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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Pertumbuhan ekonomi dan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat 

di tanah air telah membuat pihak produsen atau pabrikan mobil dunia meihat 

potensi pasar di Indonesia. Ditambah lagi populasi penduduk hingga 240 juta jiwa 

dan tingkat kebutuhan akan kendaraan bermotor yang terus meningkat tentu saja 

menciptakan pasar yang sangat potensial.  

Perhatian yang intensif yang diberikan oleh pemerintah dalam hal 

penurunan tarif pajak khusus untuk mobil murah yang ramah lingkungan atau 

biasa disebut LCGC, membuat pihak manajemen produsen mobil bergegas untuk 

melakukan investasi.  

Tidak ketinggalan, pihak Suzuki pun turut ambil bagian dalam kompetisi 

ini dimana beberapa jenis mobil yang ditawarkan sudah disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat pada umumnya. Melalui PT.SIS selaku pemegang agen 

pemegang merk, APM ini kembali meluncurkan beberapa mobil khususnya untuk 

mobil keluarga dan city car dimana pangsa pasar yang dimiliki begitu potensial. 

Hal ini mengingat akan kondisi masyarakat Indonesia yang menyukai bepergian 

dengan keluarga ataupun sahabat sambil menikmati perjalanan menggunakan alat 

transportasi pribadi dibandingkan dengan fasilitas umum yang ditawarkan oleh 

para pelaku bisnis transportasi.  

Sebut saja Mobil Ertiga, yang termasuk dalam kelas MPV turut 

mendongkrak penjualan PT. Suzuki Indomobil Sales dikarenakan permintaan 

yang terus meningkat dari hari ke hari. Pembenahan yang khusus dilakukan pada 

bagian interior dan eksterior dengan tujuan untuk memuaskan konsumen pun terus 

dilakukan. Ditambah lagi, harga jualnya yang terbilang cukup murah memberikan 

nilai lebih bagi konsumen.  

Selain itu, yang tak kalah hebatnya juga adalah Suzuki Karimun Wagon R 

yang diperkenalkan di ajang pameran terbesar di Asia Tenggara yaitu IIMS 2013. 
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Adapun mobil yang satu ini cukup banyak peminatnya karena mampu memenuhi 

kebutuhan dan harapan akan transportasi yang multiguna, memiliki desain khas 

serta peduli akan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, Karimun Wargon R ini 

adalah mobil yang hemat energi dengan harga terjangkau serta memiliki unsur 

SUPER yaitu Spacious, Useful, Practical, Effecient dan Reasonable.  

Dengan beberapa jenis mobil keluarga yang mampu memenuhi standard 

pemerintah tak ayal membuat pihak manajemen merasa yakin akan tetap 

memegang penjualan tertinggi terutama di kelas MPV dan City Car. Ditambah 

lagi, harga jual dari masing-masing mobil termasuk murah alias terjangkau. 

Seperti harga Ertiga Elegent misalnya yang dibandrol kisaran Rp. 187 jutaan 

dengan fasilitas mewah tentunya. http://www.jualmobilbarusuzuki.com/indonesia-

menjadi-target-asia-tenggara/ 

Kawasan ASEAN  diperkirakan akan menjadi pasar otomotif kelima 

terbesar di dunia pada tahun 2019. Prediksi ini diluncurkan berdasarkan analisa 

terbaru Frost & Sullivan. Dalam analisa tersebut, ASEAN  dinilai menawarkan 

peluang yang signifikan bagi produsen mobil global baik dalam jangka pendek 

maupun menengah. 

Research Director, Automotive and Transportation Practice Frost & 

Sullivan untuk kawasan Asia Pasifik, Vijay Rao, mengatakan peranan ASEAN  

dalam pasar otomotif tidak bisa dianggap remeh. Pasar otomotif ASEAN  akan 

tumbuh 5,8 persen pada periode 2012-2019 dan pasar akan mencapai 4,71 juta 

pada 2019. “Pada 2019, produksi kendaraan di Asean diperkirakan tumbuh 8 

persen pada 2012-2019 dan mencapai 7.05 juta unit,” katanya dalam keterangan 

tertulis, Rabu 21 Agustus 2013,” ucapnya. Rao menambahkan tumbuhnya pasar 

otomotif ASEAN  ini didorong oleh perkembangan pasar di Indonesia dan 

Thailand. Selain itu, rendahnya tingkat motorisasi di ASEAN  juga memicu 

pertumbuhan pasar otomotif. 

