibatan adalah munculnya situasi sosial (apakah orang lain mengetahui anda 

memiliki produk tersebut?) dan komitmen waktu (membeli lemari es mengandung 
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unsur keterlibatan sangat tinggi karena membutuhkan komitmen atas pilihan anda 

untuk waktu yang cukup panjang). 

Relevansi – pribadi situasional (situational self-relevance) ditentukan oleh 

aspek lingkungan sosial fisik dan sosial yang ada di sekitar kita yang dengan segera 

mengaktifkan konsekuensi dan nilai penting, sehingga membuat produk dan merek 

terlihat secara pribadi relevan. Oleh karena berbagai faktor lingkungan berubah 

sepanjang waktu, maka relevansi-pribadi situasional biasanya melibatkan hubungan 

arti akhir temporal antara suatu produk dengan konsekuensi atau nilai yang penting. 

Hubungan antara produk dengan konsekuensi pribadi dapat lenyap ketika situasi telah 

berubah. Misalnya, keterlibatan seseorang dengan pembelian alat pancing ini akan 

hilang setelah masa diskon berakhir. 

Aspek lingkungan sosial dapat menciptakan relevansi – pribadi situasional. 

Misalnya, berbelanja dengan orang lain dapat membuat seseorang lebih sadar diri 

ketimbang belanja sendirian. Pengamatan tak disengaja pada lingkungan fisik, seperti 

memperhatikan pajangan dietalase toko baju dapat mengaktifkan pengetahuan arti – 

akhir tentang konsekuensi yang akan diasosiasikan dengan pakaian yang dipajang. 

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan konsumen secara 

keseluruhan selalu ditentukan oleh kombinasi relevansi – pribadi intrinsik dan 

situasional. Walaupun dalam beberapa kasus faktor intrinsik lebih banyak 
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mempengaruhi keterlibatan konsumen, namun sumber situasional dari keterlibatan 

dapat memiliki pengaruh besar pada beberapa situasi. 

Gambar 2.4 Model Dasar Keterlibatan Produk Konsumen 

Sumber : Peter, J. Paul. dan Jerry C. Olson. (1996). Consumer Behavior and 

Marketing Strategy. USA: 4th Ed. 
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2.2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya berasal dari jurnal penelitian 

oleh Yasa Pramadani (Universitas Indonesia) pada tahun 2006 mengenai “Analisis 

pengaruh penggunaan celebrity endorser dalam iklan terhadap konsumen pada 

kategori produk yang berbeda (Studi Kasus : Frestea, Suzuki APV dan Tora Sudiro)”. 

 Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

celebrity endorser dalam iklan terhadap Attitude toward the advertising (Aad) dan 

Attitude toward the brand (AAb) serta diteliti pengaruh celebrity endorser terhadap 

Purchase Intention (PI). Selain pengaruhnya terhadap AAd, AAb dan PI, penelitian 

ini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan ketiga elemen tersebut untuk iklan 

yang menggunakan celebrity endorser dan non endorser, serta perbedaannya 

terhadap iklan pada produk high involvement (Suzuki APV) dan low involvement 

(Frestea). 

 Responden dari penelitian ini berjumlah 92 orang mahasiswa Magister 

Manajemen Universitas Indonesia (MMUI), dengan komposisi 48 orang wanita dan 

44 orang pria. Penelitian ini dilakukan pada responden tersebut karena cenderung 

memiliki karakteristik yang sama dari sisi demografi seperti usia dan pendidikan 

(homogen), dengan pengeluaran rata-rata mereka adalah Rp. 1.000.001 – Rp. 

4.250.000,-. 
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 Metode yang digunakan untuk menguji stimulus iklan yang menggunkan 

endorser dan non endorser, baik pada kategori high involvement maupun yang low 

involvement, adalah analisis independent Z test dan oneway anova. Dalam menguji 

peranan AAd, AAb dan PI peneliti menggunakan metode single dan multiple regresi. 

 Hasil penelitian ditemukan bahwa iklan yang menggunakan celebrity 

endorser (Tora Sudiro) terbukti dapat membangun sikap (attitude) pada iklan (AAd) 

dan merek (AAb), baik pada kategori produk low involvement maupun high 

involvement. Hal ini berarti bahwa sosok Tora Sudiro dipersepsikan sama pada kedua 

kategori tersebut. Pada penelitian produk non endorser didapatkan kesimpulan bahwa 

umumnya responden memperhatikan detail produk yang tertera pada iklan tersebut, 

seperti bentuk, warna, serta karakteristik produk. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran  

Dalam rangka menarik minat konsumen, tidak hanya diperlukan kualitas baik 

maupun harga yang terjangkau. Melalui sebuah iklan, masyarakat akan lebih sadar 

(aware) akan produk yang diiklankan tersebut. Iklan dengan celebrity endorser yang 

banyak dikenal masyarakat diharapkan akan lebih menarik keinginan konsumen 

untuk membeli. Tentu saja didukung oleh konsep iklan serta produk yang menarik. 
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Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai perceived celebrity endorser dan  

credibility celebrity endorser dimata konsumen serta pengaruhnya terhadap dua 

produk dengan kategori yang berbeda (high involvement dan low involvement). 

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

2.4. Operasionalisasi Variabel 

Keberadaan celebrity endorser cukup penting dalam sebuah iklan untuk 

membentuk sikap konsumen, baik sikap terhadap iklan itu sendiri, sikap terhadap 

produk yang diiklankan maupun sikap konsumen itu sendiri untuk mengkonsumsi 

produk tersebut. Faktor – faktor dari variabel yang akan diteliti pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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Perceived endorser 

Purchase Intention 
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2.4.1. Faktor dari variabel  perceived celebrity endorser 

No. Faktor – faktor  

1 Endorser dapat menarik perhatian (attention gaining) 

2 Endorser dapat menghibur (entertaining) 

3 Endorser dapat dijadikan idola (likeable) 

4 Endorser dapat memberi dampak positif (impactful) 

5 Endorser dapat memberi keyakinan (convincing) 

6 Endorser dapat dipercaya (believable) 

 

Sumber : O’Mahony S., Meenaghan T.,1998, “The Impact of Celebrity Endorsment 
on Consumers”. Irish Marketing Review vol.10, no.2, ABI/INFORM Global p.19. 

 

2.4.2. Faktor dari variabel credibility celebrity endorser 

No. Faktor – faktor 

 Attractiveness 

1 Penampilan endorser dalam iklan menarik (attractive) 

2 Penampilan endorser dalam iklan terlihat berkelas (classy) 

3 Penampilan endorser dalam iklan terlihat cantik (beautiful) 

4 Penampilan endorser terkesan elegan (elegant) 

5 Penampilan endorser dalam iklan seksi (sexy) 
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 Trustworthiness 

6 Endorser layak dipertahankan sebagai model iklan produk (dependable) 

7 Dalam menyampaikan pesan iklan produk, endorser mengatakan dengan 

jujur (honest)  

8 Dalam menyampaikan pesan iklan produk, endorser dapat diandalkan 

(reliable) 

9 Endorser menyampaikan pesan iklan produk dengan tulus (sincere) 

10 Dalam menyampaikan pesan iklan produk, endorser dapat dipercaya 

(trustworhty) 

 Expertise 

11 Endorser memiliki keahlian yang memadai tentang produk (expert) 

12 Endorser mempunyai pengalaman yang memadai berkaitan dengan produk 

(experienced) 

13 Endorser mempunyai pengetahuan yang memadai berkaitan dengan produk 

(knowledgeable) 

14 Endorser memenuhi syarat untuk mengiklankan produk (qualified) 

15 Endorser cukup terlatih sebagai model iklan produk (skilled) 

Sumber : Ohanian R., 1990, “Construction an Validation of Scale to Measure 
Celebrity Endorser Perceived Expertise, Trustworthiness, and 
Attractiveness” Journal of Advertising, Vol. 19, No. 3, p. 46 
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2.4.3. Faktor dari variabel purchase intention 

No. Faktor – faktor 

1. Setelah melihat iklan, saya tertarik untuk mencari informasi tentang produk 
tersebut 

2. Setelah melihat iklan, saya mempertimbangkan untuk membeli produk 
tersebut jika saya memerlukannya 

3. Setelah melihat iklan, saya tertarik untuk membeli produk tersebut jika saya 
memerlukannya 

Sumber : O’Mahony S., Meenaghan T.,1998, “The Impact of Celebrity Endorsment 
on Consumers”. Irish Marketing Review vol.10, no.2, ABI/INFORM Global 
p.19. 

 

2.5. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data (Sugiyono,1999: 51).  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1  

Ho : perceived celebrity endorser secara partial tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap purchase intention pada masing-masing kategori 

produk. 
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Ha : perceived celebrity endorser secara partial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap purchase intention pada masing-masing kategori 

produk. 

H 2 

Ho : credibility celebrity endorser secara partial tidak memiliki pengaruh 

singnifikan terhadap purchase intention pada masing-masing kategori 

produk. 

Ha : credibility celebrity endorser secara partial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap purchase intention pada masing-masing kategori 

produk. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Riset deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu karakteristik 

ataupun fungsi (Malhotra, 2007). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh perceived dan credibility endorser dalam iklan terhadap minat 

beli produk AXE dan Gerry Salut. 

 Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Cross Sectional, yaitu 

desain penelitian yang berupa pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya 

dilakukan satu kali (Malhotra, 2007), atau tepatnya Single Cross Sectional, dimana 

kegiatan pengumpulan data dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja. 

