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ABSTRACT 

In modern times, marketers use a celebrity as the icon of their advertising to influence consumer 

purchase intentions. This research discusses the  celebrities endorsement and their impact on 

consumer purchase intentions for L'Oréal shampoo products. The research was 

a descriptive research using the method of test reliability, validity, and multiple regression. 

Data were collected by the survey. The results showed that the social credibility of celebrities 

have a significant effect on consumer purchase intentions. Meanwhile, social credibility and 

product matchup does not have a significant effect on consumer purchase intentions. 
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1.1 Latar Belakang  

 Penggunaan iklan mengalami fase utama perubahan selama 150 tahun terakhir, dari era 

klasik ke modern. Di masa modern, pemasar mengembangkan strategi dengan menggunakan 

berbagai perbandingan strategi dengan menggunakan berbagai perbandingan seperti jenis 

kelamin, humor, emosional, dll. (Helch and Helch, 2001). 

 Untuk melakukan hal ini, pemasar menggunakan figur yang baik dan terkenal atau dengan 

kata lain, selebriti. McCraken(1989) menyatakan bahwa selebriti cenderung menciptakan efek 



yang lebih besar terhadap perilaku pembelian konsumen. McCraken (1989) lebih lanjut 

menyatakan bahwa celebrity endorsement merupakan fitur pemasaran modern. 

  Menurut Silvera and Austad (2004) Selebriti adalah orang menikmati pengangkuan publik 

antara sekelompok besar orang dan memiliki kualitas daya tarik dan kepercayaan. Merek besar 

banyak yang mengakui pentingnya dukungan selebriti sebagai alat komunikasi pemasaran 

(Soderlund, 2003). Pemasar menghabiskan sejumlah besar uang  pada kontrak dukungan selebriti 

per tahun (Katyal, 2007) ini menunjukkan bahwa selebriti memainkan peran penting dalam 

industri periklanan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak selebriti 

terkenal. Mayoritas marek terkenal di Indonesia menggunakan selebriti untuk mendukung iklan 

mereka. 

  Seperti contoh, L’oréal Paris yang merupakan salah satu merk dari L’oréal menawarkan 

seluruh aspek kecantikan, mulai dari produk perawatan kulit dan tata rias sampai dengan produk 

perawatan, pewarnaan dan penataan rambut. L’oréal Paris juga merupakan simbol kecantikan 

wanita Paris yang diwujudkan oleh wanita-wanita terglamor di dunia dan merupakan pakar di 

bidang kecantikan, tata rias, pewarnaan rambut dan kulit yang menggandeng para ahli. 

  L’oréal Paris memilih Dian Sastrowardoyo sebagai brand ambassador yang pertama untuk 

mewakili Indonesia. Dian Sastrowardoyo dipilih karena kecantikannya, prestasi, dan 

kepribadiannya yang terus bersinar seiring waktu. Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti 

ingin mengetahui seberapa besar dampak celebrity endorsement  terhadap purchase intention 

konsumen. 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi karakteristik-karakteristik yang dimiliki seorang endorser. 

2. Menilai dampak dari karakteristik yang dimiliki seorang endorser berupa social 

credibility, social attractiveness, dan product matchup terhadap niat pembelian (purchase 

intention) suatu produk.  

 

 

 



2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Selebriti 

 Selebriti adalah orang yang menikmati pengakuan publik dan yang sering memiliki 

ciri khas seperti daya tarik dan kepercayaan (McCracken 1989;Silvera dan Austad 2004). 

Istilah “selebriti mengacu pada individu yang dikenal masyarakat, seperti aktor, tokoh 

olahraga, penghibur, dan lain-lain untuk pencapaian mereka di bidang masing-masing 

selain prosuk yang didukung oleh mereka (Friedman dan Friedman,1979). 

