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BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Pemasaran

Pemasaran adalah aktivitas, serangkaian institusi, dan proses menciptakan,

mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai

bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan

pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan

manusia. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang

menjadi konsep pemasaran. Mulai dari pemenuhan produk (product), penetapan

harga (price), pengiriman barang (place), dan mempromosikan barang

(promotion). Seseorang yang bekerja dibidang pemasaran disebut pemasar.

Pemasar ini sebaiknya memiliki pengetahuan dalam konsep dan prinsip

pemasaran agar kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan

keinginan manusia terutama pihak konsumen yang dituju.

Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan

dimana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah

perusahaan, karna potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang

yang mengetahui hal tersebut. Hal ini juga didukung oleh pendapat Swastha

“Strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana

sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya.” Pemasaran

menurut W. Y. Stanton pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem

yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga

sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa

memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Berdasarkan definisi di

atas, proses pemasaran dimulai dari menemukan apa yang diinginkan oleh

konsumen. Yang akhirnya pemasaran memiliki tujuan yaitu :
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1. Konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan

dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk

yang dihasilkan.

2. Perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang

berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini meliputi

berbagai kegiatan, mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk,

promosi produk, pengiklanan produk, komunikasi kepada konsumen,

sampai pengiriman produk agar sampai ke tangan konsumen secara cepat.

3. Mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk

cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya.

Pada umumnya kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa

kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai

berikut :

1. Faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing dan

masyarakat

2. Faktor makro, yaitu demografi/ekonomi, politik/hukum, teknologi/fisik

dan sosial/budaya.

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran : Dari sudut

pandang penjual :

1. Tempat yang strategis (place),

2. Produk yang bermutu (product),

3. Harga yang kompetitif (price), dan

4. Promosi yang gencar (promotion).

Dari sudut pandang konsumen :

1. Kebutuhan dan keinginan konsumen (customer needs and wants),

2. Biaya konsumen (cost to the customer),

3. Kenyamanan (convenience), dan

4. Komunikasi (comunication).
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Dari apa yang sudah dibahas di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan,

bahwa pembuatan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen harus menjadi

fokus kegiatan operasional maupun perencanaan suatu perusahaan. Pemasaran

yang berkesinambungan harus adanya koordinasi yang baik dengan berbagai

departemen (tidak hanya di bagian pemasaran saja), sehingga dapat menciptakan

sinergi di dalam upaya melakukan kegiatan pemasaran.

2.1.1 Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang akan menentukan

tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan, dan semua ini di tunjukan untuk

memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang dipilih. Pada

hakekatnya bauran pemasaran (marketing mix) adalah mengelola unsur-unsur

marketing mix supaya dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen

dengan tujuan dapat menghasilkan dan menjual produk dan jasa yang dapat

memberikan kepuasan pada pelanggan dan konsumen.

Kotler (2000:18) mendefinisikan bauran pemasaran adalah seperangkat

alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran di

dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran merupakan variabel-variabel terkendali

yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen dari segmen

pasar tertentu yang dituju perusahaan. Mc Carthy (Kotler, 2000:18)

mempopulerkan sebuah klasifikasi empat unsur dari alat-alat bauran pemasaran

yang dikenal dengan empat P (four PS) yaitu produk (product), harga (price),

tempat/distribusi (place), promosi (promotion).

Variabel-Variabel Bauran Pemasaran

a. Produk

Produk merupakan unsur pertama dan yang paling penting dalam bauran

pemasaran. Perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan memformulasikan

suatu penawaran yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen.
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Kotler (2000:448) menjelaskan bahwa produk adalah segala sesuatu yang

dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan , diperloleh, digunakan, atau

dipasarkan meliputi barang-barang fisik, pengalaman, peristiwa, orang , tempat,

property, organisasi, gagasan.

Fandy Tjiptono (1997:95) produk merupakan segala sasuatu yang dapat

ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau

dikonsumsi pasar sebagai pemenuh kebutuhan atau keinginan pasar yang

bersangkutan. Produk yang ditawarkan tersebut meliputi barang fisik, jasa,

orang/pribadi, tempat, organisasi, dan ide.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa produk adalah suatu

bentuk penawaran kepada calon pelanggan mengenai suatu barang dan jasa yang

dapat memenuhi kebutuhan mereka.

b. Harga

Harga merupakan suatu elemen marketing mix yang menghasilkan

penerimaan penjualan, sedangkan elemen-elemen lainya hanya menimbulkan

biaya. Kerena menghasilkan penerimaan penjualan , maka harga mempengaruhi

tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar yang di dapat oleh

perusahaan (Assauri, 2004:233). Harga juga merupakan salah satu elemen bauran

pemasaran yang paling fleksibel. Harga dapat di ubah dengan cepat, tidak seperti

ciri khas produk dan perjanjian distribusi (Kotler, 2000:519). Menurut Swastha

(2005) mengatakan bahwa harga adalah Jumlah uang (ditambah beberapa barang

kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari

barang beserta pelayanannya.

Menurut Alma (2004:169) pengertian harga yaitu Suatu atribut yang

melekat pada suatu barang yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi

kebutuhan (needs), keinginan (wants) dan memuaskan konsumen (satisfaction)

yang dinyatakan dengan uang.
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c. Tempat

Place atau tempat merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas

saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagimana cara penyampaian

kepada para konsumen dan dimana lokasi yang strategis. Dalam penyaluran

barang dari produsen ke konsumen ada faktor penting yang sangat berpengaruh

terhadapnya, yaitu kegiatan pemilihan saluran distribusi yang tepat untuk

menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Banyak perusahaan yang

menggunakan saluran distribusi yang tidak tepat hal ini menyebapkan produk

yang dihasilkan perusahaan tidak menjangkau konsumen yang menjadi sasaran.

d. Promosi

Promosi atau promotion adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk

mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. Variabel

promosi meliputi antara lain sales promotion, advertising, sales force, public

relation, and direct marketing.

2.1.2 Bauran Promosi

Bauran promosi adalah gabungan dari beberapa promosi dari satu produk

sama agar promosinya dapat maksimal dan hasilnya memuaskan. Variabel-

variabel yang terdapat dalam bauran promosi menurut Kotler (2005: 264-312),

terdiri atas lima perangkat utama, yaitu :

1. Advertising : merupakan semua penyajian non personal, promosi ide-ide,

promosi produk atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar.