Penelitian ini dilakukan pada rentang bulan Oktober 2009 hingga bulan Febuari 2010 

dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. 

 

3.2. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang dikumpulkan menurut sifat data adalah data kuantitatif, 

sedangkan data yang dihimpun adalah data primer dan data sekunder (Uma Sekaran, 

2006).  Pada penelitian ini mempergunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data 

sekunder. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

PENGARUH PENGGUNAAN..., ROHANI, Me.-IBS, 2010



 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang 

menjadi sasaran penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. 

Adapun kuesioner ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 

Bagian I   :  Memuat profil responden, yang terdiri dari jenis kelamin, usia, 

angkatan dan pendidikan terakhir. 

Bagian II : Mengukur perceived dan credibility celebrity endorser dari dua jenis 

kategori produk yang berbeda yaitu AXE dan Gerry Salut, dengan 21 

butir pertanyaan serta mengukur minat beli konsumen terhadap masing 

– masing kategori produk dengan 3 butir pertanyaan.  

Sebelum memberikan kuesioner kepada calon responden, peneliti akan 

melakukan screening dengan menanyakan apakah responden pernah menonton iklan 

AXE dan Gerry Salut versi Asmirandah. Jika pernah maka responden akan diberikan 

kuesioner tersebut untuk diisi.  

2. Data sekunder 

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang 

telah ada. Penelitian ini menggunakan beberapa jenis data sekunder untuk membantu 

penajaman permasalahan dan penyusunan hipotesis, yaitu: 
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1. Jurnal-jurnal ilmiah. 

2. Buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan dan bidang penelitian. 

3. Data internal, seperti profil Asmirandah, profil produk AXE, dan profil produk 

Gerry Salut.  

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian 

karakteristik serupa yang mencakup secara keseluruhan untuk kepentingan masalah 

penelitian (Malhotra, 2007). Populasi pada penelitian ini yakni mahasiswa STIE – 

Indonesia Banking School, yang pernah melihat iklan AXE dan Gerry Salut versi 

Asmirandah.  

3.3.1. Sampel Unit 

Penelitian ini mengambil objek yaitu Asmirandah sebagai bintang iklan AXE 

dan Gerry Salut. Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa STIE – Indonesia  Banking 

School angkatan 2005 – 2008 yang sudah pernah melihat iklan AXE dan Gerry Salut 

versi Asmirandah di televisi.  

3.3.2. Ukuran Sampel 

Jumlah sampel yang akan menjadi responden pada penelitian ini mengacu 

pada formulasi Bentler dan Chou (1993) yang menyatakan bahwa, jumlah minimal 
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sampel ditentukan oleh 1 pernyataan yang diwakili oleh 5 responden. Sehingga 

jumlah sampel diformulasikan sebagai berikut: 

Jumlah minimal sampel = jumlah item pernyataan x 5 responden 

 

Dalam penelitian ini terdapat 24butir pernyataan. Oleh karena itu jumlah 

minimal sampel adalah 24 butir pertanyaan x 5 responden = 120 responden.  

 

3.3.3. Metode Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel menggunakan metode non 

probability sampling, yaitu setiap responden yang memenuhi kriteria populasi tidak 

memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel 

(Malhotra, 2007). Pendekatan yang digunakan dari teknik non probability sampling 

untuk penelitian ini adalah pendekatan convenience sampling untuk mendapatkan 

sampel dengan cara kemudahan (Malhotra, 2007). Alasan digunakannya pendekatan 

convenience sampling adalah adanya keterbatasan waktu, biaya, dan kesulitan dalam 

melakukan framing terhadap populasi. 

 Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah STIE – Indonesia Banking School, 

Jakarta Selatan. Lokasi ini dipilih untuk mempermudah memperoleh data dan 

mempersingkat waktu penelitian. 
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 Proses pengambilan sampel dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 120 

orang mahasiswa/mahasiswi STIE – Indonesia Banking School. Kuesioner diberikan 

kepada mereka yang ditemui di lingkungan kampus dan yang pernah melihat iklan 

AXE serta Gerry Salut minimal satu kali.  

3.3.4. Skala Data dan Skala Pengukuran 

Terdapat dua skala data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni nominal 

dan interval, untuk lebih lengkapnya berikut ini adalah penjelasannya (Sekaran, 2006) 

: 

1. Skala nominal (nominal scale) adalah  skala yang memungkinkan peneliti 

untuk menempatkan subjek pada kategori atau kelompok tertentu. Skala 

nominal digunakan pada bagian profil responden, yaitu jenis kelamin, usia, 

angkatan dan pendidikan terakhir.  

2. Skala interval (interval scale) adalah skala yang memungkinkan peneliti 

melakukan operasi aritmetik tertentu terhadap data yang dikumpulkan dari 

responden. Skala interval diukur dengan skala Likert dan digunakan dalam 

memperoleh data perceived, credibility dan purchase intention. 

 

3.4. Identifikasi Variabel 

Variabel adalah atribut dari sekelompok obyek yang diteliti, mempunyai 

variasi antara satu dan lainnya dalam kelompok tersebut (Ibid, p.47). Ada macam-
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macam bentuk variabel, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan dua bentuk 

variabel, yakni: 

1. Variabel independen, yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau 

terpengaruhnya variabel dependen. Dimensi-dimensi perceived (X1) dan credibility 

credibility endorser (X2) adalah variabel independen dalam penelitian ini . 

2. Variabel dependen, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variable 

independen. Purchase intention adalah variabel dependen dalam penelitian ini (Y). 

 

3.5. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode 

analisis data. Alat bantu analisis yang digunakan adalah program aplikasi statistik 

yaitu software SPSS (Statistics for Products and Services Solution) for windows versi 

16. Sebelum mengadakan analisis data dilakukan juga pengujian data untuk menjaga 

agar data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa uji dan analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

3.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji 

validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan alat ukur. Jumlah sampel 
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yang diperlukan untuk menguji instrumen antara 15 hingga 30 responden (Malhotra, 

2007). 

3.5.1.1. Uji Validitas 

Validitas adalah kemampuan dari instrumen pengukuran untuk mengukur apa 

yang harus diukur (Aaker, Kumar, dan Day, 2004). Dalam penelitian ini, instrumen 

penelitian diharapkan dapat mengukur variabel Perceived, Attractiveness, Expertise, 

Trustworthiness dan Purchase Intention. 

 Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisa faktor pada hasil 

pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO), Measures of Sampling 

Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices, dan Factor Loading of 

Component Matrix. Ketentuan dari tiap-tiap nilai tersebut akan dijelaskan pada tabel 

3.1: 
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Tabel 3.1 Pengukuran Validitas pada Analisis Faktor 
No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1 Kaiser Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (KMO), 
merupakan sebuah indeks ang 
digunakan untuk menguji kecocokan 
model analisis (Malhotra, 2007). 

Nilai KMO antara 0,5 hingga 1 
mengindikasikan bahwa analisis faktor telah 
memadai, sedangkan nilai KMO kurang dari 0,5 
mengindikasikan analisis faktor tidak memadai. 

2 Bartlett’s Test of Sphericity, 
merupakan uji statistik yang 
digunakan untuk menguji hipotesis 
bahwa variabel-variabel tidak 
berkorelasi dengan populasi. Dengan 
kata lain mengindikasikan bahwa 
matriks korelasi adalah matriks 
identitas, yang mengiindikasikan 
bahwa variabel-variabel dalam faktor 
analisis bersifat related (r = 1) atau 
unrelated (r = 0). 

Nilai signifikan jika hasil uji nilai kurang dari 
0,05 menunjukkan hubungan yang signifikan 
antara variabel, dan merupakan nilai yang 
diharapkan. 

3 Anti Image Matrices, untuk 
memprediksi apakah suatu variabel 
memiliki kesalahan terhadap variabel 
lain. 

Memperhatikan nilai Measure of Sampling 
Adequacy (MSA) pada diagonal anti image 
correlation. Nilai MSA berkisar antara 0 sampai 
dengan 1, dengan kriteria: 

• Nilai MSA sama dengan 1 menandakan 
bahwa variabel dapat diprediksi tanpa 
kesalahan oleh variabel lain. 

• Nilai MSA lebih dari 0,50 menandakan 
bahwa variabel masih dapat diprediksi dan 
dapat dianalisis lebih lanjut. 

• Nilai MSA kurang dari 0,50 menandakan 
variabel tidak dapat diprediksi dan tidak 
dapat dianalisis lebih lanjut. Perlu 
dikatakan pengulangan perhitungan analisis 
faktor dengan mengeluarkan indicator yang 
memiliki nilai MSA kurang dari 0,50. 

4 Factor Loading of Component Matrix 
adalah besarnya korelasi suatu 
indicator dengan faktor yang 
terbentuk. Tujuannya untuk 
menentukan validitas setiap indikator 
dalam mengkonstruk setiap variabel. 

Kriteria validitas suatu indicator dikatakan valid 
membentuk suatu faktor jika memiliki factor 
loading sebesar 0,50 (Malhotra, 2007) atau akan 
lebih baik jika factor loading sebesar 0,70 (Hair 
et al., 2006). 

  Sumber: Malhotra (2007) 
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3.5.1.2.  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas mengacu kepada sejauh mana suatu alat ukur mampu memberikan 

hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran berulang kali (Malhotra, 2007). 

 Untuk menentukan reliabilitas setiap variabel digunakan Cronbach Alpha. 