2.1.2   Dukungan Selebriti (Celebrity Endorsement) 

  Dukungan Selebriti atau Celebrity Endorsement yang telah diterima menjadi “fitur 

pemasaran modern dimanapun” (McCracken, 1989). Penelitian awal telah menemukan 

bahwa “selebriti dinilai lebih efektif dibandingkan pendukung dari profesi lain atau jenis 

lainnya, seperti “Ahli Profesional”, “Manajer Perusahaan”, atau “Konsumen Tipikal” 

(Friedman dan Friedman, 1979).  

2.1.3  Kredibilitas Sosial (Social Credibility) 

   Kredibilitas sosial merupakan model kredibilitas pertama kali yang diusulkan oleh 

Hovland dan rekan-rekannya. “Sumber kredibilitas dalam arti luas merajuk pada 

karateristik positif komunikator yang mempengaruhi penerimaan si penerima pesan” 

(Ohanian, 1990) dan berdasarkan penelitian di psikologi sosial (Hovland et al.1953). Model 

ini menunjukkkan bahwa efektivitas pesan dilihat dari tingkat keahlian (expertiveness)  dan 

kepercayaan (trustworthiness) dari seorang pendukung (Hovland et al 1953; Ohanian 1991; 

Dholakia dan Stemthai 1977) 

  Ohanian (1990) mendefinisikan trustworthiness sebagai “derajat kepercayaan 

pendengar, dan tingkat penerimaan, pembicara dan pesan”. Expertise dapat didefinisikan 

sebagai kemampuan yang dirasakan dari seorang endorser untuk membuat atau memberi 

pernyataan yang valid. Ini mencakup pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang 

dikembangkan oleh endorser saat bekerja di bidang yang sama. Beberapa penulis 

berpendapat bahwa tidak penting bagi seorang endorser untuk menjadi ahli, tetapi semua 



tergantung bagaimana persepsi penonton menerimanya (Hovland et al 1953; Ohanian 

1991) 

 

2.1.4 Daya Tarik Sosial ( Social Attractivness)  

    Daya tarik sosial atau social attractiveness merupakan model “sumber kelambu” 

(McGuire, 1985) dan berdasarkan penelitian dalam psikologi sosial (McCracken, 1989). 

Model daya tarik sosial pada dasarnya berkonsentrasi pada tiga bidang utama, yaitu 

“Familiarity” (pengetahuan sosial), “Likeability”( kesukaan sosial berdasarkan atau 

penampilan fisik dan perilakunya), “Similiarity” (kemiripan antara sosial dengan 

responden) (McCracken, 1989). 

 

2.1.5  Kecocokan Produk (Product Match-up) 

   Product Match-up merupakan model yang menunjukkan bahwa selebriti yang 

menarik adalah selebriti perempuan karena lebih efektif dalam mendukung produk 

kecantikan, produk yang digunakannya dapat meningkatkan daya tarik konsumen terhadap 

barang tersebut (Kamins, 1990). (Betrand,1992) berpendapat bahwa jika sebuah 

perusahaan berhasil menghubungkan hubungan antara produk dan selebriti yang sesuai 

maka membawa ketenaran dan kesuksesan keduanya. 

 

2.1.6 Niat Pembelian (Purchase Intention) 

Menurut Howard (1994) Niat pembelian (Purchase Intention) adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa 

banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Soderlund dan Ohman (2003) 

menyatakan bahwa intensitas pembelian merupakan unit dasar dalam jaringan rencana 

yang akan muncul ketika individu melakukan aktivitas kognitif yang berorientasi ke masa 

depan, seperti perencanaan, berangan – angan, perenungan, simulasi mental. 

 

 

 



 

3.1 Hipotesis dan Model Penelitian 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Amit Kumar (2010) dalam konteks 

dukungan selebriti dan dampaknya terhadap intensitas pembelian konsumen. Penelitian ini 

mengadopsi model yang membahas tentang kredibilitas sosial (social credibility), daya tarik 

sosial (social attractiveness), dan kecocokan produk (product match-up) di Indonesia. 

3.3.1 Kredibilitas Sosial (Social Credibility) 

   Menurut Shimp (2003) kredibilitas sosial adalah keahlian dan kepercayaan. 

