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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Periklanan merupakan kegiatan yang terkait pada dua bidang kehidupan 

manusia sehari-hari, yakni ekonomi dan komunikasi. Dalam bidang komunikasi, 

periklanan merupakan proses atau kegiatan komunikasi yang melibatkan pihak-pihak 

sponsor (pemasang iklan), media masa, dan agen periklanan (Suhandang, 2005). 

Untuk kepentingan periklanan dibutuhkan adanya suatu analisis yang cermat 

berkaitan dengan karakteristik dan kemampuan dari suatu media sebagai media 

periklanan (Monle and Lee & Carla Johnson, 2005:206). Baik perusahaan besar 

maupun kecil, periklanan merupakan hal yang sangat penting terutama untuk menarik 

konsumen untuik melakukan keputusan membeli produk-produk perusahaan dan 

mempertahankan konsumen, sehingga periklanan menjadi salah satu ujung tombak 

pemsaran bagi perusahaan (Jurnal Siti Nur Aryani: Bukan Belanja Iklan, tapi 

Maksimalkan PR, 29/10/09) 

Salah satu cara mengiklankan suatu produk adalah dengan cara menggunakan 

selebriti. Penggunaan narasumber (source) sebagai figure penarik perhatian dalam 

iklan merupakan salah satu cara kreatif dalam menyampaikan pesan (Kotler dan 

Keller, 2006:506). Selebriti yang dipilih dengan cermat setidaknya dapat menarik 

perhatian pada produk atau merek. Selebriti adalah pribadi yang dikenal masyarakat 

(aktor, aktris, atlet untuk mendukung suatu produk) (M. Suyanto, 2007: 158). 

Penggunaan selebriti dalam iklan disebut sebagai celebrity endorser.   
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 Penelitian yang dilakukan oleh Miciak dan Shanklin (1994) dengan berbagai 

instansi dan perusahaan iklan, kredibilitas selebriti diidentifikasi sebagai alasan utama 

untuk memilih selebriti. Selain itu Miciak dan Shanklin (1994) mengatakan juga 

bahwa dimensi penting dari kredibilitas adalah keahlian dan kepercayaan. Ketika 

konsumen mengevaluasi keahlian dan kepercayaan dari selebriti, mereka 

merefleksikan keabsahan pernyataan yang dibuat oleh selebriti (keahlian) dan 

keyakinan mereka dalam maksud selebriti untuk mewakili pernyataan paling valid 

(kepercayaan) . Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa persepsi kredibilitas sumber  

memiliki dampak positif dalam hal membujuk konsumen dan mempengaruhi sikap 

konsumen pada produk dengan mana sumber terkait . 

.Menurut Temporal & Lee dalam Hapsari (2008: 6) tugas utama para 

endorser ini adalah untuk menciptakan asosiasi yang baik antara endorser dengan 

produk yang diiklankan sehingga timbul sikap positif dalam diri konsumen. 

Penelitian Jaiprakash (2008) menyatakan bahwa kesesuaian selebriti dan produk 

memiliki dampak positif terhadap brand image, yang pada gilirannya memiliki 

dampak positif brand equity.  

Telekomunikasi seluler saat ini merupakan salah satu sarana yang sangat 

dibutuhkan oleh manusia. Peningkatan pemanfaatan produk telekomunikasi seluler 

saat ini dapat dilihat dari meningkatnya pasar telekomunikasi seluler di seluruh dunia 

termasuk Indonesia. Penggunaan telekomunikasi seluler semakin meluas mulai dari 

kalangan pemerintah, industri, maupun rumah tangga, baik di perkotaan maupun 

pedesaan. 
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Grafik 1.1 

Grafik Pengguna Layanan Telekomunikasi Di Indonesia 

 

Sumber : KEN, 2012, GfK: Business Monitor International, McKinsey and Company 

  

Faktanya semakin besar pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia menunjukan 

potensi pasar masih sangat besar dan akan memunculkan banyak persaingan.  

(www.award.xl.co.id) 

Hingga semester I tahun 2010, di Indonesia terdapat 8 perusahaan operator 

seluler, yaitu: PT Telkomsel, PT Indosat, PT XL-Axiata, PT Mobile-8, PT 

Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI), PT Natrindo Telepon Seluler (NTS), 

dan Smart Telecom. Kedelapan perusahaan operator seluler tersebut bersaing secara 

sehat antara lain dengan cara meningkatkan kualitas layanan, menurunkan tarif, dan 

memperluas jaringan. Di Indonesia terdapat tiga perusahaan operator seluler utama, 

yaitu: PT Telkomsel, PT Indosat, dan PT XL-Axiata (www.awards.xl.co.id). Tabel 

http://www.awards.xl.co.id/
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1.1 menunjukan Top Brand Award selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2009 sampai 

dengan 2013 (www.topbrand-award.com). 