Koefisien reliabilitas Cronbach Alpha berkisar antara 0 hingga 1, koefisien 

reliabilitas sebesar kurang dari 0,6 mengindikasikan reliabilitas kurang memuaskan 

(Malhotra, 2007). 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

Menurut Gujarati (2003), terdapat empat asumsi yang terpenting sebagai 

syarat penggunaan metode regresi, yakni normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, 

dan heteroskedasitas. Pengujian ini diperlukan karena adanya konsekuensi yang 

mungkin terjadi jika asumsi tersebut tidak terpenuhi. Dibawah ini penjelasan dari 

empat asumsi klasik tersebut: 

3.5.2.1.  Uji Normalitas 

Menurut Gurajati (2003), Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

data tersebut terdistribusi secara normal. Normalitas distribusi data merupakan 

asumsi yang harus dipenuhi dalam statistik parametrik. Uji normalitas sebaran data 

penelitian ini menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test. Untuk 
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menentukan normalitas data ditentukan dengan ketentuan jika signifikansi K-S 

statistic > 0,05 maka data terdistribusi normal. 

3.5.2.2.  Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas penting untuk mengetahui apakah varians dari 

setiap error bersifat heterogen. Apabila bersifat heterogen maka melanggar asumsi 

klasik yang mensyaratkan bahwa varians dari error harus bersifat homogeny. Salah 

satu cara yang dilakukan untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dengan 

menggunakan uji Glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual (AbsUt) 

terhadap variabel bebas (Gujarati, 2003). Dasar pengambilan keputusannya adalah 

apabila nilai signifikansi diatas 0,05, maka persamaan regresi bebas dari gejala 

heterokedastisitas (Ghazali, 2002) dan sebaliknya apabila signifikansi dibawah 0,05, 

maka persamaan regresi terdapat gejala heterokedastisitas. 

3.5.2.3. Uji Multikolinearritas 

 Multikolinieritas merupakan salah satu pelanggaran dari asumsi klasik, 

karena akan menyebabkan Ordinary Least Square (OLS) tidak dapat ditentukan 

(indeterminate) dan variance serta standard errornya tak hingga. Untuk mendeteksi 

gejala multikolinearitas dapat dilihat melalui korelasi antar variabel bebas. Bila 

tingkat korelasi atau hubungan anatar variabel bebas dalam penelitian ini lebih rendah 

dari yang diisyaratkan Gujarati (1998: 216) sebesar 0,7 atau 70%. Dapat disimpulkan 

bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas. 
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3.5.3. Koefisien Determinasi (R square) 

 Dalam model regresi R square digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2001). 

Secara umum R square untuk data yang bersifat cross section nilainya relatif rendah, 

karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan 

untuk data time series biasanya mempunyai R square yang tinggi (Ghozali, 2001). 

Untuk multiple regression nilai R square yang diamati adalah adjusted R square, 

tidak seperti R square, dikarenakan nilai adjusted R square dapat naik atau turun 

apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi (Ghozali, 

2001). 

3.6. Teknik Pengujian Hipotesis 

3.6.1.  Uji t 

 Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Formula hipotesis: 

Ho : bi = 0, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
 terhadap variabel dependen.  
 
Ha : bi ≠ 0, artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan 
 terhadap   variabel dependen. 
 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka 

Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen 
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dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Begitu pula sebaliknya 

bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan 

yang digunakan sebesar α = 5%.  

 

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesa dibawah ini: 

1. Hipotesa uji t untuk Perceived Endorser: 

Ho : Perceived Endorser secara partial tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap purchase intention konsumen. 

 
Ha : Perceived Endorser secara partial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap purchase intention konsumen. 
 

2. Hipotesa uji t untuk Credibility Endorser: 

Ho : Credibility Endorser secara partial tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap purchase intention konsumen. 

 
Ha : Credibility Endorser secara partial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap purchase intention konsumen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1.Profil Asmirandah 

 Asmirandah Zantman merupakan artis berdarah indo-jerman, kelahiran 5 

Oktober 1989. Anak dari M. Farmidzi Zantman dan Sani Suliwati ini memulai 

karirnya dibidang entertainment melalui bakat actingnya di sinetron  Kawin Gantung 

dan mulai dikenal khalayak luas melalui sinetron Cinta SMU dan Inikah Rasanya?. 

Berkat kemampuannya tersebut Asmirandah semakin sering muncul di televisi, tidak 

hanya melalui sinetron tetapi juga menjadi model video klip beberapa artis seperti 

Radja, Kapten dan Robinhood. Dalam kerjasamanya dengan band Robinhood, 

Asmirandah tidak hanya menjadi model video klip saja tetapi juga turut menyanyi 

dan bahkan menjadi sutradara video klip tersebut. Selain sinetron dan model video 

klip, Asmirandah juga membintangi beberapa film layar lebar yaitu Liar (2008) dan 

Ketika Cinta Bertasbih 2 (2009). Kemampuan Asmirandah dalam berakting juga diuji 

dalam berbagai iklan yang dibintanginya yaitu Gerry Salut, Gerry Coklut, AXE, 

Vitacimin, Bontea Green, IM3, Pucelle, Suzuki Spin, Rexona, Hero, Kratindaeng, 

Skin White dan Mito. 

4.1.2.Profil AXE 
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 Axe adalah sebuah merek produk perawatan pria yang dimiliki perusahaan 

multinasional Unilever. Produk Axe diluncurkan untuk pertama kalinya pada tahun 

1983 di Perancis. Axe sukses di Perancis dan dewasa ini Axe dapat dengan mudah 

ditemui di lebih dari 60 negara dan telah menjadi deodoran nomor satu di pasar Eropa 

dan Amerika Latin, dan sudah dikenal di Amerika Serikat (dikenal sebagai Lynx) dan 

Asia. Di Indonesia, produk Axe menjadi produk terkemuka dalam segmen deodoran 

pria. AXE memiliki catatan reputasi yang membanggakan dengan meraih sejumlah 

penghargaan Adi Pariwara, termasuk Cannes Lions. 

4.1.3.Profil Gerry Salut (Garuda Food) 

 GarudaFood adalah perusahaan makanan dan minuman di bawah kelompok 

usaha Tudung (Tudung Group). Selain GarudaFood, Tudung Group juga menaungi 

SNS Group (PT Sinar Niaga Sejahtera, bergerak di bisnis distribusi dan logistik), PT 

Bumi Mekar Tani (BMT, fokus di bidang plantations), PT Nirmala Tirta Agung 

(NTA, bisnis air minum dalam kemasan bermerek Mayo), PT Dairyland Indonesia 

(DLI, memasarkan susu kemasan kaleng bermerek Prestine), dan Global Solusi Inti 

(GSI, bergerak di bidang pelayanan jasa pelatihan, seminar, event-organizer, dan 

konsultasi manajemen).  

 GarudaFood Group berawal dari PT Tudung, didirikan di Pati, Jawa Tengah, 

pada 1958 dan bergerak di bisnis tepung tapioka. Pada 1979 PT Tudung berganti 

nama menjadi PT Tudung Putrajaya (TPJ). Pendiri perusahaan adalah mendiang 
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Darmo Putro, mantan pejuang yang memilih menekuni dunia usaha setelah bangsa 

Indonesia merdeka.  

 Tatkala perekonomian nasional tengah dihantam krisis ekonomi, Desember 

1997 GarudaFood mendirikan PT GarudaFood Jaya yang memproduksi biskuit 

bermerek Gery. Produk Wafer Cream Gery hadir dengan berbagai ukuran kemasan, 

yaitu kemasan kecil, sedang, dus, dan family pack. Untuk pilihan rasa, terdapat rasa 

coklat, coklat susu, vanila, dan coklat keju. Salah satu varian dari Wafer Cream Gery 

ini adalah wafer cream karamel dengan nama Gery Romeo Juliet yang hadir dengan 

karamel yang khas dan sesuai selera konsumen, khususnya konsumen remaja. Periode 

2005-2007 Gery Saluut meraih Indonesian Best Brand Award (IBBA) dari MARS 

dan majalah SWA untuk kategori wafer salut. 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1.Profil Responden 

 Jenis Kelamin 

Dari hasil pengolahan kuesioner, didapat data jenis kelamin sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Pengolahan Karakteristik Jenis Kelamin 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1 (laki-laki) 51 42.5 42.5 42.5

2 (perempuan) 69 57.5 57.5 100.0

Valid 

Total 120 100.0 100.0  

Sumber : data diolah 
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Gambar 4.1 Pie Chart Karakteristik Jenis Kelamin 

 

 

 

Sumber : data diolah 

 

 Dari hasil pengolahan kuesioner diketahui bahwa responden yang 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 51 orang atau sebesar 42,5% dari total 

responden yang berjumlah 120 orang. Sedangkan responden yang berjenis 

kelamin perempuan berjumlah 69 orang atau sebesar 57,5%. 

 Usia 
 Dari hasil pengolahan kuesioner, didapat data usia responden sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.2 Hasil Pengolahan Karakteristik Usia 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 (17-21th) 67 55.8 55.8 55.8

2 (22-26th) 53 44.2 44.2 100.0

Valid 

Total 120 100.0 100.0  

Sumber : data diolah 

 

 

Gambar 4.2 Pie Chart Karakteristik Usia 

 

Sumber : data diolah 
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Dari hasil pengolahan kuesioner diketahui bahwa responden dengan 

range usia 17-21 tahun berjumlah 67 orang atau 55,83% dari total 120 orang 

responden. Sedangkan responden pada range usia 22-26 tahun berjumlah 53 

orang, atau sebesar 44,17%. 