Frost & Sullivan memprediksi Indonesia akan menjadi pasar otomotif 

terbesar di ASEAN pada 2019 dengan total kendaraan mencapai 2,3 juta. 

Perkembangan ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, 

http://www.jualmobilbarusuzuki.com/indonesia-menjadi-target-asia-tenggara/
http://www.jualmobilbarusuzuki.com/indonesia-menjadi-target-asia-tenggara/
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peningkatan kelas menengan, dan peningkatan investasi sektor otomotif serta 

pemberlakukan regulasi otomotif yang mendukung pertumbuhan pasar. 

Pasar otomotif Thailand, kata Rao, juga akan mengalami peningkatan. 

Peningkatan dipicu oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, 

perluasan kapasitas produsen otomotif, serta peluncuran beberapa model 

kendaraan terbaru. Thailand,  juga akan menjadi negara dengan produksi 

kendaraan terbesar di ASEAN  karena adanya perluasan kapasitas, peningkatan 

ekspor dan permintaan domestil serta perkembangan industri komponen otomotif 

yang pesat. “Pasar Malaysia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan, 

didukung oleh semakin banyaknya model kendaraan asing yang ditawarkan 

dengan harga kompetitif dan juga oleh penurunan harga yang terjadi sebagai 

dampak dari liberalisasi pasar,” katanya. 

Pada periode mendatang, Frost & Sullivan memprediksi produksi 

kendaraan di Indonesia akan lebih banyak melayani penjualan domestik karena 

banyaknya permintaan domestik serta masuknya investasi asing untuk perluasan 

produksi. Malaysia juga akan dilirik sebagai pusat perakitan dan manufaktur. 

http://www.tempo.co/read/news/2013/08/21/090506006/Indonesia-Pasar-

Otomotif-Terbesar-di-ASEAN  

Walau sempat dihadang dengan beberapa regulasi pemerintah seperti 

peningkatan jumlah pembayaran down payment (DP) dan pembatasan konsumsi 

BBM jenis premium, tidak serta merta menjadikan pasar Otomotif nasional lesu. 

Bahkan sebaliknya, pasar otomotif malah menggeliat dengan pertumbuhan 

sebesar 24,8% serta mencatat sejarah pertama kalinya menembus angka penjualan 

kendaraan bermotor roda empat diatas satu juta unit.  

Hingga periode November 2012, pasar otomotif nasional berhasil menjual 

total 1,116 juta unit dari segmen passenger cars dan commercial, hanya terpaut 

tipis dengan Thailand yang tahun 2012 kembali memimpin negara ASEAN dalam 

penjualan dengan catatan 1,3 juta unit, sementara Malaysia berada di urutan ketiga 

dengan catatan penjualan 567.170 unit, jauh dibawah Indonesia. 

http://www.tempo.co/read/news/2013/08/21/090506006/Indonesia-Pasar-Otomotif-Terbesar-di-ASEAN
http://www.tempo.co/read/news/2013/08/21/090506006/Indonesia-Pasar-Otomotif-Terbesar-di-ASEAN
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“Hampir rata-rata pasar otomotif global mencatat trend positif, termasuk 

indonesia yang mengalami pertumbuhan 24,8%. Thailand yang tahun sebelumnya 

sempat terpuruk akibat bencana banjir, di tahun 2012 bangkit dan kembali 

memimpin dalam jumlah penjualan.” Ungkap Jongkie D. Sugiharto ,Chairman I 

GAIKINDO. 

Segmen passenger cars.4x2 bermesin dibawah kapasitas 1.500 cc masih 

tetap jadi favorit konsumen dengan menyumbang angka penjualan sebesar 

583.107 atau sekitar 52%. Sementara untuk tipe mobil sedan, juga mengalami 

pertumbuhan tapi tidak terlalu signifikan atau sekitar 3%. Catatan paling 

mengagumkan datang dari Suzuki Ertiga, meski pendatang baru dikelas 4x2 

kapasitas dibawah 1.500 cc, mobil ini berhasil mencuri perhatian konsumen dan 

cukup menyedot pasar yang selama ini dikuasai oleh produk kembar Toyota-

Daihatsu, Avanza-Xenia. Hingga akhir November 2012, Ertiga sudah terjual 

34.074 Unit. http://otoblast.com/news-detail/tahun-2012-industri-otomotif-

indonesia-tumbuh-248_87.html  

Salah satu strategi pemasaran untuk meyakinkan kepada konsumen adalah 

dengan melakukan advertising atau periklanan. Inti dari advertising ialah untuk 

mengambil perhatian yang dapat merangsang para konsumen untuk membeli 

barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan advertising calon konsumen akan 

merasa yakin dan akan terdorong untuk melakukan pembelian terhadap produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut.  