Keahlian (expertise) mengacu pada pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang 

dimiliki seorang pendukung yang berhubungan dengan topik iklannya. Kepercayaan 

(trustworthiness) mengacu pada kujujuran, integritas dan dapat dipercayainya seorang 

sumber. Sementara keahlian dan kepercayaan tidak saling berhubungan timbal balik, sering 

kali seorang pendukung tertentu dianggap sangat dapat dipercaya padahal bukan orang 

yang ahli dibidang tersebut. 

   Dapat dipercaya dan keahlian seorang selebriti merupakan alasan utama untuk 

memilih selebriti sebagai pendukung periklanan (Kelman, 1961). Orang yang dapat 

dipercaya dan dianggap memiliki wawasan tentang isu tertentu, seperti kehandalan merek, 

akan menjadi orang yang paling mampu meyakinkan orang lain untuk mengambil suatu 

tindakan. Dari variabel kredibilitas sosial (social credibility) tersebut akan berpengaruh 

positif terhadap niat pembelian konsumen (purchase intention) (Kelman,1961). 

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, maka muncullah 

hipotesis pertama yaitu : 

H1 : Social Credibility berdampak positif terhadap purchase intention suatu produk 

 

3.3.2 Daya Tarik Sosial (Social Attractiveness) 

   Menurut Shimp (2003) daya tarik bukan hanya berarti daya tarik fisik meskipun 

daya tarik bisa menjadi artibut yang sangat penting tetapi meliputi sejumlah karakteristik 



yang dapat dilihat khalayak dalam diri pendukung : sifat-sifat kepribadian, gaya hidup, 

keatletisan postur tubuh dan sebagainya. Konsep umum dari daya tarik terdiri dari tiga ide 

yang berhubungan : persamaan (similarity), pengenalan (familiarity), dan penyukaan 

(likeability). 

   Seorang pendukung dianggap menarik oleh para khalayak bila mereka bisa 

membagi rasa similarity atau familiarity dengannya atau bila mereka hanya menyukai si 

pendukung tanpa melihat apakah keduanya serupa di dalam segala hal (Kelman, 1961). 

Dari variabel daya tarik sosial (social attractiveness) tersebut akan berpengaruh positif 

terhadap niat pembelian konsumen (purchase intention) (Kelman,1961). Berdasarkan 

pengembangan hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, maka muncullah hipotesis 

kedua yaitu : 

H2 : Social Attractiveness berdampak positif terhadap purchase intention suatu 

produk. 

 

3.3.3 Kecocokan produk (Product Match-up) 

   Kecocokan selebriti dengan khalayak dan merek Shimp (2003) mengatakan bahwa 

kesamaan ini merupakan atribut yang penting karena konsumen cenderung lebih menyukai 

seseorang yang sedang berbagi dengan karakteristik yang sama. Seorang selebriti yang 

sedang membintangi iklan produk tertentu sepertinya dianggap sosok yang terpercaya yang 

mempunyai kesamaan karakter dengan para penonton dalam hal gender, umur, etnis dan 

kelas sosial. Para eksekutif menuntut agar citra selebriti, nilai, dan perilakunya sesuai 

dengan kesan yang diinginkan untuk merek yang diiklanlan. 

  Seorang pendukung yang menarik tidak akan memberikan manfaat bagi suatu 

produk bila kecocokannya (match-up) kurang antara pendukung dan produk (Kamins and 

Gupta, 1994). Dari variabel kecocokan produk (product match-up) tersebut akan 

berpengaruh positif terhadap niat pembelian konsumen (purchase intention), (Kamins and 

Gupta,1994) Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

muncullah hipotesis ketiga yaitu : 



 H3 : Product Match-up berdampak positif terhadap purchase intention suatu 

produk. 

 

 Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

diilustrasikan model penelitian sebagai berikut : 
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Gambar 1. Model Penelitian 

(Sumber : Diadopsi dari Kumar, A., 2010) 
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4.1  Jenis Penelitian 

Penelitian deskriptif berupaya untuk menggambarkan situasi, masalah, fenomena, layanan 

atau program, atau menyediakan informasi tentang kondisi masyarakat, atau menggambarkan 

sikap terhadap masalah secara sistematis (Kothari, 1985). 

Metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status, sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa 

masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau 

lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara 

fenomena yang diselidiki (Nazir, 1998). 

Dari uraian di atas penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif akan 

membantu penulis untuk mengumpulkan sejumlah besar data untuk menjawab pertanyaan 

penelitian dan selanjutnya mengarah ke generalisasi.  

4.2  Objek Penelitian 

Penelitian ini terkait dengan objek produk shampo L’oréal. Objek dalam penelitian ini pada 

umumnya adalah kalangan mahasiswa. Penelitian ini dilakukan pada bulan April - Mei tahun 

2012. 

 

4.3 Tipe dan Pengumpulan Data 

Untuk melengkapi penelitian ini, kami menggunakan data primer untuk mengumpulkan 

data. Data primer dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sikap orang-

orang, niat serta perilaku pembelian (Ghauri dan Gronhaug, 2002). Analisis data primer adalah 

sumber utama untuk penelitian ini. Dengan metode survei akan memungkinkan untuk 

mengumpulkan data yang dapat dianalisis secara kuantitatif (Saunders et al, 2009). Selain itu, 

survei strategi dapat menunjukkan kemungkinan hubungan antara variabel dan untuk 

membuktikan hubungan dari model penelitian (Saunders et al., 2009).  



Rancangan dalam penelitian ini adalah cross sectional design. Cross sectional design 

adalah rancangan yang meliputi pengumpulan data mengenai sampel yang telah ditentukan dari 

elemen populasi hanya satu kali ( Maholtra, 2005). 

4.4   Metode Penghimpunan Data 

Strategi survei yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan kuesioner. 

Dalam penelitian bisnis dan manajemen, kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data yang paling umum digunakan dalam strategi survei (Saunders et al, 2009). Kuesioner adalah 

cara yang efisien untuk mengumpulkan tanggapan dari sejumlah besar orang karena setiap 

responden diminta untuk menanggapi setiap pertanyaan atau pernyataan yang sama serta daoat 

menghindari bias dalam proses pengumpulan data (Saunders et al, 2009). Jenis kuesioner yang 

diberikan secara elektronik melalu internet atau intranet, dikirimkan atau disampaikan untuk 

responden (Saunders et al, 2009). 

Kami menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 titik untuk mengevaluasi setiap 

pertanyaan atau pernyataan. Pertanyaan atau pernyataan skala likert relatif lebih mudah untuk 

menyelesaikan kuesioner (Robson, 1993). Kuesioner ini dirancang dan distribusikan dalam link 

website (www.kuesionerselebriti.tk). Kuesioner didistribusikan melalui email, situs jaringan 

sosial serta melalui Blackberry Messenger. 

 

4.5 Teknik Sampling dan Ukuran Sampel 

Teknik sampling yang digunakan untuk penelitian ini adalah pengambilan sampel bebas 

(convenience sampling). Pengambilan sampel bebas dipilih berdasarkan kemudahan akses dan 

kesedian untuk berpartisipasi (Timoty, 2005). Menurut (Crimp dan Wright ,1995) ada beberapa 

petunjuk bahwa ukuran sampel apapun lebih besar dari 30 dan di bawah dari 500 adalah sesuai 

untuk metode penelitian. Untuk itu penulis mengambil ukuran sampel (sampling size) sebanyak 

50 sampel, sesuai dengan keterbatasan waktu.  

 

4.6 Variabel Penelitian 

4.6.1 Social Credibility 

 Kredibilitas sosial menjelaskan  bahwa dalam rangka untuk mengirim pesan yang 

efektif untuk konsumen, sumber harus menyenangkan, akrab, dan serupa. (McGuire, 1985). 

http://www.kuesionerselebriti.tk/


Dimensi yang terdapat pada kredibilitas sosial ini adalah Expertise dan Trustworthiness of 

celebrity. Kredibilitas sosial menggunakan alat ukur sebagai berikut : 

SC 1: Dian Sastrowardoyo adalah bintang iklan shampo Loreal yang memiliki 

keahlian di bidangnya. 