 

 Angkatan 
 

 Dari hasil pengolahan kuesioner, didapat data usia responden sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Pengolahan Karakteristik Angkatan 

  
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 
Percent 

1 (2005) 44 36.7 36.7 36.7 

2 (2006) 37 30.8 30.8 67.5 

3 (2007) 11 9.2 9.2 76.7 

4 (2008) 28 23.3 23.3 100.0 

Valid 

Total 120 100.0 100.0  

Sumber : data diolah 
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Gambar 4.3 Pie Chart Karakteristik Angkatan 

 

Sumber : data diolah 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner diketahui bahwa responden dari 

angkatan 2005 sejumlah 44 orang atau 36,7% dari total responden 120 orang. 

Responden angkatan 2006 sejumlah 37 orang (30,4%), angkatan 2007 

sebanyak 11 orang (9,2%) dan angkatan 2008 sebanyak 28 orang (23,3%). 

4.2.2.Analisis Pre-Test 

 Proses pre-test dilaksanakan pada minggu pertama bulan Februari tahun 2010 

dengan jumlah responden 30 orang. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil uji 

validitas dan reliabilitas dari data pre-test. 
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4.2.2.1.Uji Validitas 

 Berdasarkan perhitungan hasil pre-test, maka variable dapat dinyatakan valid 

apabila memiliki nilai Kaiser Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 

dan factor loading diatas 0,5 (Malhotra, 2007). Hasil pengujian validitas pre-test 

penelitian ini akan digambarkan dalam tabel 4.4 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGARUH PENGGUNAAN..., ROHANI, Me.-IBS, 2010



Variable Produk Indikator KMO Factor Loading Kesimpulan 

Attention gaining 0.807 Valid 

Impactful 0.494 Tidak valid 

Believable 0.758 Valid 

Likeable 0.794 Valid 

Convincing 0.753 Valid 

AXE 

Entertaining 

0.728 

0.862 Valid 

Attention gaining 0.651 Valid 

Impactful 0.774 Valid 

Believable 0.696 Valid 

Likeable 0.744 Valid 

Convincing 0.756 Valid 

Pe
rc

ei
ve

d 

Gerry 

Salut 

Entertaining 

0.609 

0.847 Valid 

Attractive 0.776 Valid 

Classy 0.797 Valid 

Beautiful 0.844 Valid 

Elegant 0.708 Valid 

AXE 

sexy 

0.691 

0.668 Valid 

Attractive 0.796 Valid 

Classy 0.911 Valid 

Beautiful 0.825 Valid 

Elegant 0.883 Valid 

At
tr

ac
tiv

en
es

s 

 

Gerry 

Salut 

sexy 

0.822 

0.859 Valid 

Dependable 0.527 Valid 

Honest 0.752 Valid 

C
re

di
bi

lit
y 

Tr
us

tw
or

th
in

es
s 

AXE 

Reliable 

0.679 

0.622 Valid 
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Sumber : data diolah 

  

 

Sincere 0.822 Valid 

Trustworthy 0.826 Valid 

Dependable 0.708 Valid 

Honest 0.853 Valid 

Reliable 0.900 Valid 

Sincere 0.774 Valid 

 

Gerry 

Salut 

Trustworthy 

0.796 

0.846 Valid 

Expert 0.673 Valid 

Experinced 0.595 Valid 

Knowledgeable 0.776 Valid 

Qualified 0.807 Valid 

AXE 

Skilled 

0.634 

0.699 Valid 

Expert 0.712 Valid 

Experinced 0.869 Valid 

Knowledgeable 0.884 Valid 

Qualified 0.828 Valid 

Ex
pe

rt
is

e 

 

Gerry 

Salut 

Skilled 

0.699 

0.736 Valid 

Mencari informasi 0.944 Valid 

Mempertimbangkan 0.936 Valid AXE 

Membeli 

0.786 

0.943 Valid 

Mencari informasi 0.951 Valid 

Mempertimbangkan 0.924 Valid 

Pu
rc

ha
se

 

In
te

nt
io

n 

Gerry 

Salut 
Membeli 

0.758 

0.943 Valid 
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 Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.4, terlihat bahwa indikator 

impactful pada variabel perceived endorser produk AXE memiliki nilai factor 

loading sebesar 0.494 < 0.5 (tidak valid), namun penulis tetap melanjutkan karena 

ada kemungkinan dengan bertambahnya jumlah responden maka akan meningkatkan 

nilai analisis faktornya. Sehingga secara keseluruhan untuk pengujian validitas 

dikatakan valid. 

4.2.2.2.Uji reliabilitas pre-test 

 Suatu variabel pengukuran dapat dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar 

dari r kritis product moment. Menurut Sekaran (2006), reliabilitas kurang dari 0.6 

adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik. 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Cronbach’s alpha 
Variabel Dimensi Jumlah 

pertanyaan AXE Gerry 
Salut 

Kesimpulan 

Perceived --- 6 0.843 0.839 Reliabel 

Attractiveness 5 0.805 0.908 Reliabel 

Trustworthiness 5 0.746 0.872 Reliabel Credibility 

Expertise 5 0.743 0.864 Reliabel 

Purchase 
Intention --- 3 0.933 0.933 Reliabel 

Sumber : data diolah 
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Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.5, maka seluruh variabel 

penelitian memiliki nilai Cronbach’s alpha > 0.6, yang artinya bahwa jawaban 

responden terhadap pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-

masing variabel adalah konsisten dan variabel dapat dihandalkan (reliable). 

 

4.2.3. Analisis Hasil Data Penelitian 

4.2.3.1.Validitas Data 

 Analisis validitas data pada penelitian ini menggunakan analisis faktor, 

dengan melihat ukuran sampling Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) harus > 0.5 yang 

menyiratkan bahwa analisis faktor cukup.  Selanjutnya dilihat nilai muatan faktor 

(factor loading) harus  > 0.50, maka data tersebut valid  (Malhotra, 2007). Hasil 

pengujian validitas penelitian ini akan digambarkan pada tabel 4.6 berikut : 
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Variable Produk Indikator KMO Factor Loading Kesimpulan 

Attention gaining 0.812 Valid 

Impactful 0.745 Valid 

Believable 0.701 Valid 

Likeable 0.625 Valid 

Convincing 0.541 Valid 

AXE 

Entertaining 

0.770 

0.743 Valid 

Attention gaining 0.510 Valid 

Impactful 0.661 Valid 

Believable 0.549 Valid 

Likeable 0.833 Valid 

Convincing 0.538 Valid 

Pe
rc

ei
ve

d 

Gerry 

Salut 

Entertaining 

0.667 

0.648 Valid 

Attractive 0.827 Valid 

Classy 0.776 Valid 

Beautiful 0.831 Valid 

Elegant 0.867 Valid 

AXE 

sexy 

0.790 

0.918 Valid 

Attractive 0.532 Valid 

Classy 0.851 Valid 

Beautiful 0.597 Valid 

Elegant 0.784 Valid 

At
tr

ac
tiv

en
es

s 

 

Gerry 

Salut 

sexy 

0.716 

0.810 Valid 

Dependable 0.681 Valid 

Honest 0.687 Valid 

C
re

di
bi

lit
y 

Tr
us

tw
or

th
in

es
s 

AXE 

Reliable 

0.668 

0.685 Valid 
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Sumber : data diolah 

 

 

Sincere 0.693 Valid 

Trustworthy 0.765 Valid 

Dependable 0.792 Valid 

Honest 0.812 Valid 

Reliable 0.773 Valid 

Sincere 0.741 Valid 

 

Gerry 

Salut 

Trustworthy 

0.832 

0.823 Valid 

Expert 0.575 Valid 

Experinced 0.771 Valid 

Knowledgeable 0.716 Valid 

Qualified 0.701 Valid 

AXE 

Skilled 

0.649 

0.639 Valid 

Expert 0.726 Valid 

Experinced 0.871 Valid 

Knowledgeable 0.789 Valid 

Qualified 0.775 Valid 

Ex
pe

rt
is

e 

 

Gerry 

Salut 

Skilled 

0.728 

0.778 Valid 

Mencari informasi 0.888 Valid 

Mempertimbangkan 0.908 Valid AXE 

Membeli 

0.743 

0.913 Valid 

Mencari informasi 0.887 Valid 

Mempertimbangkan 0.825 Valid 

Pu
rc

ha
se

 

In
te

nt
io

n 

Gerry 

Salut 
Membeli 

0.692 

0.918 Valid 
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 Setelah dilakukan pengumpulan data berdasarkan sample keseluruhan yaitu 

120 orang mahasiswa STIE Indonesia Banking School, maka indikator impactful 

produk AXE yang pada uji validitas pre-test dikatakan tidak valid karena nilai factor 

loadingnya < 0.5, sudah dapat dikatakan valid. Berdasarkan uji validitas yang telah 

dilakukan, dapat simpulkan bahwa seluruh indikator adalah valid. 