Dalam meningkatkan daya saing yang kuat, perusahaan harus selalu 

memperhatikan bagaimana memasarkan produknya untuk dapat memenuhi 

kebutuhan dan selera konsumen baik secara kualitas maupun kwantitas, untuk itu 

perusahaan perlu meningkatkan iklan serta menjaga mutu dan citra produk 

dihadapan konsumen. 

Jika kita mengamati perkembangan iklan di televisi, maka kita seringkali 

melihat iklan produk yang berlomba menampilkan iklan yang berkualitas, baik 

dilihat dari suara dan gambar (audio visual), bintang iklan (endorser) maupun 

cara penyampaian dialognya. Perlombaan memproduksi iklan yang berkualitas 

http://otoblast.com/news-detail/tahun-2012-industri-otomotif-indonesia-tumbuh-248_87.html
http://otoblast.com/news-detail/tahun-2012-industri-otomotif-indonesia-tumbuh-248_87.html
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bertujuan untuk lebih diingat oleh konsumen ini, telah membawa keadaan 

pemasar menggunakan iklan pada situasi pilihan yang sangat kompetitif dalam 

memilih tampilan iklan yang bisa dilakukan. 

Demikian pula dengan PT Indomobil Suzuki Internasional (PT ISI), 

sebagai perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, perlu membuat komunikasi 

dengan para konsumenya untuk membentuk opini di benak konsumen. Untuk 

menjual citra merek pengguna Celebrity Endorser dianggap perlu ditempuh 

sebagai salah satu strategi promosi guna menghadapi persaingan dalam 

memperoleh nilai penjualan yang lebih tinggi dan dapat bertahan terhadap tekanan 

yang diberikan produsen lain atau kompetitor yang ada.  

Dalam melancarkan pemasaranya PT Suzuki Indomobil Sales 

menggandeng beberapa artis untuk lebih memperkuat perusahaan dalam bidang 

promosi Suzuki Karimun Wagon R  yaitu artis yang kini sedang naik daun dan 

selalu muncul di acara-acara TV nasional karena kelucuan dan tingkah lakunya 

yang selalu membawa tawa yang menontonya sebut saja Deni Cagur  dan Wendy 

Cagur. ini sesuai dengan target pasar dari Suzuki Karimun Wagon R yaitu 

membidik segmen pasar khususnya dikalangan orang-orang yang ingin praktis 

dalam berkendaraan karena Karimun Tidak terlalu besar sehingga tidak bingung 

saat mencari tempat parkir serta ada tempat yang luas untuk menyimpan barang-

barang. 

Celebrity Deni dan Wendi Cagur  adalah salah satu trendsetter anak muda 

masa kini.mencermikan penampilan yang trendi, funky dan enerjik. Selain itu 

kesuksesan Deni dan Wendi Cagur  sampai sekarang ini tidak perlu diragukan 

lagi, tidak hanya itu Deni dan Wendi Cagur  juga tergolong sebagai salah satu 

bintang iklan yang sangat baik. Ini membuktikan ternyata personaliti dari selebriti 

juga mempengaruhi Brand personality produk, pilihan selebriti yang tepat dapat 

mempengaruhi tumbuhnya market share. Oleh karena itu diharapkan personaliti 

dari selebriti tersebut akan melekat pada merek Suzuki dan diharapkan sang 

selebriti menjadi endorser yang handal hingga dapat memikat minat beli 

konsumen. 
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Fenomena tersebut menjadi daya tarik penulis untuk memilih topik skripsi 

mengenai pemilihan Celebrity Endorser, dalam penyampaian pesan Suzuki 

Karimun Wargon R sebagai salah satu bentuk saluran komunikasi pemasaran 

untuk memiliki minat beli konsumen nantinya diharapkan bahwa hasil penelitian 

tersebut dijadikan perumusan sasaran-sasaran yang bermanfaat bagi manajemen 

PT Indomobil Suzuki Internasional, Penelitian ini penulis memberikan judul:  

“Pengaruh Celebrity Endorser Deni dan Wendy Cagur Terhadap 

Proses Keputusan Pembelian Calon Konsumen Produk Mobil Suzuki 

Karimun Wagon R).” 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kegiatan Promosi melalui endorsement yang dilakukan 

Suzuki Karimun Wagon R? 