2. Sales Promotion : berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong

keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa.

3. Public relation and publicity : berbagai program untuk mempromosikan

dan/atau melindungi citera perusahaan atau produk individualnya.

4. Personal Selling : Interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih

untuk melakukan suatu presentasi, menjawab langsung dan menerima

pesanan.
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5. Direct marketing : penggunaan surat, telepon, faksimil, e-mail dan alat

penghubung nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara dengan atau

mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon

pelanggan.

2.2 Periklanan

Dalam melakukan kegiatan pemasarannya perusahaan saat ini dituntuk

untuk tidak hanya lebih dari sekedar menciptakan dan mengembangkan suatu

produ yang berkualitas, menentukan harga yang menarik, kemudian

menyalurkannya kepada konsumen, tetapi perlu juga untuk berkomunikasi dengan

para pelanggan mereka sekarang dan calon pelanggan mereka di masa yang akan

datang. Perusahaan harus melakukan kegiatan komunikasi pemasaran yang dapat

digunakan oleh perusahaan untuk memberikan informasi kepada para konsumen

mengenai produk yang dihasilkan dan memposisikan produk perusahaan tersebut

secara tepat dibenak konsumen. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh

perusahaan untuk mengkomunikasikan produk yang dihasilkannya adalah dengan

melakukan kegiatan periklanan.

Periklanan adalah suatu sarana komunikasi yang dipergunakan dalam

dunia perdagangan oleh produsen terhadap konsumen yang meraih lebih banyak

calon pembeli dengan biaya rendah dalam waktu yang lebih singkat, sedangkan

pengaruhnya akan melekat lebih lama pada ingatan pemirsa (J. Thomas Russel &

W. Ronald Lane,1992:p.183) Definisi lain dari periklanan menurut lee & Johnson

adalah komunikasi komersial dan non personal tentang sebuah organisasi dan

produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media

yang bersifat masal, seperti televisi, radio, koran, majalah, direct mail, reklame

luar ruang atau kendaraan umum. (Lee & Johnson, 2007 : p.3).

Sedangkan Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasive

yang pengertiannya merujuk pada penawaran suatu barang atau jasa oleh

organisasi atau perusahaan tertentu kepada pelanggannya baik pelanggan yang
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sudah ada ataupun pelanggan potensial. Iklan adalah setiap bentuk penyajian

untuk mengingatkan konsumen dalam bentuk presentasi dan promosi non pribadi

tentang ide, barang dan jasa dengan menggunakan media bayaran dan sponsor

yang jelas (Phillip Kotler, 2003:590). Definisi lain dari iklan adalah sebagai

semua bentuk presentasi non personal yang mempromosikan gagasan, barang,

atau jasa yang dibiayai pihak sponsor tertentu tentang suatu produk yang

ditujukan kepada khalayak secara serempak agar dapat mendapat sambutan yang

baik. (Uyung Sulaksana,2003:p.90)

Iklan berusaha untuk memberikan informasi, membujuk, dan meyakinkan.

Iklan merupakan cara yang efektif untuk menyebarkan pesan. Dari beberapa

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya iklan merupakan sarana

komunikasi yang digunakan komunikator dalam hal ini perusahaan atau produsen

untuk menyampaikan informasi tentang barang atau jasa kepada publik,

khususnya pelanggannya melalui suatu media masa. Salain itu semua iklan dibuat

dengan tujuan yang sama yaitu untuk memberi informasi dan membujuk para

konsumen untuk mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut, dapat

berupa aktivitas mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Hadirnya

televise merupakan suatu media yang sangat ampuh bagi media yang lain dalam

menyampaikan pesan-pesannya, karena dapat menggabungkan suara dan gambar.

Didalam menyampaikan pesannya televisi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu,

karena ia memiliki sifat audio visual dan khalayak dapat menerima pesannya

secara langsung, jelas, singkat, akurat dan padat. Televisi mampu menjadi

primadona dalam penayangan iklan dibandingkan media periklanan lain karena

televise memiliki tiga kelebihan (Sumartono, 2002) yaitu :

a) Efisiensi Biaya

Banyak pengiklan memandang televisi sebagai media yang paling efektif

untuk menyampaikan pesan-pesan komersialnya. Salah satu keunggulannya

adalah jangkauan konsumen sasaran yang sangat luas. Jangkauan massal membuat

efisiensi biaya per kepala.
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b) Dampak Yang Kuat

Kemampuan menimbulkan dampak yang kuat terhadap konsumen, dengan

tekanan pada sekaligus dua indera : penglihatan dan pendengaran. Televisi juga

mampu menciptakan kelenturan dengan mengkombinasikan gerakan, kecantikan,

suara, warna, drama dan humor

c) Pengaruh yang kuat

Televisi memiliki kemampuan kuat untuk mempengaruhi persepsi

konsumen sasaran.

Periklanan di televisi mempunyai sejumlah kekuatan (Shimp, 2003), antara lain :

a) Mendemonstrasikan penggunaan produk. Tidak ada media lain yang dapat

menjangkau konsumen secara serempak melalui indera pendengaran dan

penglihatan. Para penonton dapat melihat dan mendengar yang

didemonstrasikan, mengidentifikasi para pemakai produk, dan juga

membayangkan bahwa diri mereka sedang menggunakan produk.

b) Muncul tanpa diharapkan (intrusion value). Iklan televisi menggunakan indera

seseorang dan menarik perhatiannya, bahkan pada saat orang tersebut tidak

ingin menonton iklan. Jauh lebih mudah menghindari iklan cetak atau iklan

radio.

c) Memberikan hiburan dan menghasilkan kesenangan. Produk-produk yang

diiklankan di televisi dapat didramatisir dan ditayangkan lebih menggairahkan

dan kurang lazim dari keadaan sesungguhnya.

d) Menjangkau konsumen satu per satu. Saat seorang endorser sedang

mendukung keunggulan suatu produk tertentu, interaksi antara endorser dan

konsumen terjadi pada tingkat perorangan

e) Dapat menggunakan humor sebagai strategi periklanan yang efektif. Iklan-

iklan televisi yang lebih diingat oleh konsumen adalah iklan- iklan yang

menggunakan pendekatan humor/parodi
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f) Efektif bagi tenaga penjualan perusahaan dan perdagangan. Para penjual akan

lebih mudah untuk menjual merek-merek baru atau yang telah ada ke pasar

apabila kampanye periklanan telah disusun.

g) Kemampuan untuk mencapai dampak yang diinginkan. Televisi merupakan

media paling efektif untuk mengaktifkan kesadaran konsumen dan ingatannya

untuk menerima pesan penjualan.