4.2.3.2.Reliabilitas Data 

 Suatu variabel pengukuran dapat dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar 

dari r kritis product moment. Menurut Sekaran (2006), reliabilitas kurang dari 0.6 

adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik. Hasil 

pengujian reliabilitas penelitian ini akan digambarkan pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Cronbach’s alpha 
Variabel Dimensi Jumlah 

pertanyaan AXE Gerry 
Salut 

Kesimpulan 

Perceived --- 6 0.787 0.683 Reliabel 

Attractiveness 5 0.898 0.770 Reliabel 

Trustworthiness 5 0.740 0.848 Reliabel Credibility 

Expertise 5 0.714 0.847 Reliabel 

Purchase 
Intention --- 3 0.884 0.849 Reliabel 

Sumber : data diolah 
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 Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.5, maka seluruh variabel 

penelitian memiliki nilai Cronbach’s alpha > 0.6, yang artinya bahwa jawaban 

responden terhadap pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-

masing variabel adalah konsisten dan variabel dapat dihandalkan (reliable) dan 

berarti kuesioner tersebut dapat memberikan hasil jawaban yang konsisten jika 

digunakan pada penelitian berikutnya (Sekaran, 1992). 

 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

 Setelah seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliabel serta sebelum 

dilakukan analisis regresi berganda, model penelitian terlebih dahulu harus memenuhi 

beberapa uji asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam skripsi 

ini meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan multikolinearitas. 

 Persamaan Regresi Pertama 

 Persamaan regresi pertama ini menggambarkan pengaruh antara perceived 

celebrity endorser dan credibility celebrity endorser terhadap minat pembelian 

produk AXE, yaitu : 

Minat beli AXE = βo + β1Xperceived + β2Xcredibility +  ε 

Uji asumsi klasik dari persamaan regresi pertama tersebut yaitu sebagai berikut: 
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a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen 

dan variabel dependen dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi 

normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan Normal P-P Plot untuk 

menguji normalitas data, dimana jika titik-titik data menyebar disekitar garis 

diagonal dan penyebarannya searah mengikuti garis diagonal maka data dapat 

dikatakan normal. 

Gambar 4.4 Normalitas Regresi I 

 

 Sumber : data diolah 
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 Pada uji normalitas data dengan Normal P-P Plot yang ditunjukkan 

dalam gambar 4.4, dapat disimpulkan bahwa data pada variabel penelitian ini 

telah memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan.  

b. Uji Heteroskedastisitas 

 Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas dalam model 

regresi pertama ini, digunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada pola yang tidak jelas serta 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak 

terjadi heterokedastisitas, dan sebaliknya. 

Gambar 4.5 Heteroskedasitas Regresi I 

 

 Sumber : data diolah 
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 Berdasarkan gambar 4.5, dapat dilihat adanya pola yang tidak jelas 

serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model 

regresi yang pertama, sehingga model regresi ini layak dipakai. 

c. Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas timbul sebagai akibat adanya hubungan kausal 

antara dua variabel bebas atau lebih, atau adanya kenyataan bahwa dua 

variabel penjelas atau lebih bersama-sama dipengaruhi oleh variabel lain yang 

berada diluar model (Sujianto, 2009). Model regresi yang baik adalah model 

yang bebas dari gejala multikolinearitas. Penelitian ini menggunakan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dalam Colinearity Statistics untuk 

menentukan ada atau tidak adanya gejala multikolinearitas. Hasil VIF yang 

lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, sedangkan 

nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak adanya gejala 

multikolinearitas. 
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 Multikolinearitas timbul sebagai akibat adanya hubungan kausal antara dua 

variabel bebas atau lebih, atau adanya kenyataan bahwa dua variabel penjelas atau 

lebih bersama-sama dipengaruhi oleh variabel lain yang berada diluar model 

(Sujianto, 2009). Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari gejala 

multikolinearitas. Penelitian ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

dalam Colinearity Statistics untuk menentukan ada atau tidak adanya gejala 

multikolinearitas. Hasil VIF yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala 

multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak 

adanya gejala multikolinearitas. 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Collinearity 
Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) -2.309 .574  -4.021 .000   

PerceivedAXE .439 .133 .240 3.303 .001 .892 1.120

1 

credibilityAXE 1.075 .142 .550 7.559 .000 .892 1.120

a. Dependent Variable: 
intenAXE 

      

Sumber : data diolah 
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 Berdasarkan tabel 4.8 telihat bahwa variabel perceived celebrity AXE 

memiliki nilai VIF < 10, yaitu sebesar 1.120 Nilai VIF untuk variabel 

credibility celebrity endorser AXE < 10, yaitu 1.120 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi  gejala multikolinearitas. 

 Persamaan Regresi Kedua 

 Persamaan regresi pertama ini menggambarkan pengaruh antara perceived 

celebrity endorser dan credibility celebrity endorser terhadap minat pembelian 

produk Gerry Salut, yaitu : 

Minat beli Gerry Salut = βo + β1Xperceived + β2Xcredibility +  ε. 

Uji asumsi klasik dari persamaan regresi kedua tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen 

dan variabel dependen dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi 

normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan Normal P-P Plot untuk 

menguji normalitas data, dimana jika titik-titik data menyebar disekitar garis 

diagonal dan penyebarannya searah mengikuti garis diagonal maka data dapat 

dikatakan normal. 
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Gambar 4.6 Normalitas Regresi II 

 

 

Sumber : data diolah 

 

 Pada uji normalitas data dengan Normal P-P Plot yang ditunjukkan 

dalam gambar 4.6, dapat disimpulkan bahwa data pada variabel penelitian ini 

telah memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan.  

b. Uji Heteroskedastisitas 

 Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas dalam model 

regresi pertama ini, digunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 
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(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada pola yang tidak jelas serta 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak 

terjadi heterokedastisitas, dan sebaliknya. 

Gambar 4.7 Heteroskedasitas Regresi II 

 

Sumber : data diolah 

 

 Berdasarkan gambar 4.7, dapat dilihat adanya pola yang tidak jelas 

serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model 

regresi yang kedua, sehingga model regresi ini layak dipakai. 
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c. Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas timbul sebagai akibat adanya hubungan kausal 

antara dua variabel bebas atau lebih, atau adanya kenyataan bahwa dua 

variabel penjelas atau lebih bersama-sama dipengaruhi oleh variabel lain yang 

berada diluar model (Sujianto, 2009). Model regresi yang baik adalah model 

yang bebas dari gejala multikolinearitas. Penelitian ini menggunakan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dalam Colinearity Statistics untuk 

menentukan ada atau tidak adanya gejala multikolinearitas. Hasil VIF yang 

lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, sedangkan 

nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak adanya gejala 

multikolinearitas. 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) -.417 .399  -1.045 .298   

PerceivedGS 1.084 .098 .739 11.089 .000 .909 1.100

1 

credibilityGS -.063 .089 -.047 -.704 .483 .909 1.100

a. Dependent Variable: intenGS       

Sumber : data diolah 
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 Berdasarkan tabel 4.9 telihat bahwa variabel perceived celebrity Gerry 

Salut memiliki nilai VIF < 10, yaitu sebesar 1.100. Nilai VIF untuk variabel 

credibility celebrity endorser Gerry Salut < 10, yaitu 1.100 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi  gejala multikolinearitas. 

 

4.2.5. Pengujian Hipotesis 

 Hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing persamaan regresi dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Persamaan Regresi Pertama 

Minat beli AXE = βo + β1Xperceived + β2Xcredibility +  ε. 

 

a. Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara perceived 

celebrity endorser dan credibility celebrity endorser secara parsial terhadap 

minat pembelian produk AXE. Jika p ≥ 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak. 

Hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.10 Coefficients Regresi I 

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -2.309 .574  -4.021 .000

PerceivedAXE .439 .133 .240 3.303 .001

1 

credibilityAXE 1.075 .142 .550 7.559 .000

a. Dependent Variable: intenAXE     

Sumber : data diolah 

 Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa p value dari perceived 

celebrity AXE adalah sebesar 0,001 (p value < 0,05) sehingga Ho1 ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa perceived AXE berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat pembelian (purchase intention) produk AXE. Selain perceived 

celebrity, credibility celebrity juga memiliki p value sebesar 0,000 sehingga  

Ho2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa credibility celebrity berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat pembelian. 

b. Pembahasan Model Persamaan Regresi 

Minat beli AXE = -2.309+ 0.439Xperceived + 1.075Xcredibility  

 Koefisien regresi perceived sebesar 0.439 dan bertanda positif 

menyatakan bahwa variabel perceived berbanding lurus dengan minat 

pembelian. Koefisien regresi credibility sebesar 1.075 dan bertanda positif 
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menyatakan bahwa variabel credibility berbanding lurus dengan minat 

pembelian. 

c. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

 

Tabel 4.11 Koefisien Determinasi ( R2 ) Regresi I 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .669a .447 .438 .637

a. Predictors: (Constant), credibilityAXE, PerceivedAXE 

b. Dependent Variable: intenAXE  

Sumber : data diolah 

 

 Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 

0,447. Hal ini berarti perceived dan credibility celebrity endorser memiliki 

kontribusi terhadap minat pembelian sebesar 44.7 %, sedangkan sisanya 

sebesar 55.3 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam 

penelitian ini. 