2. Bagaimana Proses Keputusan Pembelian konsumen terhadap Suzuki 

Karimun Wagon R? 

3. Seberapa besar pengaruh Celebrity Endorser terhadap minat beli 

konsumen untuk membeli Suzuki Karimun Wagon R? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Maksud penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data 

dan informasi guna penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam 

menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana di Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama di Bandung. Adapun tujuan dari peneliti ini adalah :  

1. Untuk mengetahui kegiatan promosi melalui Endorsement yang 

dilakukan  Suzuki Karimun Wagon R. 

2. Untuk mengetahui Proses Keputusan Pembelian konsumen terhadap 

Produk Suzuki Karimun Wagon R 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Celebrity Endorser  

terhadap minat beli konsumen Suzuki Karimun Wagon R. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

 Dengan hasil ini penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan 

PT Indomobil Suzuki Internasional (PT ISI) yang menjadi objek penelitian dan 

pihak-pihak yang berkepentingan, terutama:  

a. Bagi perusahaan  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada PT 

Indomobil Suzuki Internasional (PT ISI) dalam upaya meningkatkan realisasi 

promosi terhadap produknya khususnya dengan menggunakan sistem promosi 

Endorsement terhadap pubil figur (seniman) 

b. Bagi penulis  

1. Menambah pengetahuan dalam melaksanakan penelitian terhadap suatu 

masalah secara ilmiah yang disajikan dalam penulisan skripsi.  

2. Menambah pengetahuan praktek mengenai sistematika promosi 

Endorsement (Celebrity Endorser) dalam pelaksanaan kegiatan promosi 

pada suatu perusahaan Otomotif  

c. Bagi pihak lain. 

 Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian 

selanjutnya di bidang yang sama. 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

1.5.1 Kerangka Pemikiran  

  Menghadapi pesaingan bisnis Otomotif, yang harus dilakukan 

perusahaan adalah mempromosikan produk yang dihasilkan perusahaan agar 

dapat menarik konsumen untuk melakukan pembelian sehingga perusahaan dapat 

mencapai laba seoptimal mungkin. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, 

perusahaan menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian konsumen untuk 

membeli produk/jasa, yaitu dengan menggunakan iklan.  

  Menurut Belch and Belch (2009:9) : 

“These firms began moving toward the process of integrated 

marketing communication (IMC), which involes coordinating the 
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various promotional elements and other marketing activities that 

communicate with a firms’s customers” 

“ a concept of marketing communication planning that recognizes the 

added value of a comprehensive plan that evaluate the strategic roles 

of a variety of communication disciplines for example, general 

advertising, direct response, sales promotion, and public relations, 

and/combines these disciplines to provide clarity, consistency, and 

maximum communications impact”.  

 Bauran promosi yang terdiri dari periklanan , pemasaran langsung, 

promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan penjualan personal, diarahkan 

untuk dapat melakukan komunikasi yang bersifat persuasif, mengajak, mendesak 

dan meyakinkan pihak konsumen. Dan semua elemen bauran promosi diarahkan 

pada usaha pencapaian tujuan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

 Sedangkan menurut Shoell pengertian promosi adalah sebagai berikut: 

“Promotion is marketer’s effort to communicate with target 

audiences Communication is the process of influencing others’ 

behavior by sharing ideas, information or feeling with them.”  

 Promosi ialah usaha yang dilakukan marketer, berkomunikasi dengan 

calon audiens. Komunikasi adalah sebuah proses membagi ide, informasi atau 

perasaan audiens.  

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan 

suatu kegiatan pemasaran satu arah yang berusaha membujuk/ mempengaruhi 

para konsumen agar menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Relevensi antara 

pihak produsen dan pihak konsumen disebut juga sebagai unsur komunikasi. 