SC 2 :  Sebagai bintang iklan shampo Loreal, Dian Sastrowardoyo adalah individu 

yang dapat dipercaya. 

Kredibilitas sosial diukur dengan menggunakan skala Likert yang diadopsi dari 

penelitian Kumar (2010). 

 

4.6.2 Social Attractiveness 

 Daya tarik sosial menyiratkan bahwa agar pesan efektif, tergantung pada kemahiran 

serta kepercayaan dari sumber yang mendukung. Kemahiran dapat didefinisikan sebagai 

"kemampuan sumber untuk membuat pernyataan yang valid" sedangkan kepercayaan dapat 

didefinisikan sebagai "Kesediaan sumber untuk membuat pernyataan yang valid". (Hovland 

and Weiss, 1951). Dimensi yang terdapat pada daya tarik sosial ini adalah Familiarity, 

Likeability, Similiarity of celebrity. Daya tarik sosial menggunakan alat ukur sebagai 

berikut : 

SA 1 :  Sebagai bintang iklan shampo Loreal, Dian Sastrowardoyo adalah selebriti 

yang terkenal. 

SA 2 :  Sebagai bintang iklan shampo Loreal, Dian Sastrowardoyo adalah selebriti 

yang saya sukai. 

SA 3 : Saya merasa ada kemiripan dengan Dian Sastrowardoyo sebagai bintang 

iklan shampo Loreal. 

 Daya tarik sosial diukur dengan menggunakan skala Likert yang diadopsi dari 

penelitian Kumar (2010). 

 

4.6.3 Product Matchup 

 Kecocokan selebriti dengan produk menjelaskan bahwa kesesuaian karakteristik 

selebriti yang dipilih dengan atribut produk yang terdapat pada iklan. (Kamins and Gupta, 



1994). Dimensi yang terdapat pada Product Matchup ini adalah Celebrity image matches 

Product image. Product Matchup menggunakan alat ukur sebagai berikut : 

 PM 1 :  Saya merasa bahwa Dian Sastrowardoyo adalah selebriti yang cocok untuk 

membintangi iklan shampo Loreal. 

 Product Matchup diukur dengan menggunakan skala Likert yang diadopsi dari 

penelitian Kumar (2010). 

 

4.6.4 Purchase Intention 

 Niat Pembelian adalah sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk 

membeli produk tertentu serta beberapa unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. 

(Howard, 1994). Purchase Intention menggunakan alat ukur sebagai berikut : 

 PI 1 : Setelah melihat Dian Sastrowardoyo sebagai bintang iklan, saya tertarik untuk 

membeli produk shampo Loreal tersebut. 

 Purchase Intention diukur dengan menggunakan skala Likert yang diadopsi dari 

penelitian Kumar (2010). 

 

4.7  Metode Analisis Data 

 Data yang dikumpulkan melalui kuesioner online akan dianalisis menggunakan perangkat 

lunak SPSS. Penulis akan menggunakan Analisis Frekuensi Deskriptif, Analisis Korelasi dan Tes 

Regresi untuk menguji hubungan antar konstruk dan menguji hipotesis yang sesuai. 

 

 4.7.1 Analisis Frekuensi Deskriptif 

  Frekuensi Deskriptif Statistik digunakan untuk menyajikan data kuantitatif dalam 

bentuk yang dikelola. Ini membantu untuk mewakili sejumlah besar data dengan cara yang 

sederhana dan masuk akal. Hal ini pada dasarnya digunakan untuk menilai tren data 

demografi (Mean, median, modus, standar deviasi dan persentase). Statistik 

deskriptif berisi angka, tabel, bagan dan grafik untuk menjelaskan, mengatur dan 

meringkas data. Statistik deskriptif membantu untuk meringkas dan 

mendukung pernyataan fakta. 