 

2. Persamaan Regresi Kedua 

Minat beli Gerry Salut = βo + β1Xperceived + β2Xcredibility +  ε. 
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a. Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara perceived 

celebrity endorser dan credibility celebrity endorser secara parsial terhadap 

minat pembelian produk Gerry Salut. Jika p ≥ 0,05 maka H0 tidak dapat 

ditolak. Hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.12 Coefficients Regresi II 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -.417 .399  -1.045 .298

PerceivedGS 1.084 .098 .739 11.089 .000

1 

credibilityGS -.063 .089 -.047 -.704 .483

a. Dependent Variable: intenGS     

Sumber : data diolah 

 Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa p value dari perceived celebrity 

Gerry Salut adalah sebesar 0,000 (p value < 0,05) sehingga Ho1 ditolak. Hal 

ini menunjukkan bahwa perceived Gerry Salut berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat pembelian (purchase intention) produk Gerry Salut. Selain 

perceived celebrity, credibility celebrity memiliki p value > 0,05 sebesar 

0,483 sehingga  Ho2 tidak dapat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

credibility celebrity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

pembelian. 
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b. Pembahasan Model Persamaan Regresi 

Minat beli Gerry Salut = -0.417+ 1.084Xperceived - 0.083Xcredibility  

 Koefisien regresi perceived sebesar 1,084 dan bertanda positif 

menyatakan bahwa variabel perceived berbanding lurus dengan minat 

pembelian. Koefisien regresi credibility sebesar 0,083 dan bertanda negatif 

menyatakan bahwa variabel credibility berbanding terbalik dengan minat 

pembelian. 

c. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

 

Tabel 4.13 Koefisien Determinasi (R2 ) Regresi II 

Model R R Square
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .726a .528 .520 .492 

a. Predictors: (Constant), credibilityGS, PerceivedGS 

b. Dependent Variable: intenGS  

Sumber : data diolah 

 

 Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 

0,528. Hal ini berarti perceived dan credibility celebrity endorser memiliki 

kontribusi terhadap minat pembelian sebesar 52,8%, sedangkan sisanya 
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sebesar 47,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam 

penelitian ini. 

  

4.3.Implikasi Manajerial 

 Setelah diperoleh hasil regresi, maka penulis dapat menjelaskan fakta-fakta 

yang muncul dari masing-masing model regresi yang diuji. 

4.3.1.Model Regresi I 

 Persamaan regresi yang pertama melihat hubungan antara perceived dan 

credibility celebrity endorser terhadap purchase intention produk AXE. Hasil dari 

persamaan regresi tersebut adalah terdapatnya pengaruh yang signifikan dari 

perceived dan credibility terhadap purchase intention AXE. Credibility celebrity 

endorser memiliki pengaruh paling dominan terhadap minat beli konsumen, dengan 

nilai t hitung sebesar 7.559. Jika dilihat dari hal ini maka AXE dapat meningkatkan 

kredibilitas endorser untuk menjaga dan meningkatkan minat pembelian konsumen. 

Peningkatan kredibilitas endorser dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya 

dengan membuat konsep iklan menarik yang membuat Asmirandah sebagai endorser 

dapat meyakinkan calon konsumen untuk membeli melalui apa yang dilakukan dalam 

iklan tersebut. 

 Variabel perceived memiliki pengaruh yang lebih kecil bila dibandingkan 

credibility endorser dengan nilai t hitung sebesar 3.303. Adapun variabel pereived 
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yang diukur berdasarkan 6 pertanyaan yang dilandasi oleh teori O’Mahony dan 

Meenaghan. Meskipun pengaruhnya lebih kecil, namun perceived endorser juga 

memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap minat pembelian. Dalam hal ini, 

Asmirandah harus lebih memberi dampak positif serta dipercaya oleh calon 

konsumen. 

4.3.2.Model Regresi II 

 Persamaan regresi yang kedua melihat hubungan antara perceived dan 

credibility celebrity endorser terhadap purchase intention produk Gerry Salut. Hasil 

dari persamaan regresi tersebut diketahui bahwa perceived celebrity endorser 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pembelian konsumen produk 

Gerry Salut. Dengan nilai t hitung 11.809, disimpulkan bahwa Asmirandah mampu 

mempengaruhi minat pembelian konsumen. Hal ini berarti bahwa Asmirandah 

sebagai endorser dapat menarik perhatian, memberi dampak positif, dipercaya, dapat 

dijadikan idola bahkan memberikan keyakinan pada konsumen.  

 Dalam persamaan regresi yang kedua ini juga diketahui bahwa credibility 

celebrity endorser tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pembelian 

produk Gerry Salut, dengan nilai t hitung -0,704 dan p-value 0,483 (>0,05). Hal ini 

berarti bahwa penampilan Asmirandah dalam iklan Gerry Salut dianggap oleh 

konsumen bukanlah hal yang penting dalam mempengaruhi minat membeli mereka. 

Mengingat Gerry Salut masuk dalam pengelompokan produk low involvement, sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Assael (1987) yang dikutip oleh Morissan 
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(2007), bahwa credibility endorser bisa saja tidak berpengaruh dalam iklan Gerry 

Salut sebab perilaku pembelian yang mungkin timbul adalah karena faktor kebiasaan, 

sehingga konsumen tidak lagi menghiraukan siapa endorser dari produk tersebut.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai penelitian ”Pengaruh 

Penggunaan Celebrity Endorser Multiproduk Terhadap Purchase Intention 

(Asmirandah, AXE dan Gerry Salut)” maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1) Berdasarkan hasil analisa uji asumsi klasik dan uji t pada variabel independent 

perceived celebrity secara partial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

purchase intention pada masing-masing kategori produk (high involvement dan 

low involvement), AXE dan Gerry Salut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sosok Asmirandah sebagai celebrity dapat menarik perhatian, memberi dampak 

positif, dipercaya, dapat dijadikan idola dan memberi keyakinan pada konsumen. 

2) Hasil analisa uji asumsi klasik dan uji t pada variabel independent menunjukkan 

bahwa credibility celebrity produk AXE secara partial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap purchase intention. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dimensi-dimensi credibility dalam penampilan Asmirandah pada iklan AXE 

mempengaruhi konsumen secara signifikan. Sedangkan pada produk Gerry Salut 
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dimensi-dimensi credibility tersebut tidak memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap minat pembelian konsumen. 

 

5.2.Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang diajukan penulis adalah 

sebagai berikut : 

 Produk AXE harus dapat meningkatkan perceived dan credibility celebrity 

endorser untuk meningkatkan purchase intention (minat pembelian). Berbagai 

cara dapat dilakukan misalnya melalui pemilihan endorser yang sesuai dengan 

karakteristik produk yang dipasarkan serta konsep atau ide iklan yang lebih 

menarik dari yang sudah ada.  

 Dalam meningkatkan minat pembelian konsumennya, Gerry Salut harus dapat 

meningkatkan perceived endorser dalam iklan salah satu caranya dengan 

meningkatkan frekuensi tayang dan mempersingkat durasi iklan. 
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LAMPIRAN I : Hasil Uji Validitas Pada Penelitian 

 Perceived Gerry Salut 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .667

Approx. Chi-Square 152.258

df 15

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. .000

 

Anti-image Matrices 

  P1G P2G P3G P4G P5G P6G 

P1G .687 -.038 -.029 -.086 -.336 .090

P2G -.038 .754 -.068 -.211 -.027 -.005

P3G -.029 -.068 .857 -.090 -.012 -.106

P4G -.086 -.211 -.090 .497 -.068 -.289

P5G -.336 -.027 -.012 -.068 .695 .013

Anti-image Covariance 

P6G .090 -.005 -.106 -.289 .013 .623

P1G .590a -.053 -.038 -.148 -.486 .137

P2G -.053 .775a -.085 -.345 -.038 -.008

P3G -.038 -.085 .858a -.139 -.016 -.145

P4G -.148 -.345 -.139 .654a -.116 -.519

P5G -.486 -.038 -.016 -.116 .625a .020

Anti-image Correlation 

P6G .137 -.008 -.145 -.519 .020 .632a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)     

Component Matrixa 
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Anti-image Matrices 

  P1G P2G P3G P4G P5G P6G 

P1G .687 -.038 -.029 -.086 -.336 .090

P2G -.038 .754 -.068 -.211 -.027 -.005

P3G -.029 -.068 .857 -.090 -.012 -.106

P4G -.086 -.211 -.090 .497 -.068 -.289

P5G -.336 -.027 -.012 -.068 .695 .013

Anti-image Covariance 

P6G .090 -.005 -.106 -.289 .013 .623

P1G .590a -.053 -.038 -.148 -.486 .137

P2G -.053 .775a -.085 -.345 -.038 -.008

P3G -.038 -.085 .858a -.139 -.016 -.145

P4G -.148 -.345 -.139 .654a -.116 -.519

P5G -.486 -.038 -.016 -.116 .625a .020

Anti-image Correlation 

P6G .137 -.008 -.145 -.519 .020 .632a

 Component 

 1 

P1G .510 

P2G .661 

P3G .549 

P4G .833 

P5G .538 

P6G .648 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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 Perceived AXE 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .770

Approx. Chi-Square 210.356

df 15

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. .000

 

Anti-image Matrices 

  P1A P2A P3A P4A P5A P6A 

P1A .502 -.107 -.202 -.143 .020 -.147

P2A -.107 .550 -.154 .053 -.265 -.092

P3A -.202 -.154 .639 -.031 -.015 .020

P4A -.143 .053 -.031 .666 .005 -.231

P5A .020 -.265 -.015 .005 .735 -.053

Anti-image Covariance 

P6A -.147 -.092 .020 -.231 -.053 .583

P1A .785a -.204 -.356 -.247 .034 -.272

P2A -.204 .747a -.260 .088 -.418 -.163

P3A -.356 -.260 .798a -.047 -.021 .033

P4A -.247 .088 -.047 .757a .007 -.370

P5A .034 -.418 -.021 .007 .725a -.081

Anti-image Correlation 

P6A -.272 -.163 .033 -.370 -.081 .788a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)     
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Component Matrixa 