Dalam suatu proses komunikasi, diharapkan adanya kesesuaian maksud antara 

pengirim pesan dengan penerima pesan yang dinyatakan dalam bentuk tanggapan 

dan umpan balik dari penerima pesan kepada pihak pengirim pesan tersebut. Oleh 

karenanya aktivitas periklanan sebagai alat komunikasi perusahaan harus didasari 
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atas pertimbangan-pertimbangan yang rasional sehingga memberikan hasil yang 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

 Agar dapat melakukan komunikasi secara efektif maka pihak 

perusahaan perlu merencanakan dan menyebarkan informasi tentang produk yang 

mereka hasilkan. Kegunaan serta manfaat apa yang diperoleh dari produk tersebut 

serta informasi tentang perusahaan itu sendiri. Melalui pesan iklan yang hendak 

disampaikan dapat tersebar secara luas, sehingga mampu ditangkap oleh banyak 

konsumen yang potensial, karena itu periklanan merupakan cara yang efektif 

untuk menyebarkan pesan. Salah satunya menggunakan media pertelevisian. 

 Menurut Kotler dan Keller  (2009:244) dalam mengembangkan program 

periklanan, manajer-manajer pemasaran harus selalu memulai dengan 

mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembelian. Kemudian mereka dapat 

menangambil kelima keputusan utama dalam mengembangkan program 

periklanan yang dikenal sebagai ”Lima M”. Langkah-langkah periklanan (5M) 

adalah sebagai berikut :    

1. Apakah saja tujuan iklan tersebut (Mission) 

2. Berapa banyak dapat dibelanjakan (Money) 

3. Pesan apa yang seharusnya disampaikan (Message) 

4. Media apa yang seharusnya digunakan (Media) 

5. Bagaimana hasilnya seharusnya di evaluasi (Measurement) 

Promotion mix :  

1 .  advertising  

 Mission  

 Money 

 Message  

i. Typisal person Endorser (bukan artis ) 

ii. Celebrity Endorser (kalangan artis) 

 Media  

 Measurement  

2 .  Direct Marketing  

3 .  Sales Promotion  
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4 .  Public Relation  

5 .  Personal Selling  

  Message adalah bagaimana dan apa pesan yang ingin disampaikan, 

yang perumusan pesanya membutuhkan pemecahan empat masalah, yaitu isi 

pesan, struktur pesan, format pesan dan sumber pesan.  

  Sumber pesan adalah siapa yang harus mengatakan atau dapat juga 

dikatakan sebagai penyampai pesan atau siapa yang akan menyampaikan pesan 

tersebut. Penyampaian pesan atau dengan istilah endorser menurut. Shimp 

(2007;406) yang di alihbahasakan oleh sahrial, memberi endorser ke dalam dua 

jenis; yaitu: Celebrity Endorser dan Typical Person Endorser. Sedangkan 

menurut Shimp (2007:302): 

“Celebrity Endorser adalah para bintang TV, actor film, para atlet terkenal, 

dan pribadi-pribadi yang telah mati digunakan secara luas di dalam iklan-

iklan di majalah , iklan radio, dan iklan TV untuk mendukung produk”  

“selebriti adalah seorang (aktor, penghibur , tokoh , atau atlet) yang dikenal 

masyarakat karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang berbeda dari 

golongan produk yang didukung” 

Performance atau atribut-atribut endorser menurut Terence A. Shimp 

yang dialih bahasakan oleh Revyani Sahrial dan Dyah Anikasari (2006:468-

471) yaitu: 

1. Attractiveness (kemenarikan) 

2. Credibility (kepercayaan) 

3. Expertise (keahlian) 

4. Image (citra)  

 Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, bergantung pada 

keputusan konsumen pembelian. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin 

melibatkan lebih banyak pertimbangan pembelian dan lebih banyak peserta.Dari 

pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selebriti seseorang public 

figure yang dikenal oleh orang banyak dan mampu menarik perhatian dengan 
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demikian apabila produk yang ditawarkan dengan menggunakan jasa selebriti 

diharapkan mampu menarik Proses Keputusan Pembelian.  