 

Tabel 1.1 

Simcard GSM Pascabayar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun 2009 

Merek Top Brand Index 

Kartu halo 63,6% 

Matrix 20,8% 

Xplor 14,5% 

Tahun 2010 

Kartu Halo 55,1% 

Matrix 23,9% 

XL Pascabayar 20,1% 

Tahun 2011 

Kartu Halo 66,2% 

Matrik 15,7% 

XL Pascabayar 15,4% 

Tahun 2012 

Kartu Halo 71,0% 

XL Pascabayar 13,8% 

Matrix 12,6% 

Tahun 2013 

Kartu Halo 70,7% 

Matrix 16,9% 

XL Pascabayar 9,5% 

http://www.topbrand-award.com/
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Tob Brand Index (TBI) merupakan salah satu alat ukur kekuatan merek yang 

diformulasikan berdasarkan atas tiga variabel, yaitu mine share, market share dan 

commitment share. Variabel pertama, mind share menunjukan kekuatan merek di dalam 

benak konsumen kategori produk yang bersangkutan. Variabel kedua, market share  

menunjukan kekuatan merek dalam pasar tertentu dalam hal perilaku pembelian aktual 

dari konsumen. Sedangkan veriabel ketiga, commitment share menunjukan kekuatan 

merek dalam mendorong konsumen untuk membeli merek terkait di masa yang akan 

datang. Oleh karena itu, perasaan konsumen tentang nilai akan selalu berubah. 

(www.topbrand-award.com). Jika dilihat pada tabel 1.1 TBI kartu Halo berubah-rubah 

(fluktuatif), yang berarti dimata konsumen kekuatan merek kartu Halo terkadang naik 

terkadang turun. Menurut Alma (2007:147), apabila kekuatan merek yang ada di benak 

konsumen turun maka kesetiaan konsumen terhadap merek juga akan turun dan akan 

mempengaruhi pembelian. Bila kesetiaan merek rendah, konsumen akan cenderung 

berpindah ke merek lain, sebaliknya bila kesetiaan konsumen terhadap suatu merek tinggi 

maka konsumen akan melakukan pembelian terhadap produk secara berulang-ulang. 

Telkomsel melakukan kegiatan periklanan untuk memperkenalkan produknya 

dengan menggunakan celebrity endorser. Dalam salah satu iklan produknya, yaitu Kartu 

Halo dengan promo Halo Fit  tahun 2013 menggunakan Joe Taslim aktor asal Indonesia 

yang kini menjadi aktor internasional sebagai bintang iklan Kartu Halo. Joe Taslim 

adalah salah satu aktor Indonesia yang sukses Go Internasional. Di film Fast and 

Furious, Joe berperan sebagai Jah. (Tabloid Bintang, Sabtu, 2 November 2012). 

Kartu Halo termasuk salah satu produk pascabayar yang harganya cocok untuk 

kalangan menengah ke atas. Meskipun harga karu Halo lebih mahal diantara simcard 

pascabayar lainnya, tetapi kartu Halo selalu menjadi simcard pascabayar nomor satu 

di Indonesia. Salah satu buktinya adalah Telkomsel kembali mendapat pengakuan 

sebagai yang terbaik dari ajang bergengsi Top Brand Award  untuk kedua produk 

SIM Card-nya, yakni simPATI (prabayar) dan kartu Halo (pascabayar) sebagai kartu 

pilihan utama selama sepuluh tahun berturut-turut sejak award ini diadakan 

(www.telkomsel.com).  

http://www.topbrand-award.com/
http://www.telkomsel.com/
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Berdasarkan penelitian oleh Jaiprakash (2008), yang menyatakan bahwa 

kesesuaian selebriti dan produk memiliki dampak positif terhadap brand image, yang 

pada gilirannya memiliki dampak positif brand equity, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam periklanan dengan judul “Peran Brand Image Dalam 

Memediasi Hubungan Celebrity Endorser Dengan Brand Equity Kartu Halo”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di 

teliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Apakah celebrity endorser mempunyai hubungan dengan brand image kartu 

Halo? 

2. Apakah brand image kartu Halo mempunyai hubungan dengan brand equity 

kartu Halo? 

3. Apakah celebrity endorser mempunyai hubungan dengan brand equity kartu 

Halo? 