 Component 

 1 

P1A .812

P2A .745

P3A .701

P4A .625

P5A .541

P6A .743

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

 

 

 Attractiveness AXE 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .790

Approx. Chi-Square 396.089

df 10

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. .000
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Anti-image Matrices 

  A1A A2A A3A A4A A5A 

A1A .316 -.109 .010 .067 -.167

A2A -.109 .521 -.063 -.153 .033

A3A .010 -.063 .433 -.094 -.086

A4A .067 -.153 -.094 .323 -.117

Anti-image Covariance 

A5A -.167 .033 -.086 -.117 .193

A1A .736a -.268 .027 .211 -.675

A2A -.268 .849a -.133 -.374 .103

A3A .027 -.133 .903a -.252 -.298

A4A .211 -.374 -.252 .792a -.468

Anti-image Correlation 

A5A -.675 .103 -.298 -.468 .727a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)    

Component Matrixa 

 Component 

 1 

A1A .827 

A2A .776 

A3A .831 

A4A .867 

A5A .918 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
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 Attractiveness Gerry Salut 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .716

Approx. Chi-Square 205.419

df 10

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. .000

 

Anti-image Matrices 

  A1G A2G A3G A4G A5G 

A1G .676 -.148 -.308 .087 -.010

A2G -.148 .475 -.052 -.182 -.132

A3G -.308 -.052 .692 -.020 -.042

A4G .087 -.182 -.020 .454 -.222

Anti-image Covariance 

A5G -.010 -.132 -.042 -.222 .479

A1G .604a -.261 -.450 .158 -.017

A2G -.261 .770a -.090 -.391 -.277

A3G -.450 -.090 .705a -.036 -.072

A4G .158 -.391 -.036 .694a -.475

Anti-image Correlation 

A5G -.017 -.277 -.072 -.475 .755a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Anti-image Matrices 

  A1G A2G A3G A4G A5G 

A1G .676 -.148 -.308 .087 -.010

A2G -.148 .475 -.052 -.182 -.132

A3G -.308 -.052 .692 -.020 -.042

A4G .087 -.182 -.020 .454 -.222

Anti-image Covariance 

A5G -.010 -.132 -.042 -.222 .479

A1G .604a -.261 -.450 .158 -.017

A2G -.261 .770a -.090 -.391 -.277

A3G -.450 -.090 .705a -.036 -.072

A4G .158 -.391 -.036 .694a -.475

Anti-image Correlation 

A5G -.017 -.277 -.072 -.475 .755a

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

A1G .532 

A2G .851 

A3G .597 

A4G .784 

A5G .810 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
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 Trustworthiness AXE 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .668

Approx. Chi-Square 153.115

df 10

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. .000

 

 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

  T1A T2A T3A T4A T5A 

T1A .660 -.067 -.284 .032 -.124

T2A -.067 .584 .102 -.319 -.168

T3A -.284 .102 .624 -.120 -.171

T4A .032 -.319 -.120 .608 -.044

Anti-image Covariance 

T5A -.124 -.168 -.171 -.044 .656

T1A .697a -.109 -.442 .050 -.188

T2A -.109 .599a .169 -.535 -.271

T3A -.442 .169 .637a -.195 -.268

T4A .050 -.535 -.195 .644a -.070

Anti-image Correlation 

T5A -.188 -.271 -.268 -.070 .783a
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Anti-image Matrices 

  T1A T2A T3A T4A T5A 

T1A .660 -.067 -.284 .032 -.124

T2A -.067 .584 .102 -.319 -.168

T3A -.284 .102 .624 -.120 -.171

T4A .032 -.319 -.120 .608 -.044

Anti-image Covariance 

T5A -.124 -.168 -.171 -.044 .656

T1A .697a -.109 -.442 .050 -.188

T2A -.109 .599a .169 -.535 -.271

T3A -.442 .169 .637a -.195 -.268

T4A .050 -.535 -.195 .644a -.070

Anti-image Correlation 

T5A -.188 -.271 -.268 -.070 .783a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)    

Component Matrixa 

 Component 

 1 

T1A .681 

T2A .678 

T3A .685 

T4A .693 

T5A .765 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
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 Trustworthiness Gerry Salut 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .832

Approx. Chi-Square 230.702

df 10

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. .000

 

Anti-image Matrices 

  T1G T2G T3G T4G T5G 

T1G .520 -.054 -.161 -.009 -.201

T2G -.054 .516 -.098 -.148 -.166

T3G -.161 -.098 .580 -.155 -.025

T4G -.009 -.148 -.155 .619 -.081

Anti-image Covariance 

T5G -.201 -.166 -.025 -.081 .475

T1G .814a -.104 -.294 -.017 -.404

T2G -.104 .843a -.179 -.262 -.335

T3G -.294 -.179 .850a -.258 -.048

T4G -.017 -.262 -.258 .859a -.149

Anti-image Correlation 

T5G -.404 -.335 -.048 -.149 .806a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)    

 

 

 

 

PENGARUH PENGGUNAAN..., ROHANI, Me.-IBS, 2010



 

 Expertise AXE 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .649

Approx. Chi-Square 129.490

df 10

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. .000

 

Anti-image Matrices 

  E1A E2A E3A E4A E5A 

E1A .813 -.111 -.195 -.006 -.017

E2A -.111 .612 -.264 -.210 .042

E3A -.195 -.264 .657 .053 -.110

E4A -.006 -.210 .053 .608 -.325

Anti-image Covariance 

E5A -.017 .042 -.110 -.325 .677

E1A .775a -.158 -.267 -.008 -.022

E2A -.158 .664a -.417 -.345 .066

E3A -.267 -.417 .663a .083 -.165

E4A -.008 -.345 .083 .595a -.507

Anti-image Correlation 

E5A -.022 .066 -.165 -.507 .612a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)    

Component Matrixa 

 Component 

 1 

T1G .792 

T2G .812 

T3G .773 

T4G .741 

T5G .823 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
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Anti-image Matrices 

  E1A E2A E3A E4A E5A 

E1A .813 -.111 -.195 -.006 -.017

E2A -.111 .612 -.264 -.210 .042

E3A -.195 -.264 .657 .053 -.110

E4A -.006 -.210 .053 .608 -.325

Anti-image Covariance 

E5A -.017 .042 -.110 -.325 .677

E1A .775a -.158 -.267 -.008 -.022

E2A -.158 .664a -.417 -.345 .066

E3A -.267 -.417 .663a .083 -.165

E4A -.008 -.345 .083 .595a -.507

Anti-image Correlation 

E5A -.022 .066 -.165 -.507 .612a

Component Matrixa 

 Component 

 1 

E1A .575 

E2A .771 

E3A .716 

E4A .701 

E5A .639 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
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 Expertise Gerry Salut 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .728

Approx. Chi-Square 274.925

df 10

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. .000

 

Anti-image Matrices 

  E1G E2G E3G E4G E5G 

E1G .525 -.135 -.186 .141 -.140

E2G -.135 .403 -.137 -.074 -.116

E3G -.186 -.137 .450 -.176 .109

E4G .141 -.074 -.176 .433 -.231

Anti-image Covariance 

E5G -.140 -.116 .109 -.231 .459

E1G .705a -.293 -.383 .297 -.285

E2G -.293 .832a -.322 -.177 -.269

E3G -.383 -.322 .717a -.398 .240

E4G .297 -.177 -.398 .674a -.519

Anti-image Correlation 

E5G -.285 -.269 .240 -.519 .700a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)    
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Component Matrixa 

 Component 

 1 

E1G .726 

E2G .871 

E3G .798 

E4G .775 

E5G .778 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 

 

 

 Purchase Intention AXE 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .743

Approx. Chi-Square 198.533

df 3

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. .000
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Anti-image Matrices 

  PI1A PI2A PI3A 

PI1A .434 -.139 -.154

PI2A -.139 .373 -.191

Anti-image Covariance 

PI3A -.154 -.191 .359

PI1A .785a -.346 -.390

PI2A -.346 .731a -.521

Anti-image Correlation 

PI3A -.390 -.521 .719a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)  

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

PI1A .888 

PI2A .908 

PI3A .913 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
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 Purchase Intention Gerry Salut 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .692

Approx. Chi-Square 165.824

df 3

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. .000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

  PI1G PI2G PI3G 

PI1G .409 -.072 -.242

PI2G -.072 .581 -.178

Anti-image Covariance 

PI3G -.242 -.178 .354

PI1G .677a -.148 -.636

PI2G -.148 .804a -.392

Anti-image Correlation 

PI3G -.636 -.392 .639a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)  

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

PI1G .887 

PI2G .825 

PI3G .918 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
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LAMPIRAN II : Hasil Uji Reliabilitas Pada Penelitian 

 Perceived AXE 
Case Processing Summary 

  N % 

Valid 120 100.0

Excludeda 0 .0

Cases 

Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 

.786 .787 6 

 

 

 

 

 

 

 

PENGARUH PENGGUNAAN..., ROHANI, Me.-IBS, 2010



Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

P1A 16.68 11.042 .668 .498 .720

P2A 16.62 11.751 .601 .450 .739

P3A 16.79 11.763 .532 .361 .754

P4A 16.64 12.198 .454 .334 .774

P5A 16.38 12.791 .382 .265 .789

P6A 16.60 11.603 .591 .417 .740

 

 