Setelah melihat iklan konsumen akan melewati 3 (tiga) tahapan di dalam

menanggapi periklanan (Pelsmacker, Geuens & Bergh, 2004), yaitu :

a) Cognitive Stage (Tahap Kognitif)

Pada tahap ini terjadi proses awareness dan knowledge. Awareness merupakan

tahap dimana kesadaran konsumen terhdap produk harus dibangun. (Kotler,

2003). Sedangkan knowledge merupakan pengetahuan yang dimiliki khayalak

tentang produk. (Kotler, 2003)

b) Affective Stage (Tahap Afektif)

Tahap ini menghasilkan respon emosional dari konsumen terhadap merek yang

diiklankan dan menghasilkan sikap tertentu terhadap merek. Pada tahap ini terjadi

proses liking, preference, dan conviction. Liking adalah perasaan konsumen

terhadap produk (Kotler, 2003). Preference adalah keadaan konsumen cenderung

lebih menyukai suatu produk dibadingkan dengan produk sejenis lainnya (Kotler,

2003). Sedangkan conviction merupakan proses dimana konsumen yakin akan

membeli sebuah produk (Kotler, 2003). Jika sudah mencapai tahap conviction

biasanya opini konsumen sudah sulit diubah.

c) Conative Stage (Tahap Konatif)

Tahap ini sudah merupakan peri laku yang merupakan cerminan dari tahap afektif.

Konatif merupakan kecenderungan untuk merespon dalam berbagai cara

mengenai obyek suatu sikap. Pada tahap ini konsumen sudah membuat keputusan

pembelian. Khayalak mau membeli atau tidak membeli sebuah produk.
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Dalam buku Advertising as Communication (Dyer, 1996), untuk

membuat iklan yang sukses biasanya perusahaan menggunakan lima cara yaitu :

a) Menampilkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan

rekomendasinya.

b) Menggunakan tampilan hiburan yang biasanya dikemas dalam bentuk komedi,

menggunakan tarian dan musik

c) Menggunakan artis sebagai endorser untuk produk yang diiklankan, biasanya

artis yang digunakan merupakan orang yang dianggap sesuai atau mewakili

produk yang diiklankan.

d) Menggunakan karakter kartun yang sedang digemari atau populer

e) Gambaran kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.

Didalam sebuah Iklan biasanya memiliki unsur - unsur yang dapat

dijadikan dasar penulisan naskah iklan atau pertimbangan gagasan yang dilakukan

oleh pihak pengiklan sebelum suatu iklan ditayangkan di media televisi. Setiap

unsur tersebut memiliki kegunaan dan keperluannya masing-masing pemirsa

sehingga pemirsa memahami pesan-pesan yang disampaikan. Unsur-unsur iklan

tersebut menurut J. Thomas Rusell&W. Ronald Lane adalah:

a) Alur cerita, yaitu teknik atau jalan cerita dalam iklan tersebut.

b) Setting, yaitu tempat atau lokasi yang digambarkan dalam suasana cerita

iklan.

c) Tokoh, aktor (Celebrity) yang terlibat dalam visualisasi cerita iklan.

d) Isi pesan, lagu, irama atau bunyi-bunyian yang terdapat dalam iklan.

e) Kata kunci (slogan), dalam periklanan ada yang dikenal sebagai kata kunci

(magic world). Kata kunci ini berguna agar khalayak mengingat kata-kata

yang mengkarakteri iklan (J. Thomas Rusell & W. Ronald

Lane,1992:p.179)

2.2.1 Celebrity Endorser

Pengiklan dapat menyampaikan pesan melalui periklanan dengan berbagai

cara, yaitu dengan menggunakan kreatifitas dalam periklanan atau menggunakan

endorser untuk mengefektifkan penyampaian pesan tersebut. “Endorsement is
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advertising messages which reflect the beliefs, findings, or experiences of

someone other than the sponsor.” Dukungan (endorsement) merupakan pesan

iklan yang mencerminkan keyakinan, temuan, atau pengalaman dari orang lain

selain sponsor (Kertz dan Ohanian dalam Lamitasari, 2010). Salah satu bentuk

dukungan yang cukup sering digunakan oleh pengiklan adalah penggunaan

celebrity endorser. “A celebrity is any individual who enjoys public recognition

and who uses this recognition on behalf of consumer good by appearing with it in

an advertisement” (McCracken, 1989). Celebrity endorser merupakan setiap

orang yang dikenal luas oleh publik dan menggunakan kepopulerannya tersebut

dengan muncul pada periklanan kebutuhan konsumen. Sedangkan Shimp (2003)

menyatakan bahwa selebriti adalah tokoh yang dikenal masyarakat karena

prestasinya di dalam bidang yang berbeda-beda dari golongan produk yang

didukung.

Selebriti memiliki daya tarik yang dapat dijadikan strategi yang efektif bila

digunakan oleh pengiklan dalam mempromosikan produk maupun jasa. Schiffman

dan Kanuk (2008) membagi daya tarik peenggunaan selebriti oleh pemasar

menjadi empat tipe, yaitu:

1. Pernyataan: didasarkan pada pemakaian pribadi, seorang selebriti

membuktikan kualitas produk atau jasa.

2. Dukungan: selebriti meminjamkan namanya dan muncul atas nama suatu

produk atau jasa dimana selebriti dapat berperan sebagai ahli ataupun

bukan.

3. Aktor: selebriti menyajikan suatu produk atau jasa sebagai bagian dari

dukungan karakter.

4. Juru bicara: selebriti mewakili merek atau perusahaan selama jangka

waktu tertentu.