4. Apakah brand Image memediasi hubungan antara celebrity endorser dengan 

brand equity? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang kemudian 

diolah dan informasi yang diperlukan sebagai bahan masukan dalam penyusunan 

skripsi sehingga diperoleh suatu kejelasan tentang peran brand image dalam 

memediasi hubungan celebrity endorser dengan brand equity. Sedangkan tujuannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis hubungan celebrity endorser (Joe Taslim) dengan 

brand image kartu Halo. 
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2. Untuk menganalisis hubungan brand image kartu halo dengan brand 

equity kartu Halo. 

3. Untuk menganalisis hubungan celebrity endorser (Joe Taslim) dengan 

brand equity kartu Halo. 

4. Untuk menganalisis peran brand image dalam memediasi hubungan antara 

celebrity endorser dengan brand equity. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti 

Dengan dilakukannya penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang penerapan teori dan pelaksanaanya secara langsung di lapangan 

tentang peran brand image dalam memediasi hubungan antara celebrity 

endorser dengan brand equity. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang iklan produk perusahaan, 

apakah penggunaan Joe Taslim sebagai endorser memiliki hubungan dengan 

brand equity kartu Halo yang dimediasi oleh brand image kartu Halo. 

3. Bagi pihak lain 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan di bidang 

manajemen pemasaran  dan menambah informasi bagi peneliti lain dengan 

permasalahan yang serupa. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 

Iklan merupakan salah satu alat promosi yang sangat bermanfaat bagi suatu 

produk. Karena melalui iklan suatu produk dapat dijelaskan manfaat dan 

keunggulannya kepada konsumen. Iklan juga mempunyai jangkauan yang luas karena 
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mempunyai banyak media yang bisa digunakan baik media online maupun media 

offline.  

Philip Kotler (2007 : 658) mendefinisikan periklanan sebagai berikut:  

”Periklanan  adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang 

atau jasa secara nonpersonal oleh suatu sponsor tertentu yang 

melakukan pembayaran” 

Sedangkan menurut Menurut Burke (2006 : 182)  mendefinisikan periklanan 

sebagai berikut : 

”Periklanan menyampaikan pesan-pesan penjualan yang diarahkan 

kepada masyarakatmelalui cara-cara yang persuasive yang bertujuan 

menjual barang, jasa atau ide” 

 Dari kedua pendapat ahli tentang periklanan tersebut dapat disimpulka bahwa 

periklanan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penjualan suatu 

produk. Iklan juga merupakan bentuk ide dari perusahaan yang dibuat semenarik 

mungkin untuk mempromosikan produknya kepada konsumen, yang isinya berupa 

pesan-pesan penjualan terhadap produk kepada konsumen.  

Dalam iklan salah satu cara yang menarik adalah dengan menggunakan 

komunikator yang tepat untuk menyampaikan informasi tentang produknya, salah 

satu caranya yaitu menggunakan selebriti yang disebut celebrity endorser. Citra 

bintang, kepercayaan dan kualitas positif lainnnya akan menggerlapkan produk yang 

disokongnya. Sokongan para selebritis tergantung pada produknya, dapat berjalan 

pada tiga tataran yaitu: pada saat selebriti tersebut secara fisik menarik, ketika 

selebriti tersebut dipercaya oleh publik dan pada waktu citra selebriti tersebut sesuai 

dengan produknya (Simamora, 2000: 801). Shimp (2003:406) membagi endorser ke 

dalam dua tipe, yaitu celebrity endorser dan  typical person endorser.  
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Suryadi (2006:132) mendefinisikan: 

“Endorser adalah icon atau sosok tertentu yang sering juga disebut 

sebagaidirect source (sumber langsung) untuk mengantarkan sebuah 

pesan dan atau memperagakan sebuah produk atau jasa dalam kegiatan 

promosi yang bertujuan untuk mendukung efektifitas penyampaian 

pesan produk” 

Shimp (2007:335) mendefinisikan:  

Celebrity endorser adalah bintang televisi, aktor film, atlet, politikus, 

orang yang terkenal, dan ada kalanya selebriti yang telah meninggal 

(opening vignette)yang secara luas digunakan pada iklan majalah, radio 

spot, dan iklan televisi untuk mendukung suatu produk. 

 

Diharapkan penggunaan selebriti dalam iklan akan membentuk brand image 

suatu produk yang positif di benak konsumen. Konsep brand image dalam dunia 

bisnis telah berkembang dan menjadi perhatian para pemasar. Brand image yang baik 

dari suatu perusahaan akan mempunyai dampak yang menguntungkan, sedangkan 

brand image yang buruk akan merugikan  perusahaan. Tidak mudah untuk 

membentuk image, tetapi sekali terbentuk tidak mudah pula mengubahnya. Selain itu 

brand image merupakan hal yang penting, karena salah satu faktor yang dapat 

membuat konsumen loyal terhadap suatu brand tertentu adalah hubungan emosional 

yang timbul antara sebuah brand dengan konsumennya (Hamel dan Prahalad, 

2001;484) 

Definisi brand image menurut Rangkuti (2002;244) adalah sebagai berikut: 

“Brand Image (kesan terhadap merek) adalah sekumpulan asosiasi 

merek yang terbentuk dan melekat di benak konsumen” 

 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009:260) : 
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Brand image adalah proses dimana seseorang memilih, 

mengorganisasikan, dan mengartikan masukan informasi untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti. 