 Perceived Gerry Salut 
Case Processing Summary 

  N % 

Valid 120 100.0

Excludeda 0 .0

Cases 

Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 

.683 .690 6
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

P1G 17.57 6.147 .357 .313 .664

P2G 18.00 6.286 .428 .246 .637

P3G 18.28 6.571 .334 .143 .667

P4G 18.20 5.792 .627 .503 .574

P5G 17.52 6.134 .388 .305 .651

P6G 18.02 6.454 .378 .377 .653

 

 

 Attractiveness AXE 
Case Processing Summary 

  N % 

Valid 120 100.0

Excludeda 0 .0

Cases 

Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items N of Items 

.898 .899 5
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

A1A 12.53 10.335 .728 .684 .881

A2A 12.41 11.034 .661 .479 .894

A3A 12.42 10.717 .727 .567 .880

A4A 12.47 11.024 .779 .677 .871

A5A 12.57 9.861 .856 .807 .850

 

 

 Attractiveness Gerry Salut 
Case Processing Summary 

  N % 

Valid 120 100.0

Excludeda 0 .0

Cases 

Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 

.770 .767 5
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

A1G 14.32 6.137 .377 .324 .781

A2G 14.79 4.855 .696 .525 .670

A3G 14.34 6.059 .447 .308 .758

A4G 14.73 5.357 .575 .546 .717

A5G 14.64 5.223 .621 .521 .700

 

 

 Trustworthiness AXE 
Case Processing Summary 

  N % 

Valid 120 100.0

Excludeda 0 .0

Cases 

Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 

.740 .741 5
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

T1A 15.53 5.798 .474 .340 .705

T2A 15.94 5.249 .484 .416 .703

T3A 15.72 5.650 .470 .376 .706

T4A 16.13 5.394 .513 .392 .690

T5A 15.85 5.171 .575 .344 .666

 

 

 Trustworthiness Gerry Salut 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 120 100.0

Excludeda 0 .0

Cases 

Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 

.848 .848 5
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

T1G 14.01 6.328 .658 .480 .816

T2G 14.28 6.104 .686 .484 .808

T3G 14.12 6.356 .637 .420 .821

T4G 14.19 6.459 .600 .381 .831

T5G 14.23 6.096 .698 .525 .805

 

 

 Expertise AXE 
Case Processing Summary 

  N % 

Valid 120 100.0

Excludeda 0 .0

Cases 

Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 

.714 .712 5
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

E1A 15.49 5.277 .380 .187 .700

E2A 15.83 4.106 .572 .388 .622

E3A 15.62 4.255 .511 .343 .651

E4A 15.53 4.806 .487 .392 .661

E5A 15.23 4.932 .418 .323 .687

 

 Expertise Gerry Salut 
Case Processing Summary 

  N % 

Valid 120 100.0

Excludeda 0 .0

Cases 

Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 

.847 .849 5
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

E1G 14.21 7.192 .574 .475 .837

E2G 14.48 6.790 .769 .597 .788

E3G 14.45 6.804 .665 .550 .813

E4G 14.28 6.823 .637 .567 .821

E5G 14.22 6.843 .644 .541 .819

 
 Purchase Intention AXE 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 120 100.0

Excludeda 0 .0

Cases 

Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items N of Items

.884 .887 3
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

PI1A 6.21 3.057 .752 .566 .856

PI2A 6.30 3.321 .789 .627 .831

PI3A 6.38 2.791 .797 .641 .819

 

 

 Purchase Intention Gerry Salut 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 120 100.0

Excludeda 0 .0

Cases 

Total 120 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items N of Items 

.849 .850 3
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

PI1G 6.47 2.285 .739 .591 .773

PI2G 6.48 2.403 .641 .419 .858

PI3G 6.52 1.814 .792 .646 .718
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LAMPIRAN III : Hasil Analisis Regresi Berganda Model I 

Regression 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 credibilityAXE, 
PerceivedAXEa . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: intenAXE  

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .669a .447 .438 .637

a. Predictors: (Constant), credibilityAXE, PerceivedAXE 

b. Dependent Variable: intenAXE  

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 38.426 2 19.213 47.296 .000a

Residual 47.529 117 .406   

1 

Total 85.955 119    

a. Predictors: (Constant), credibilityAXE, PerceivedAXE   

b. Dependent Variable: intenAXE     
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Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) -2.309 .574  -4.021 .000   

PerceivedAXE .439 .133 .240 3.303 .001 .892 1.120

1 

credibilityAXE 1.075 .142 .550 7.559 .000 .892 1.120

a. Dependent Variable: 
intenAXE 

      

 

LAMPIRAN IV : Hasil Analisis Regresi Berganda Model I 
Regression 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 credibilityGS, 
PerceivedGSa . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: intenGS  

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .726a .528 .520 .492

a. Predictors: (Constant), credibilityGS, PerceivedGS 

b. Dependent Variable: intenGS  
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 31.624 2 15.812 65.331 .000a

Residual 28.317 117 .242   

1 

Total 59.941 119    

a. Predictors: (Constant), credibilityGS, PerceivedGS   

b. Dependent Variable: intenGS     

 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics Model 

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) -.417 .399  -1.045 .298   

PerceivedGS 1.084 .098 .739 11.089 .000 .909 1.100

1 

credibilityGS -.063 .089 -.047 -.704 .483 .909 1.100

a. Dependent Variable: 
intenGS 
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LAMPIRAN V : Kuesioner 

Kepada Responden yang terhormat, 

 Saya adalah mahasiswi tingkat akhir Fakutas Ekonomi Program Studi Manajemen di 

STIE-Indonesia Banking School (IBS), yang sedang menyusun skripsi dengan judul 

Pengaruh Penggunaan Celebrity Endorser multiproduk terhadap Purchase Intention dengan 

objek penelitian Asmirandah pada iklan AXE dan Gerry Salut. 

 Untuk penyusunan skripsi ini, saya membutuhkan sejumlah data dari Anda sekalian 

yang telah melihat iklan AXE dan Gerry Salut versi Asmirandah. Untuk itu saya mohon 

kesediaan untuk mengisi kuesioner yang sudah terlampir di bawah ini. 

 Atas kesediaan dan waktu yang sudah diberikan untuk mengisi kuesioner ini, saya 

ucapkan terima kasih. 

A. DATA RESPONDEN 

1. Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan (coret yang tidak perlu) 

2. Usia    :  

a. 17 – 21 tahun  

b. 22 – 26 tahun  

3. Angkatan   : 

a. 2005    c. 2007 

b. 2006    d. 2008 

4. Pendidikan terakhir : 

a. SMA    c. diploma 

b. Sarjana 

5. Instruksi : Bacalah setiap pernyataan dengan baik. Di sebelah kanan ada kolom 

peniliaian yang harus Anda isi. Anda dimohon untuk dapat mengisi sesuai kondisi 

sebenarnya. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. Anda dapat memberi tanda 

(X) pada kolom angka 1 – 5, dimana 1 merupakan pernyataan sangat tidak setuju 

(STS), 2 pernyataan tidak setuju (TS), 3 pernyataan biasa (B), 4 pernyataan setuju (S) 

dan 5 merupakan pernyataan sangat setuju (SS), seperti berikut ini : 
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AXE Gerry Salut 
No. Pertanyaan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Perceived Celebrity           

1. Asmirandah dapat menarik perhatian (attention gaining)           

2. Asmirandah dapat memberi dampak positif (impactful)           

3. Asmirandah dapat dipercaya (believable)           

4. Asmirandah dapat dijadikan idola (likeable)           

5. Asmirandah dapat menghibur (entertaining)           

6. Asmirandah dapat memberi keyakinan (convincing)           

AXE Gerry Salut 
No. Pertanyaan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Attractiveness           

7. Penampilan Asmirandah dalam iklan menarik (attractive)           

8. Penampilan Asmirandah dalam iklan terlihat berkelas (classy)           

9. Penampilan Asmirandah dalam iklan terlihat cantik 
(beautiful) 

          

10. Penampilan Asmirandah terkesan elegan (elegant)           

11. Penampilan Asmirandah dalam iklan seksi (sexy)           

 Trustworthiness           

12. Asmirandah layak dipertahankan sebagai model iklan  
(dependable) 

          

13. Dalam menyampaikan pesan iklan, Asmirandah mengatakan 
dengan jujur (honest) 

          

14. Dalam menyampaikan pesan iklan, Asmirandah dapat 
diandalkan (reliable) 

          

15. Asmirandah menyampaikan pesan iklan dengan tulus 
(sincere) 

          

16. Dalam menyampaikan pesan iklan, Asmirandah dapat 
dipercaya (trustworhty) 
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 Expertise           

17. Asmirandah memiliki keahlian yang memadai tentang produk 
(expert) 

          

18. Asmirandah mempunyai pengalaman yang memadai berkaitan 
dengan produk (experienced) 

          

19. Asmirandah mempunyai pengetahuan yang memadai 
berkaitan dengan produk (knowledgeable) 

          

20. Asmirandah memenuhi syarat untuk mengiklankan produk 
(qualified) 

          

21. Asmirandah cukup terlatih sebagai model iklan produk 
(skilled) 

          

AXE Gerry Salut  
Purchase Intention 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

22. Setelah melihat iklan (AXE&GS) dengan model Asmirandah, 
saya tertarik untuk mencari informasi tentang produk tersebut 

          

23. Setelah melihat iklan (AXE&GS) dengan model Asmirandah, 
saya mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut jika 
saya memerlukannya 

          

24. Setelah melihat iklan (AXE&GS) dengan model Asmirandah, 
saya tertarik untuk membeli produk tersebut jika saya 
memerlukannya 
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