 

 



 4.7.2 Analisis Korelasi 

Korelasi adalah salah satu alat analisis statistik yang paling penting. Hal ini 

membantu untuk menggambarkan derajat hubungan antar dua variabel. Korelasi 

menentukan sejauh mana perubahan nilai dari sebuah atribut yang berhubungan dengan 

perubahan atribut lain. Penulis akan menggunakan teknik analisis korelasi untuk 

mengukur hubungan antara atribut yang berbeda dari selebriti dan niat pembelian, serta 

menguji hipotesis. 

 4.7.3 Tes Regresi 

  Analisis regresi digunakan untuk memodelkan dan menganalisis beberapa 

variabel. Hal ini digunakan untuk menguji hubungan antara variabel dependen dan satu 

atau lebih variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah niat beli 

dan variabel independennya adalah berbagai atribut endorser selebriti. Analisis korelasi 

akan membantu penulis untuk memeriksa dan memahami bagaimana nilai 

perubahan variabel dependen bila ada salah satu perubahan variabel bebas, 

sedangkan variabel lain konstan. Untuk penelitian ini penulis akan menggunakan 

analisis regresi linear sederhana. 

 

4.8 Validitas 

 Menurut  Hussey dan Hussey (1997) validitas berkaitan dengan sejauh mana temuan 

penelitian secara akurat mewakili apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi. Silverman (2000) 

menyatakan bahwa validitas adalah sinonim untuk kebenaran. 

Selanjutnya Janskowicz (2000) mengungkapkan bahwa validitas berkaitan dengan akurasi 

pengukuran yang digunakan untuk pengumpulan data dan analisis, data tersebut akan valid jika 

peneliti lain dapat mencapai kesimpulan yang sama menggunakan metode lain. 

 

4.9  Reliabilitas 

 Reliability mengacu pada sejauh mana teknik pengumpulan data atau prosedur 

analisis akan menghasilkan temuan yang konsisten (Saunders et all., 2009). Lebih lanjut, Cooper 

dan Schindler (2003) menyatakan bahwa reliabilitas melibatkan memasok temuan konsisten. 

Reliability pada suatu penelitian mengacu pada kemampuan penelitian untuk 



menghasilkan temuan yang sama untuk pertanyaan yang sama jika penelitian ini diulang atau 

dilakukan lagi (Hussey dan Hussey 1997). 

 Karena penelitian ini didasarkan pada dukungan selebriti dalam konteks Indonesia, maka 

untuk menjamin realibility penelitian, penulis telah mengumpulkan data dari konsumen 

Indonesia. Selain itu, penulis telah melakukan uji coba untuk mengurangi kebingungan dalam 

kuesioner dan membuatnya lebih dimengerti oleh responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.10 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Deskriptif Dimensi Alat Ukur  Skala 

Social 

Credibility 

Kredibilitas sosial 

menjelaskan  bahwa 

dalam rangka untuk 

mengirim pesan yang 

efektif untuk 

konsumen, sumber 

harus menyenangkan, 

akrab, dan serupa. 

(McGuire, 1985) 

Expertise, 

Trustworthiness of 

celebrity 

Persepsi konsumen akan 

positif terhadap sebuah iklan, 

selebriti dan merk ketika 

keahlian dan kepercayaan 

pada hal-hal tersebut tinggi. 

(Kelman, 1961) 

 

SC 1 : Dian Sastrowardoyo 

adalah bintang iklan shampo 

Loreal yang memiliki keahlian 

di bidangnya. 

 

SC 2 : Sebagai bintang iklan 

shampo Loreal, Dian 

Sastrowardoyo adalah 

individu yang dapat dipercaya. 

Likert Scale 

 

1 : Tidak Setuju 

2 : Kurang Setuju 

3:  Tidak Yakin 

4 : Agak Setuju 

5 : Setuju  

Social 

Attractivene

ss 

Daya tarik sosial 

menyiratkan bahwa 

agar pesan efektif, 

tergantung pada 

kemahiran serta 

kepercayaan dari 

sumber yang 

mendukung. 

kemahiran dapat 

didefinisikan sebagai 

"kemampuan sumber u

ntuk membuat 

pernyataan yang valid" 

sedangkan kepercayaan 

dapat didefinisikan 

sebagai "kesediaan 

sumber untuk membuat 

pernyataan yang valid". 