 

Penelitian yang dilakukan Jaiprakash (2008), mengatakan bahwa Pada intinya 

suatu produk mempunyai brand image yang baik dan positif sangatlah penting bagi 

suatu produk. Brand image penting untuk memahami hubungan antara dukungan 

selebriti dan brand equity. Dukungan celebrity endorser terhadap suatu produk dan 

brand equity dihubungkan oleh peran mediasi dari brand image. Beberapa pengertian 

brand equity: 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) brand equity adalah : 

Suatu dampak diferensial positif bahwa dengan mengetahui nama atau 

merek, pelanggan akan merespons suatu produk atau jasa. 

 

Menurut Aaker (dikutip oleh Tjiptono, 2008) brand equity adalah : 

Serangkaia asset dan kewajiban (liabilities) merek yang terkait dengan 

sebuah merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi 

nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa pada perusahaan dan atau 

pelanggan perusahaan tersebut. 

 

Menurut Susanto dan Wijanarko (2004), dalam menghadapi persaingan 

yang ketat, merek yang kuat merupakan suatu pembeda yang jelas, bernilai, dan 

berkesinambungan, menjadi ujung tombak bagi daya saing perusahaan dan sangat 

membantu dalam strategi pemasaran. Penilaian subjektif dari kustomer dan tak 

berwujud dari merk, di atas dan melampaui nilai obyektif yang dirasakannya 

(Keller,2008). mengelola brand equity membutuhkan perspektif jangka panjang yang 

luas dari sebuah merk. Sebuah pandangan yang luas dari brand equity sangat penting, 
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terutama ketika perusahaan menjual beberapa produk dan beberapa merk di beberapa 

pasar (Keller,2008). 

Penelitian oleh Jaiprakash (2008), yang menyatakan bahwa kesesuaian 

selebriti dan produk memiliki dampak positif terhadap brand image, yang pada 

gilirannya memiliki dampak positif brand equity Secara Konseptual, hubungan antara 

variabel yang telah diajukan dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1.1  

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Diadaptasi dari Jaiprakash 2008 

 

1.6 Hipotesis  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil hipotesis sebagai 

berikut: 

 H1: Celebrity endorser mempunyai hubungan dengan brand image 

      kartu Halo. 

 H2: Brand image mempunyai hubungan dengan brand equity kartu 

      Halo. 

Celebrity 

Endorser 

 (X)  

Brand Image 

(Y₁) 

Brand equity 

(Y₂)  
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 H3: Celebrity endorser mempunyai hubungan dengan brand equity 

      kartu Halo. 

 H4: Brand image berperan dalam memediasi hubungan antara celebrity 

      endorser dengan brand equity. 

 

 

1.7 Metode Penelitian  

 

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, 

misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik dan alat-

alat tertentu. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif. 

Nazir (2005:24) mendefinisikan sebagai berikut: Metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu system 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki (Nazir 2006:56). 

Selain metode penelitian, teknik pengumpulan data pun diperlukan dalam 

penelitian ini. Sesuai dengan metode penelitian di atas, maka penulis menggunakan 

penelitian lapangan sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian lapangan (field 

research) yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan, bertemu 

langsung dengan konsumen dengan menyebarkan pertanyaan melalui kuesioner. 

Metode untuk mengidentifikasi peran mediasi, Menurut Howell (2001) dalam 

”Advanced Statistic Methods”, suatu hubungan mediasi terjadi ketika hubungan 

antara variabel I (independen) terhadap variabel D (dependen) dimediasi oleh 

variabel M (mediator). Untuk menguji fungsi mediasi dari variabel M dalam 

hubungan antara variabel I dengan variabel D dianalisis empat (4) model regresi 

sekaligus, yaitu:  
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D = fungsi (I): Menguji hubungan antara I dengan D  

M = fungsi (I) : Menguji hubungan antara I dengan M dan  

D = fungsi (M): Menguji hubungan antara M dengan D  

D = fungsi (I, M): Menguji hubungan antara I dan M dengan D  

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Universitas Widyatama 

Bandung yang beralamat di Jalan Cikutra No. 204 A Bandung. Responden yang 

dipilih adalah para pelanggan kartu Halo.  