Perusahaan dapat memilih selebrtiti berdasarkan daya tarik ini untuk

mempromosikan produk dan jasanya melalui dukungan dari orang terkenal seperti
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selebriti. McCracken dalam Batra, Myers, Aaker (1996) menyatakan

pandangannya bahwa seorang endorser tidak hanya dianggap sebagai sumber atau

penyampai informasi dalam iklan, namun kini endorser dianggap memiliki

pengaruh secara simbolis dengan mengalihkan kepribadiannya kepada merek

yang di-endorse-kan melalui periklanan, lalu diteruskan kepada konsumen melalui

tindakan pembelian dan konsumsi atau kepemilikan suatu merek.

Selebriti merupakan figur yang telah dikenal oleh masyarakat, oleh karena

itu asosiasi antara selebriti dan merek dalam periklanan mampu mengefektifkan

penyampaian pesan kepada konsumen (Shimp, 2003). Batra, Myers, dan Aaker

(1996) dalam bukunya Advertising Management menyatakan bahwa terdapat tiga

tipe manfaat yang akan didapat oleh perusahaan saat menggunakan selebriti

sebagai endorser-nya. Manfaat ini tidak datang secara otomatis namun

bagaimanapun penggunaan endorser memerlukan pertimbangan cermat yang

harus disesuaikan antara kebutuhan perusahaan dengan karakteristik dari

endorser. Manfaat tersebut antara lain:

1. Endorser dapat meningkatkan skor periklanan bagi audiens baik itu melalui

televisi, radio, surat kabar, dan majalah.

2. Endorser mampu membujuk perubahan sikap secara positif terhadap

perusahaan maupun produknya dimana semakin kredibel sumbernya, maka

semakin tinggi pula sumber dapat membujuk audiens.

3. Karakteristik personal seorang endorser dapat diasosiasikan dengan citra

merek (brand image).

Berbagai manfaat tersebut membuat sejumlah perusahaan cenderung

menggunakan selebriti sebagai endorser karena berpotensi besar dalam

memengaruhi konsumen dan meyakinkan konsumen mengenai produk yang di-

endorse karena selebriti mampu menyampaikan pesan secara efektif. Selebriti pun

mampu meningkatkan product recall bagi konsumen bila asosiasi antara selebriti

dengan merek terjalin dengan baik (Schelcht dalam Lamitasari, 2010). Seorang

selebriti dalam perannya sebagai seorang endorser dapat memberikan dampak
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yang beragam bagi tiap konsumen tergantung pada persepsi konsumen yang

melihat asosiasi selebriti dengan merek tersebut (Shimp, 2003). Kamins dalam

(Batra, Myers, dan Aaker, 1996) menyatakan bahwa kredibilitas seorang celebrity

endorser akan meningkat jika mereka tidak hanya menyampaikan pesan mengenai

merek yang di-endorse namun beberapa pesan yang kontras dan kritis. Istilah

tersebut dikenal dengan two-sided ad dan celebrity endorser akan berjalan sukses

jika dibandingkan dengan one-sided ad. Oleh karena itu, penggunaan selebriti di

dalam periklanan tetap harus melalui tahap seleksi karena endorser merupakan

pencerminan citra dari merek.

Seorang selebriti yang telah diseleksi dan sesuai dengan kebutuhan

perusahaan mampu meningkatkan volume penjualan dan citra merek. Pemilihan

selebriti yang akan dijadikan endorser sangatlah penting walaupun tergolong sulit

(Ohanian, 1990) karena kepribadian endorser berkaitan erat dengan kepribadian

merek atau produk. Royan (2004) menjelaskan bahwa terdapat beberapa

pertimbangan dalam pemilihan selebriti, diantaranya:

1. Kepopuleran selebriti. Selebriti memiliki karakter yang berbeda-beda, oleh

karena itu pemasar atau pengiklan harus memilih selebriti yang sesuai dengan

karakter produk tersebut. Pemilihan selebriti dilakukan berdasarkan brand

personality produk yang dikaitkan dengan segmen dan target pasar yang

dituju.

2. Kondisi finansial perusahaan. Pemilihan selebriti sebagai endorser tidaklah

murah pada umumnya, bahkan memakan biaya yang cukup besar. Oleh karena

itu sebaiknya seorang pemasar lebih berhati-hati dalam memilih selebriti, hal

ini berkaitan dengan risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan bila iklan

yang telah ditayangkan atau ditampilkan gagal mencapai tujuan periklanan.

Selain itu, menurut Belch dan Belch (2009) terdapat pertimbangan lainnya dalam

memutuskan penggunaan selebriti sebagai endorser, yaitu:

1. Overshadowing the product. Ketika suatu produk dipasarkan dan

menggunakan celebrity yang sangat dominan image nya bisa jadi image
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tersebut mengalahkan identitas dari produk yang di-endorse tersebut. Celebrity

yang digunakan sebagai endorser dapat mendistraksi perhatian konsumen

terhadap mereka yang biasa dikenal dengan istilah celebrity shadow (Rainbach

dan Pitt 1986 dalam Amir 2002). Konsumen bisa jadi memang

memperhatikan celebrity tapi mengalami problem dalam mengingat produk

apa yang mereka iklankan.

2. Overexposure. Hal ini mengacu pada selebriti yang terlalu banyak meng-

endorse produk sehingga konsumen menjadi skeptis terhadap endorsement

karena mereka mengetahui bahwa selebriti tersebut dibayar. Pengiklan dapat

menghindari hal ini dengan klausul eksklusifitas untuk membatasi jumlah

produk yang dapat di-endorse oleh selebriti.

3. Target audiences’ receptivity. Mengacu pada seberapa baik selebriti dapat

menyesuaikan dan diterima oleh target audience yang dimaksud karena

konsumen yang memiliki pengetahuan lebih mengenai suatu produk atau jasa

dan memiliki sikap yang teguh lebih sulit dipengaruhi oleh selebriti daripada

konsumen yang memiliki lebih sedikit pengetahuan atau konsumen dengan

sikap netral. Oleh karena itu, ada pula perusahaan yang menghindari

penggunaan selebriti karena target market tidak terpengaruh sama sekali

dengan endorsement.

4. Financial Risk. Penggunaan celebrity dalam proses bauran promosi

merupakan suatu langkah yang memerlukan pembiayaan yang sangat tinggi

dan dapat menimbulkan financial risk bagi perusahaan tersebut.