(Hovland and Weiss, 

1951) 

Familiarity, 

Likeability, 

Similiarity of 

celebrity 

Persepsi konsumen akan 

positif terhadap sebuah iklan, 

selebriti dan merk ketika 

selebriti tersebut similar, 

familiar dan likeable. 

(Kelman, 1961) 

 

SA 1 : Sebagai bintang iklan 

shampo Loreal, Dian 

Sastrowardoyo adalah selebriti 

yang terkenal. 

 

SA 2 : Sebagai bintang iklan 

shampo Loreal, Dian 

Sastrowardoyo adalah selebriti 

yang saya sukai. 

 

SA 3 : Saya merasa ada 

kemiripan dengan Dian 

Sastrowardoyo sebagai 

bintang iklan shampo Loreal. 

 

Likert Scale 

 

1 : Tidak Setuju 

2 : Kurang Setuju 

3:  Tidak Yakin 

4 : Agak Setuju 

5 : Setuju 

Product 

Matchup 

Kecocokan selebriti 

dengan produk 

menjelaskan bahwa 

kesesuaian karakteristik 

selebriti yang dipilih 

dengan atribut produk 

yang terdapat pada 

iklan. (Kamins and 

Gupta, 1994) 

Celebrity image 

matches Product 

image 

Persepsi konsumen akan 

positif terhadap sebuah iklan 

ketika selebriti dianggap 

cocok dengan merk. (Kamins 

and Gupta, 1994) 

 

 

PM 1 :  Saya merasa bahwa 

Dian Sastrowardoyo adalah 

Likert Scale 

 

1 : Tidak Setuju 

2 : Kurang Setuju 

3:  Tidak Yakin 

4 : Agak Setuju 

5 : Setuju 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selebriti yang cocok untuk 

membintangi iklan shampo 

Loreal 

Purchase 

Intention 

Niat Pembelian adalah 

sesuatu yang 

berhubungan dengan 

rencana konsumen 

untuk membeli produk 

tertentu serta beberapa 

unit produk yang 

dibutuhkan pada 

periode tertentu. 

(Howard, 1994) 

 PI 1 : Setelah melihat Dian 

Sastrowardoyo sebagai 

bintang iklan, saya tertarik 

untuk membeli produk 

shampo loreal tersebut. 

Likert Scale 

 

1 : Tidak Setuju 

2 : Kurang Setuju 

3:  Tidak Yakin 

4 : Agak Setuju 

5 : Setuju 



5.1  Uji Validitas dan Realibilitas 

Pengukuran validitas dilakukan dengan menggunakan faktor analysis untuk setiap variabel 

yang memiliki indikator lebih dari satu indikator (Multivariate). Selain uji validitas, output yang 

dihasilkan menguji tentang apakah alat ukur tersebut mendapatkan pengukuran yang konsisten 

jika pengukuran dilakukan kembali atau biasa disebut reabilitas. Reabilitas diuji dengan 

Cronbach Alpha. Berikut hasil pengujian validitas dan reabilitas :  

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas 

     

          Ket: Independent variable 

           Dependent variable 

   

Berdasarkan Priyatno (2009) variabel yang memiliki muatan faktor lebih dari 0,5 maka 

variabel tersebut valid. Dari hasil pengujian diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel Social 

Credibility dan Social Attractivness memiliki muatan faktor 0,912 yang berarti variabel tersebut 

valid. Sedangkan untuk variabel Product Macth-up dan Purchase Intention tidak dapat diuji 

karena bukan merupakan multivariate variabel, faktor analisis dan Cronbach Alpha hanya dapat 

mengukur multivariate variabel.  