  Tanggapan maksimal akan tercapai apabila iklan yang disampaikan 

oleh seorang Celebrity Endorser dapat menggerakan Proses Keputusan Pembelian 

konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Keputusan beli timbul setelah 

menerima stimulasi dari seseorang yang ia lihat.  

  Kotler & Keller (2009:181) mengemukakan tahap-tahap proses 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen sebagai berikut :  

1. Pengenalan masalah  

Proses pembelian dimulai saat pembelian mengenali sebuah 

masalah atau kebutuhan. 

2. Pencarian informasi  

Konsumen yang tergugah kebutuhanya akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak. 

3. Evaluasi alternatif  

Konsumen membentuk penilaian atas produk terutama secara 

sadar dan rasional, konsumen melihat produk sebagai kumpulan 

sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu dengan kemampuan yang beragam 

dalam memberikan manfaat yang dicari dan dalam memuaskan 

kebutuhan tersebut, ciri – ciri tersebut atribut produk.  

4. Keputusan pembelian  

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas 

merek – merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin 

membentuk niat untuk membeli produk yang paling disukai.  

5. Perilaku pasca pembelian  

Setelah membeli produk , konsumen akan mengalami level 

kepuasan atau ketidakpuasan tertentu.  

  Apabila perusahaan dapat menyediakan produk sesuai kebutuhan dan 

keinginan konsumen, maka akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan 

antara semua pihak.  
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  Bintang iklan yang efektif akan dapat membangkitkan kesadaran 

konsumen terhadap suatu merk produk, yang kemudian dapat pula menciptakan 

keputusan pembelian terhadap produk tersebut. Sebaliknya, Bintang Iklan yang 

tidak tepat hanya akan memboroskan biaya, bahkan akan mendapatkan reaksi 

yang negatif dari masyarakat sehingga dapat membawa kesan negatif pula pada 

produk yang ditawarkan. 

  Tujuan dipakainya selebriti sebagai Endorser antara lain karena 

atribut – atribut yang mereka miliki, seperti: kecantikan, ketampanan, keberanian, 

atletisme, kekuatan, daya intelektual dan daya tarik seksual. Hal ini akan 

mengarahkan konsumen untuk mempersepsikan bahwa produk tersebut memiliki 

kualitas yang sama dengan kualitas yang dimiliki oleh selebriti yang 

mengiklankannya. Dengan syarat-syarat tersebut terdapat hubungan yang berarti 

(Meaningfull Relationship) atau kecocokan  (match-up) dengan produk yang 

diiklankannya (endorsed).  

  Tanggapan maksimal tercapai apabila iklan yang disampaikan oleh 

seorang Celebrity Endorser dapat menggerakan keputusan pembelian konsumen 

untuk membeli produk dengan mereka dapat melihat dari sisi konsumen, apa yang 

menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemampuan dalam menganalisis 

inilah yang pada nantinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan dari suatu 

perusahaan pemasaran, bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan itu dapat 

memenuhi kepuasan konsumen dan kepuasan diri atau tidak. Mengenai perilaku 

konsumen perusahaan harus mengetahui respon konsumen agar dapat 

mengarahkan konsumen sasaran ke tingkat yang lebih jauh lagi, yaitu tingkat 

kesiapan membeli metode yang digunakan untuk melihat minat beli konsumen 

tersebut yaitu Model AIDA menurut Buchari Alma (2009:37), suatu iklan dinilai 

berkualitas apabila pesan yang disampaikan tersebut mampu mendapatkan 

Perhatian (Attention), menarik minat (Interest), membangkitkan keinginan 

(Desire), dan Tindakan membeli (Action).  
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1.5.2 Hipotesis  

  Atas dasar pemikiran di atas, maka penulis mengajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : “ jika pelaksanaan Celebrity Endorser Baik maka 

Proses Keputusan Pembelian Calon konsumen akan meningkat pada produk 

Mobil Suzuki Karimun Wagon R.” 

1.6 Paradigma Penelitian    

  

  Terdapat Pengaruh Celebrity Endorser ( X ) terhadap Proses 

Keputusan Pembelian ( Y ) pada produk Mobil Suzuki Karimun Wagon R.  

1.7 Lokasi Penelitian  

  Penelitian dilaksanakan di Dealer Resmi Suzuki Nusantara Jaya 

Sentosa Jl. Sukarno-Hatta no 289 Bandung. 

X Y 