5. Publisitas Negatif. Celebrity yang kehilangan popularitas atau terkena masalah

dapat berdampak pada turunnya nilai brand yang diiklankannya. Oleh

karenanya ketika celebrity yang mendukung brand tersebut terlibat dalam

masalah hukum, masalah pribadi, atau masalah lainnya yang dapat

menurunkan nilai jual mereka dan akan berdampak terhadap produk yang

diiklankannya.
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Menurut Shimp (2010: 251) lima atribut khusus endorser dijelaskan

dengan akronim TEARS yang meliputi:

 Trusthworthiness (kepercayaan), diartikan sebagai keyakinan dan

kepercayaan yang dimiliki oleh pemberi pesan, sehingga orang tersebut

dianggap terpercaya.

 Expertise (keahlian), diartikan sebagai keahlian yang dimiliki oleh

pemberi pesan kaitannya dengan merek yang diiklankannya.

 Physicalattractiveness (daya tarik fisik) diartikan sebagai daya tarik fisik

selebriti dilihat dari kecantikan, ketampanan, kegagahan, dan sebagainya.

 Respect (respek), diartikan sebagai kualitas yang menjadi pujian atau

penghargaan seseorang dikarenakan prestasi atau kepandaian selebriti.

 Similarity (kesamaan), diartikan sebagai tingkatan dimana selebriti

dianggap memiliki kesamaan dengan audien misalnya usia, jenis kelamin,

suku, dan sebagainya.

Dalam keputusan pemilihan endorser, celebrity yang menjadi endorser

harus dikenal banyak orang, karena dapat mempengaruhi citra positif yang

mencerminkan produknya sehingga pemilihan endorser yang tepat dalam iklan

sangatlah penting.

2.3 Merek

2.3.1 Pengertian Merek

Kotler (2007 : 332) mengemukakan bahwa: "Merek adalah nama, istilah,

tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan

untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual

dan untuk membedakannya dari produk pesaing."

Kotler dan Amstrong (2008 : 275) juga menjelaskan definisi mengenai

merek sebagai berikut: "Merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang,

desain, atau kombinasi semua ini, untuk menunjukan identitas pembuat atau

penjual produk atau jasa.”
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2.3.2 Tingkatan Merek

Menurut Kotler (2005 : 82), merek memiliki enam level pengertian, antara

lain sebagai berikut:

1. Atribut:deskripsi fitur yang merupakan karakteristik dari sebuah produk atau

jasa seperti apa yang dipikirkan konsumen tentang suatu produk atau jasa atau

apa yang melibatkan membeli atau mengkonsumsi.

2. Manfaat:Yakni nilai personal dari produk atau jasa yang diberikan konsumen,

yang berkaitan dengan apa yang dapat diberikan oleh produk atau jasa. Dapat

pula disimpulkan sebagai apa kegunaan produk atau jasa yang dapat diberikan

kepada konsumen baik secara fisik atau mental.

3. Nilai: merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai dari produsen.

4. Budaya: merek juga mewakili budaya tertentu.

5. Kepribadian: merek mencerminkan kepribadian tertentu.

6. Pemakai: merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau

menggunakan produk tertentu.

Jika suatu perusahaan menganggap merek hanyalah sebuah nama, maka

perusahaan telah kehilangan inti dan makna dari merek yang mereka miliki.

Tantangan dalam pemberian merek adalah mengembangkan satu kumpulan

makna yang mendalam untuk merek tersebut. Gagasan-gagasan mengenai merek

yang paling tahan lama adalah nilai, budaya, dan kepribadian yang tercermin

dalam merek tersebut. Hal-hal tersebut menentukan inti dan makna dari sebuah

merek.

2.3.3 Pengertian Citra

Kotler & Fox yang dikutip oleh Sutisna (2002 : 83) menerangkan definisi

mengenai citra: "Citra sebagai jumlah dari gambaran-gambaran, kesan-kesan, dan

keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap suatu obyek"
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Menurut Sutisna (2002 : 83) Citra adalah total persepsi terhadap suatu

obyek, yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap

waktu."

Seperti yang dikemukakan Bernstein dalam Sutisna (2002 : 82) bahwa:

Citra adalah realitas. Oleh karena itu, program pengembangan dan perbaikan citra

harus didasarkan pada realitas. Jika citra tidak sesuai dengan realitas dan kinerja

kita baik, itu adalah kesalahan kita dalam berkomunikasi. Sebaliknya, jika citra

sesuai dengan realitas dan merefleksikan kinerja kita yang kurang baik, itu berarti

kesalahan kita dalam mengelola organisasi."

Citra adalah realitas. Oleh karena itu, jika komunikasi pasar tidak cocok

dengan realitas, secara normal realitas akan menang. Periklanan yang tidak

didasarkan pada realitas hanya akan menciptakan harapan yang lebih tinggi dari

pada kenyataan yang dirasakan. Akibatnya, ketidakpuasan akan muncul dan

akhirnya konsumen mempunyai persepsi yang buruk.

Jika masalah citra adalah masalah yang nyata, hanya tindakan nyata yang

dapat menolong. Masalah-masalah nyata yang berkaitan dengan kinerja organisasi

yaitu kualitas teknis atau fungsional yang sebenarnya menyebabkan masalah citra.

Penting disadari bahwa citra itu ada dalam realitas. Citra bukan apa yang

dikomunikasikan, jika citra yang dikomunikasikan tidak sesuai dengan realitas.

Komunikasi organisasi yang dirasakan tidak dipercaya, akan merusak citra bahkan

mungkin lebih parah lagi. Jika terdapat masalah citra, manajemen harus

menganalisis sifat-sifat masalah secara keseluruhan sebelum melakukan tindakan.

2.3.4 Pengertian Citra Merek

Citra merek merupakan serangkaian deskripsi tentang asosiasi dan

keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Citra merek dari suatu produk yang

baik akan mendorong para calon pembeli produk tersebut dibanding merek lain

dengan produk yang sama.
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Menurut Hamel dan Prahalad (2011 : 480) pengertian Citra merek sebagai

berikut : "Deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek

tertentu."

Menurut Kotler dan Keller (2009 : 260) mempersepsikan Citra merek

sebagai berikut : "Proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan

mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti."