Variabel Indikator Muatan Faktor Cronbach Alpha 

Social Credibility 

 Expertise (SC1) 0,912 

0,673  Trustworthiness 

(SC2) 

0,912 

Social Attractivness 

 Familiarity (SA1) 0,698 

0,715  Likeability (SA2) 0,761 

 Similiarity (SA3) 0,607 

Product Match-up - -  

Purchase Intention - -  



 Menurut Sekaran (1992), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik. Sedangkan, 0,7 

dapat diterima, dan di atas 0,8 baik. Berdasarkan hasil pengujian nilai Cronbach Alpha untuk 

variabel Social Credibility adalah 0,673 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur tersebut 

cukup reliabel. Sedangkan nilai Cronbach Alpha untuk variabel Sosial Attractivness adalah 

0,715  sehingga dapat juga disimpulkan bahwa alat ukur tersebut reliabel. 

 

5.2  Uji Hipotesis 

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis 

Variabel Koef.Regresi p-value Kesimpulan 

Social 

Credibility 
0,391 0,113 

Positif Ho diterima sehingga tidak 

mendukung H1 

Social 

Attractiveness 
0,643 0,016 Positif Ho ditolak sehingga mendukung H2 

Product 

Match-up 
0,409 0,154 

Positif Ho diterima sehingga tidak 

mendukung H3 

 

Berdasarkan hasil pengujian hanya variabel social attractiveness yang pernyataannya 

mendukung hipotesis. Dari data tersebut, nilai variabel sosial attractiveness menunjukkan 

hubungan yang positif dan nilai p-value kurang dari 0,05 yakni 0,0016 yang berarti variabel 

tersebut mempunyai hubungan positif dengan dependent variabel yang juga mendukung data 

hipotesis.  

Dari hasil pengujian diatas, dapat disimpulkan bahwa hanya tingkat daya tarik (social 

attractiveness) yang dimiliki selebriti dapat secara positif mempengaruhi niat pembelian 

konsumen atas produk shampo Loreal. 

 

 

 

 



6.1  Kesimpulan 

 Dukungan selebriti (celebrity endorsement) telah mengubah cara iklan pemasaran produk 

atau jasa pada dekade lalu menjadi pemasaran yang lebih modern di era sekarang (McCracken, 

1989). Sesuai dengan tujuan penelitian ini,kesimpulan berikut diambil. Pertama, Untuk menilai 

seorang selebriti untuk dijadikan endorser dilihat dari karakteristik-karakteristik seperti social 

credibility, social attractiveness, dan product matchup. Hal ini berdasarkan teori McCracken 

(1989) dan didukung oleh hasil penelitian.  

Kedua, hal-hal yang mempengaruhi konsumen membeli produk shampo L’oreal dengan 

adanya dukungan selebriti. Hasil penelitian membuktikan hanya daya tarik sosial (Social 

Attractivness) yang dapat mempengaruhi konsumen dalam membeli produk shampo L’oreal. 

Sesuai dengan teori bahwa persepsi konsumen akan positif terhadap sebuah iklan, selebriti dan 

merk ketika selebriti tersebut similar, familiar dan likeable. (Kelman, 1961). Dengan adanya 

daya tarik yang dimiliki oleh selebriti tersebut dapat membuat konsumen untuk membeli produk 

yang ditawarkan. Dalam penelitian ini contohnya, dengan adanya daya tarik yang dimiliki oleh 

Dian Sastrowardoyo dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli shampo loreal yang 

dibintangi olehnya.  

5.2 Saran 

Dari perspektif implikasi manajerial, hasil penelitian membawa hasil yang penting bagi 

perusahaan untuk mempertimbangkan saat memilih sesorang untuk dijadikan iklan atas produk 

atau jasanya. Pertama, pilihlah selebriti yang mempunya daya tarik sesuai dengan produk yang 

ada tawarkan seperti selebriti yang terkenal, banyak disukai oleh masyarakat serta dapat 

membuat masyarakat merasa ada kemiripan atau kesamaan dengan apa yang dialami oleh 

selebriti tersebut saat menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 

Kedua, untuk memilih selebriti yang mempunyai daya tarik tersebut, sebaiknya perusahaan 

melakukan penelitian terlebih dahulu kepada selebriti tersebut tentang seberapa terkenal selebriti 

tersebut, kesamaan dengan konsumen, dan disukai oleh konsumen.  
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