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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Persaingan antar perusahaan yang semakin tinggi dan tren hidup yang 

semakin modern, perusahaan tidak dapat hanya memahami kebutuhan dan 

keinginan dari konsumen (Kotler & Keller, 2009). Dengan kompetisi yang 

semakin ketat, khususnya para pemasar harus mengerti kegelisahan dan hasrat dari 

konsumen. Perusahaan haruslah aktif berinovasi produk untuk memenuhi 

keinginan konsumen. Setiap produk baru tentunya juga akan diikuti oleh promosi-

promosi yang gencar. 

Perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini menyebabkan 

penyebaran informasi dapat terjadi hanya dalam hitungan detik dan melalui media 

yang lebih beragam. Terkait dengan hal itu, perusahaan harus menjadi "lebih 

dekat" dengan konsumennya. Era pemasaran yang disebut New Wave Marketing 

oleh Hermawan Kertajaya (2010) menjadikan aktivitas promotion bergeser 

menjadi conversation. Dalam hal ini perusahaan harus melakukan promosi yang 

gencar yaitu iklan. Berbagai cara harus dilakukan perusahaan demi mendapatkan 

perhatian dari para konsumennya dan juga terbentuk citra produk yang baik di 

benak konsumen. 

Iklan merupakan salah satu alat dalam bauran promosi (Promotion 

Mix) yang terdiri dari lima alat yaitu Advertising, Sales Promotion, Personal 

Selling, Public Relation, dan Direct Marketing (Kotler, 2008). Menurut Djakfar 
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(2007) iklan dilukiskan sebagai komunikasi antara produsen dan konsumen, antara 

penjual dan calon pembeli. Dalam proses komunikasi itu iklan menyampaikan 

pesan. 

Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menggunakan celebrity 

endorser. Karena daya tarik dan atribut kepopuleran selebriti tersebut diharapkan 

mampu  memberikan rasa ketertarikan bagi masyarakat. celebrity endorser dapat 

diartikan sebagai suatu figur yang berstatus sebagai musisi, artis, aktor atau atlet 

yang dikenal banyak masyarakat karena talenta yang dimilikinya. Menurut Shimp 

(2003) celebrity endorser adalah pendukung iklan atau juga yang dikenal sebagai 

bintang iklan yang mendukung produk yang diiklankan.Menggunakan celebrity 

endorser bertujuan untuk meningkatkan citra suatu produk kepada calon 

konsumen. Sedangkan menurut Friedman (1979) celebrity endorser adalah 

seorang individu yang dikenal masyarakat (aktor, tokoh olahraga, penghibur, dll) 

untuk prestasinya di bidang lain daripada kelas produk didukung. Biasanya 

selebriti memiliki penggemar (Target Audience) yang dapat menerjemahkan atau 

mengubah bahkan menciptakan target pasar. 

Media yang akan dipakai untuk memasarkan produk sepatu Vans 

adalah melalui Online. Dilihat dari pengguna internet yang terus meningkat setiap 

tahunnya dapat dilihat bahwa paling banyak mereka menggunakan 

smartphone/media telepon seluler untuk mengaksesnya. Telepon seluler 

menduduki peringkat pertama dikarenakan mudah dibawa kemana-mana dan 

digunakan untuk bersosial media. Konsumen menjadikan sosial media sebagai 

tempat untuk mencurahkan kecintaan dan kebencian mereka pada merek (Muniz 



3 
 

& Schau, 2005). Dan sosial media yang paling banyak dipakai saat ini adalah 

Instagram, Twitter, dan Facebook. 

Sejak pertama kali diperkenalkan kepada publik, situs-situs sosial 

media telah mampu menarik jutaan pengguna internet untuk mencari berbagai 

informasi (Bambauer-Sachse & Mangold, 2011) dan untuk menjalin serta melepas 

hubungan sosial atau pertemanan. Banyak konsumen menganggap sosial media 

sebagai bagian dari kehidupan sehari - hari yang tidak terpisahkan. Sebagian sosial 

media memperkuat upaya konsumen mempertahankan jaringan sosial yang 

tercipta sebelumnya, ada pula yang menawarkan manfaat untuk membantu 

menghubungkan pengguna dengan orang lain yang memiliki kesamaan minat dan 

aktivitas (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Para pemasar (perusahaan besar/online shop) harus menyadari peran 

celebrity endorser yang mempengaruhi konsumen dan sosial media yang 

dikatakan sudah menjadi bagian dari kehidupan konsumen untuk menjadikannya 

sebagai strategi (perusahaan/online shop) dalam hal ini produk sepatu Vans 

melalui Online untuk meraih keuntungan yang lebih besar. 

Perusahaan diharapkan mempunyai strategi-strategi untuk dapat 

menarik konsumen dengan keputusan pembelian. Menurut Schiffman & Kanuk 

(2008) keputusan pembelian merupakan suatu proses evaluasi yang dilakukan 

konsumen dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam pemilihan produk, 

keputusan dua seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih.Menurut Kotler 

(2007), keputusan pembelian merupakan beberapa tahapan yang dilakukan oleh 

konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian. 
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Kotler & Keller (2007) menyebutkan bahwa keputusan pembelian 

terdiri dari lima tahap, yaitu: pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, paska pembelian. Keputusan pembelian 

konsumen yang tinggi dapat mengakibatkan tingginya volume penjualan sehingga 

keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan semakin tinggi dan dapat 

membawa pengaruh yang baik bagi keberlangsungan hidup perusahaan. 

Diharapkan ada persepsi positif tentang pengaruh daya tarik dan 

kredibilitas celebrity endorser terhadap keputusan pembelian produk sepatu Vans 

melalui online. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Daya Tarik Celebrity Endorser dan Kredibilitas Celebrity Endorser 

berpengaruh secara bersama-sama dan signifikanterhadap Keputusan 

Pembelian Produk Sepatu Vans melalui Online? 

2. Apakah Daya Tarik Celebrity Endorser berpengaruh secara signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian Produk Sepatu Vans melalui Online? 

3. Apakah Kredibilitas Celebrity Endorser berpengaruh secara signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian Produk Sepatu Vans melalui Online? 

 

 

 

 



5 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Daya Tarik dan Kredibilitas Celebrity Endorser 

terhadap Keputusan Pembelian Produk Sepatu Vans melalui Online. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Daya Tarik Celebrity Endorser terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Sepatu Vans melalui Online. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Kredibilitas Celebrity Endorser terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Sepatu Vans melalui Online. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian yang dilakukan para ahli atau mahasiswa sekalipun pasti 

memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan memperkaya studi di bidang manajemen pemasaran 

khususnya hubungan antara pengaruh daya tarik dan kredibiltas Celebrity 

Endorser terhadap keputusan pembelian Produk Sepatu Vans melalui Online. 

Serta, penelitian ini dapat memperkaya khasanah penelitian.  

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Vans dan 

Retailer atau Reseller produk sepatu Vans. 