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa citra merek merupakan

pemahaman konsumen mengenai suatu merek dan persepsi konsumen terhadap

merek tersebut.

2.3.5 Dimensi Citra Merek

Agar perusahaan dapat memiliki citra merek yang baik, maka perusahaan

harus memahami, mengeksplorasi, dan memanfaatkan unsur-unsur yang

membentuk citra merek perusahaan.

Menurut Hamel dan Prahalad (2011 : 481) yang dikembangkan menjadi 4

dimensi sebagai pengukuran dari Citra Merek yaitu:

1. Pengakuan, Merupakan kemampuan konsumen untuk mengenal dan

mengingat suatu merek dalam benak dan pikiran mereka. Pengakuan akan

dapat menciptakan suatu keuntungan yang bernilai dibandingkan dengan

memasang iklan yang sering.

2. Reputasi, Merupakan kekuatan merek yang dapat membangun status yang

cukup tinggi bagi sebuah merek karena dimata konsumen suatu merek

memiliki suatu track record yang baik.

3. Hubungan Emosional, Merupakan merek produk yang dapat membentuk

assosiasi positif yang membuat konsumen menyukai suatu produk, hubungan

emosional timbul antara sebuah merek dengan konsumennya.

4. Lingkup, Merupakan pengetahuan produk yang menyangkut seberapa lebar

scope dari produk yang mau menggunakan brand yang bersangkutan.
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2.4 Loyalitas Pelanggan

2.4.1 Pengertian Loyalitas

Perilaku setelah pembelian suatu produk ditentukan oleh kepuasan atau

ketidakpuasan akan suatu produk sebagai akhir dari proses penjualan. Bagaimana

perilaku pelanggan dalam melakukan pembelian kembali, bagaimana sikap

pelanggan dalam mengekspresikan produk yang dipakainya dan perilaku lain yang

menggambarkan reaksi pelanggan atas produk yang telah dirasakannya.

Setiap perusahaan pasti menginginkan konsumen yang loyal karena

konsumen yang loyal akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi

perusahaan. Selain itu, konsumen yang loyal merupakan tujuan akhir dari setiap

perusahaan.

Pengertian Loyalitas menurut Griffin (2009 : 4) yaitu "Konsep loyalitas

lebih mengarah pada perilaku dari pada sikap dan seseorang yang loyal akan

memperlihatkan perilaku pembelian yang diartikan sebagai suatu pola pembelian

yang teratur dalam waktu yang lama yang dilakukan oleh unit-unit pembuat atau

pengambil keputusan."

Ratih (2010 : 129) mengungkapkan definisi loyalitas adalah "Loyalitas

adalah komitmen bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau

melakukan pembelian ulang produk/ jasa terpilih secara konsisten dimasa yang

akan datang, meskipun pengaruh situasian usaha-usaha pemasaran mempunyai

potensi untuk menyebabkan perusahaan perilaku."

Sedangkan menurut Rangkuti (2009 : 60) Loyalitas adalah ukuran dari

kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Karena hal ini merupakan satu ukuran

keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah merek. Apabila loyalitas merek

meningkat, maka kerentaan kelompok pelanggan dari serangan kompetitor dapat

dikurangi.

Loyalitas merupakan suatu sikap positif konsumen terhadap suatu produk

atau jasa yang disertai dengan perilaku pembelian secara berulang dan bersikap
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konsisten, yang selanjutnya konsumen merekomendasikan produk atau jasa

perusahaan tersebut kepada orang lain.

2.4.2 Tipe-tipe Loyalitas Pelanggan

Dalam cakupan yang lebih luas, loyalitas pelanggan dapat didefinisikan

sebagai komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok

berdasarkan sikap yang positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang

konsisten. Definisi tersebut mencakup dua komponen yang penting, yaitu loyalitas

sebagai perilaku dan loyalitas sebagai sikap. Kombinasi kedua komponen tersebut

menghasilkan empat situasi kemungkinan loyalitas atau disebut juga dengan tipe

loyalitas pelanggan.

Tipe-tipe loyalitas pelanggan menurut Dick dan Basu dalam Tjiptono

(2009 : 108) diantaranya adalah :

1. No Loyalty

Bila sikap dan perilaku pembelian ulang pelanggan sama-sama lemah, maka

loyalitas tidak terbentuk. Ada dua penyebabnya, yang pertama sikap yang

lemah (mendekati netral) dapat terjadi bila suatu produk/ jasa baru

diperkenalkan atau perusahaan tidak mampu mengkomunikasikan keunggulan

unit produknya. Penyebab kedua berkaitan dengan dinamika pasar, dimana

merek-merek yang berkompetisi dipersepsikan serupa atau sama.

2. Spurious Loyalty

Bila sikap yang relatif lemah disertai pola pembelian ulang yang kuat, maka

yang terjadi adalah spurious loyalty. Situasi semacam ini ditandai dengan

pengaruh faktor non sikap terhadap perilaku, misalnya faktor situasional.

Situasi ini dapat dikatakan pula inertia, dimana konsumen sulit membedakan

berbagai merek dalam kategori produk dengan tingkat keterlibatan rendah,

sehingga pembelian ulang dilakukan atas dasar pertimbangan situasional,

seperti familiarity (penempatan produk yang strategis pada rak pajangan atau

lokasi outlet di persimpangan jalan yang ramai)
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3. Latent Loyalty

Situasi latent loyalty tercemin bila sikap yang kuat disertai pola pembelian

ulang yang lemah. Situasi yang menjadi perhatian besar para pemasar ini

disebabkan pengaruh faktor-faktor non sikap yang sama kuat atau bahkan

cenderung lebih kuat daripada faktor sikap dalam menentukan pembelian

ulang. Contohnya, seseorang yang bersikap positif terhadap restoran tertentu,

namun tetap saja berusaha mencari variasi karena pertimbangan harga atau

preferensi terhadap berbagai variasi makanan.

4. Loyalty

Situasi ini merupakan situasi ideal yang paling diharapkan para pemasar,

dimana konsumen bersikap positif terhadap produk atau produsen (penyedia

jasa) dan disertai pola pembelian ulang yang konsisten.

2.4.3 Tingkatan Loyalitas Pelanggan

Pelanggan merupkan fokus utama perusahaan sehingga seluruh kegiatan

pemasaran termasuk customer bonding berorientasi pada pelanggan. Untuk itu

perusahaan berusaha agar pelanggan merasa puas sehingga diharapkan mereka

menjadi loyal.

Menurut Hill dalam Hurriyati (2010 : 135), loyalitas pelanggan dibagi

menjadi enam tahapan yaitu:

1. Suspect

Meliputi semua orang yang diyakini akan membeli (membutuhkan)

barang/jasa, tetapi belum memiliki informasi tentang barang/ jasa perusahaan.

2. Prospect

Adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan jasa tertentu, dan

mempunyai untuk membelinya. Pada tahap ini, meskipun mereka belum
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melakukan pembelian tetapi telah mengetahui keberadaan perusahaan dan jasa

yang ditawarkan melalui rekomendasi pihak lain (word of mouth).

3. Customer

Pada tahap ini, pelanggan sudah melakukan hubungan transaksi dengan

perusahaan, tetapi tidak mempunyai perasaan positif terhadap perusahaan,

loyalitas pada tahap ini belum terlihat.

4. Clients

Meliputi semua pelanggan yang telah membeli barang/jasa yang dibutuhkan

dan ditawarkan perusahaan secara teratur, hubungan ini berlangsung lama, dan

mereka telah memiliki sifat retention.

5. Advocates

Pada tahap ini, clients secara aktif mendukung perusahaan dengan memberikan

rekomendasi kepada orang lain agar mau membeli barang/jasa di perusahaan

tersebut.

6. Partners

Pada tahap ini telah terjadi hubungan yang kuat dan saling menguntungkan

antara perusahaan dengan pelanggan, pada tahap ini pula pelanggan berani

menolak produk/jasa dari perusahaan lain.

2.4.4 Driver Loyalitas Pelanggan

Ketika manajemen menetapkan kesetiaan pelanggan sebagai faktor

tertinggi untuk sebuah perusahaan, maka perhatian utama adalah bagaimana

menemukan faktor penentu atau pengarah kesetiaan pelanggan. Menurut Hasan

(2013 : 130) driver utama loyalitas pelanggan adalah:
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1. Customer Satisfaction

Kepuasan pelanggan dipertimbangkan sebagai prediktor kuat terhadap

kesetiaan pelanggan termasuk rekomendasi positif, niat membeli ulang, dan

lain-lain. Banyak peneliti yang melaporkan bahwa korelasi positif antara

kepuasan pelanggan, kesetiaan pelanggan dan ingatan pelanggan yang pada

akhirnya mengarahkan tingkat profitabilitas.

2. Service Quality

Kualitas meningkatkan penjualan dan penguasaan pasar, dan

mengarahkan/memimpin konsumen ke arah kesetiaan. Ketika perusahaan

mampu meningkatkan mutu produk, maka niat membeli (pembeli pertama dan

pembeli ulang) dan word of mouth promotion (oleh pelanggan) meningkat,

biaya iklan dan biaya pemeliharaan pelanggan berkurang secara serempak.

3. Brand Image

Citra merek muncul menjadi faktor penentu kesetiaan pelanggan, pada tingkat

yang lebih tinggi, kepuasan pelanggan meningkatkan kesetiaan pelanggan dan

mereka ini ikut serta membesarkan/membangun citra perusahaan lebih positif.

4. Perceived Value

Nilai yang dirasakan dinyatakan sebagai perbandingan manfaat yang

dirasakan dan biaya-biaya yang dikeluarkan pelanggan. Persepsi nilai

berpengaruh positif yang signifikan (sangat kuat) terhadap kesetiaan

pelanggan dan kepuasan pelanggan.

5. Trust

Kepercayaan didefinisikan sebagai persepsi kepercayaan terhadap keandalan

perusahaan yang ditentukan oleh konfirmasi sistematis, tentang harapan

terhadap tawaran perusahaan. Peran senetral kepercayaan bisnis adalah

kemampuannya menggerakan transaksi pasar menjadi hubungan terus-
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menerus, kepercayaan menjadi salah satu anteseden yang paling relevan

dalam membangun hubungan lebih stabil dan kolaboratif.

6. Customer Relationships

Relasional pelanggan didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap

proporsionalitas rasio biaya dan manfaat (pelanggan), rasio biaya dan

keuntungan (perusahaan) dalam hubungan yang terus-menerus dan timbal

balik. Relasional pelanggan menjadi salah satu faktor penentu (yang

signifikan) hubungan yang stabil dan taham lama, dan itulah kesetiaan.

7. Switching Cost

Biaya peralihan merupakan salah satu faktor dari faktor yang memepengaruhi

kesetiaan. Biaya peralihan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap

pendapatan, kontinuitas layanan, profitabilitas, pangsa pasar, biaya per unit

dan faktor-faktor keuntungan kompetitif lainnya.

8. Waiting Time

Tingkat waiting time mempunyai pengaruh pada post-experience, persepsi

layanan dan penyerahan produk sebagai bagian penting dari pembentuk

kesetiaan pelanggan.

9. Reliability/ Dependability

Reliability/ Dependability diidentifikasi memiliki hubungan positif dengan

kepuasan pemakai dan keterkaitan persepsional yang diraswakan.

2.4.5 Dimensi Loyalitas Pelanggan

Konsumen yang loyal merupakan aset tak ternilai bagi perusahaan.

Bagaimana menilai konsumen itu loyal atau tidak, Tjiptono (2009 : 107)

mengemukakan beberapa karakteristik dari pelanggan yang loyal, yaitu :
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1. Melakukan pembelian ulang yang konsisten. Pelanggan membeli kembali

produk yang sama yang ditawarkan perusahaan.

2. Merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain. Pelanggan

melakukan komunikasi dari mulut ke mulut berkenaan dengan produk

tersebut kepada orang lain.

3. Konsumen tidak mudah beralih pada produk pesaing. Pelanggan tidak tertarik

terhadap tawaran produk sejenis dari pesaing.

Menurut Griffin (2010 : 31), karakteristik pelanggan yang loyal adalah

sebagai berikut :

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur (makes reguler repeat purchase).

Loyalitas lebih mengacu pada wujud perilaku dari unit-unit pengambilan

keputusan untuk melakukan pembelian secara terus menerus terhadap

barang/jasa suatu perusahaan yang dipilih. Tingkat kepuasan terhadap toko

akan mempengaruhi mereka untuk membeli kembali

2. Membeli di luar lini produk/jasa (purchases across product and service lines).

Membeli di luar lini produk dan jasa artinya keinginan untuk membeli lebih

dari produk dan jasa yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Pelanggan yang

sudah percaya pada perusahaan dalam suatu urusan maka akan percaya juga

untuk urusan lain.

3. Mereferensi toko kepada orang lain, artinya menarik pelanggan baru untuk

perusahaan (refers other).

Pelanggan yang loyal dengan sukarela merekomendasikan perusahaan kepada

teman-teman dan rekannya.

4. Menunjukkan kekebalan daya tarik dari pesaing (demonstrates an immunity to

the full of the competition). Tidak mudah terpengaruh oleh tarikan persaingan

perusahaan sejenis lainnya.
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Loyalitas pelanggan merupakan fungsi kepuasan dimana pelanggan setia

untuk berkontribusi terhadap profitabilitas perusahaan dengan pembelanjaan yang

lebih banyak terhadap produk perusahaan dan jasa, melalui pembelian ulang, dan

dengan merekomendasikan kepada konsumen lain Bowen dan Chen (2001).

Zeithaml et al. (2000) menjelaskan bahwa konsumen yang loyal akan melakukan

beberapa hal berikut ini: menarik pelanggan baru yang potensial melalui mulut ke

mulut, tidak mungkin tertarik oleh produk pesaing, dan selalu membeli produk

dari waktu ke waktu.

Indikator Loyalitas pelanggan menurut Kotler & Keller (2008), adalah

Repeat purchase (kesetiaan terhadap pembelian produk), Retention (Ketahanan

terhadap pengaruh yang negatif terhadap perusahaan), dan Referalls

(mereferensikan secara total eksistensi perusahaan).

2.5. Hubungan Daya Tarik Selebriti Terhadap Keputusan Pembelian

Iklan yang menarik adalah iklan yang mempunyai daya tarik yaitu

kemampuan untuk menarik perhatian konsumen, Iklan yang menarik biasanya

kreatif, yakni bisa membedakan dirinya dari iklan-iklan massa yang sedang

sedang saja, iklan yang tidak biasa dan berbeda. Iklan yang sama dengan sebagian

iklan lainnya tidak akan mampu menerobos kerumunan iklan kompetitif dan tidak

akan dapat menarik perhatian konsumen (Shimp, 2003:420).

Selebriti memiliki daya tarik dalam berbagi cara, yang menarik berbagai

khalayak sasaran untuk melakukan keputusan pembelian (Shimp, 2003:465).

Daya tarik bukan hanya berarti daya tarik fisik, meskipun daya tarik bisa menjadi

atribut yang sangat penting tetapi meliputi sejumlahkarakteristik yang dapat

dilihat khalayak dalam diri pendukung, kecerdasan, sifat sifat kepribadian, gaya

hidup, dan keatletisan postur tubuh.Sebagai komunikator (spokesperson), daya

tarik merupakan hal yang penting. Penampilan fisik yang menarik dari selebriti

menjadi salah satu bagian dari daya tarik. Konsumen akan cenderung membentuk

kesan positif dan lebih percaya pada yang disampaikan oleh selebriti dengan

penampilan fisik ya ng menarik. Dengan digunakannya selebriti sebagai bintang
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iklan suatu produk, daya tarik yang dimiliki oleh selebriti tersebut telah menjadi

suatu dimensi penting terhadap image suatu produk yang diwakili.

Konsumen cenderung membentuk kesan positif, dan lebih percaya terhadap

selebriti sebagai bintang iklan karena daya tarik yang dimiliki oleh selebriti

tersebut, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.

2.6 Kerangka Pemikiran

Hubungan antara citra merek dengan loyalitas konsumen terletak pada

keinginan-keinginan dan pilihan konsumen atas suatu merek adalah merupakan

sikap konsumen. Dalam banyak hal, sikap terhadap merek tertentu sering

mempengaruhi apakah konsumen akan loyal atau tidak. Persepsi yang baik dan

kepercayaan konsumen akan suatu merek tertentu akan menciptakan minat beli

konsumen dan bahkan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk

tertentu.

Teori penghubung antara citra merek dengan loyalitas konsumen dikutip

dari Rangkuti (2002 : 44) yang mengatakan apabila konsumen beranggapan

bahwa merek tertentu secara fisik berbeda dari merek pesaing, citra merek

tersebut akan melekat secara terus menerus sehingga dapat membentuk kesetiaan

terhadap merek tertentu yang disebut dengan loyalitas merek.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai celebrity endorser

mengungkapkan bahwa penting bagi pemasar dan pengiklan untuk mengevaluasi

selebriti yang akan digunakan, baik dalam hal kredibilitas, daya tarik maupun citra

yang dimiliki oleh sang endorser. Berdasarkan paparan sebelumnya pada tinjauan

pustaka, peneliti mencoba mengelaborasi faktor-faktor yang memengaruhi

celebrity endorser berdasarkan dari penelitian terdahulu sehingga membentuk

dimensi celebrity endorser yang akan peneliti gunakan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis menggambarkan kerangka

pemikirannya seperti gambar dibawah ini :
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Setelah mengetahui kerangka pemikiran berdasarkan fenomena yang

terjadi maka penulis dapat menyusun paradigma penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

Celebrity Endorser (X1)
 Trustworthiness

 Expertise

 Similarity

 Liking

 Attractiveness
Sumber: Shimp (2010: 251)

Citra Merek (X2)
 Pengakuan
 Reputasi
 Hubungan Emosional

 Lingkup

Sumber: Hamel dan Prahalad (2011: 71)
77777770481)

Loyalitas Konsumen (Y)
 Makes reguler repeat

purchase
 Purchases across

product and service
lines

 Refers other
 Demonstrates an

immunity to the full of
the competition
Griffin (2010 : 31)

Celebrity
Endorser

Citra
Merek

Loyalitas
Konsumen
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2.7 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian

sebagai berikut :

 Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara Celebrity Endorser (X1)

dan Citra Merek (X2) baik secara parsial dan simultan terhadap Loyalitas

konsumen (Y)


