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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada masa sekarang banyak bermunculan iklan yang menampilkan  endoser 

celebrity sebagai aktor atau pelaku yang mempromosikan poduk atau jasa. Iklan 

dengan menggunakan celebrity endoser cukup efektif untuk menanamkan image 

di benak konsumen karena banyak konsumen masih dipengaruhi figur-figur 

tertentu dalam membeli suatu produk. Dari berbagai macam media, banyak 

pengiklan yang memandang televisi sebagai media yang paling efektif untuk 

menyampaikan informasi tentang produk yang ditawarkan. Keunggulan yang 

dimiliki televisi adalah kemampuannya menjangkau sasaran yang sangat luas. 

Selain itu televisi juga mampu menimbulkan dampak yang kuat terhadap 

konsumen dengan menekankan dua indera sekaligus yaitu penglihatan (visual) 

dan pendengaran (audio). Dengan melihat sekaligus mendengarkan iklan, 

diharapkan konsumen akan merasa tertarik terhadap produk yang diiklankan 

sehingga akan tercapai tujuan dari iklan tersebut. Melalui iklan di televisi yang 

mempunyai kemampuan kuat untuk mempengaruhi, televisi  juga dapat 

membangun persepsi khalayak sasaran dan konsumen untuk lebih percaya pada 

perusahaan yang mengiklankan produknya di televisi. 

Konsumen cenderung lebih memilih produk yang diiklankan ditelevisi 

daripada produk yang tidak mereka kenal. Pemasangan iklan televisi langsung 

ditujukan kepada home owner yangs sekaligus menempati perannya sebagai salah 
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satu konsumen. Oleh karena itu penilaian efektivitas strategi periklanan 

khususnya penayangan iklan melalui media televisi adalah hal yang sangat  

penting agar pesan diterima oleh konsumen sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Dalam menampilkan iklan, para pemasar dituntut kreatif dalam 

membuat iklan agar dapat menarik perhatian konsumen dan dapat membawa 

minat dari konsumen untuk membeli. Kreativitas pada iklan merupakan inti dari 

efektivitas suatu iklan, sebab hal itu dapat menangkap perhatian konsumen dan 

membuat iklan lebih diingat. 

1.1.1 Iklan, Kreativitas Iklan dan Pesan Yang Menarik 

Promosi melalui televisi menjadi sesuatu yang sangat penting karena persepsi 

konsumen terhadap produk adalah lebih penting daripada kenyataan yang melekat 

pada produk itu sendiri mengingat dalam beberapa hal. Iklan berperan penting 

sebagai salah satu sumber informasi yang diperlukan konsumen untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan suatu produk. Melalui iklan perusahaan dapat 

menciptakan hubungan interaksi jangka panjang yang menguntungkan antara 

perusahaan dengan konsumen. Dengan perusahaan yang melakukan periklanan ini 

diharapkan mampu membangun citra perusahaan dalam jangka panjang dan 

mempengaruhi keputusan melakukan pembelian. 

Faktor yang dapat mempengaruhi konsumen terhadap produk yang 

diiklankan adalah kreativitas iklan karena dalam dunia periklanan dibutuhkan para 

pekerja professional yang memiliki kreativitas dalam memproses iklan, mulai dari 

perencanaan hingga bagaimana cara menyampaikan pesannya. Pada agensi iklan 
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terdapat bagian khusus yang merancang yang kreatif seperti para copywriters dan 

art directors. Mereka yakin iklan yang kreatif akan menjadikan iklan tersebut 

efektif karena dengan penyampaian yang kreatif maka pesan iklan akan dapat 

mempengaruhi pikiran audience. “ Kreativitas iklan dapat dikatakan merupakan 

komponen yang sangat penting dari iklan dan beberapa penelitian terdahulu 

pernah mengupas hubungan antara iklan yang kreatif dan efektivitas iklan” (Till 

dan Baack ,2005:48). 

Pendapat lain juga mengatakan bahwa kreativitas pada iklan merupakan 

inti dari efektivitas suatu iklan, sebab hal itu akan dapat menangkap perhatian 

konsumen dan membuat iklan menjadi lebih diingat (Moriarty, 1992:114).  

Pendapat lain yang muncul dari Haberland  menyatakan bahwa iklan yang kreatif 

mungkin memang akan menarik perhatian kepada gambar dan isi iklan namun 

akan mengganggu perhatian terhadap merek yang akan diiklankan, sehingga akan 

mengurangi efektivitas terhadap terhadap merek yang sedang diiklankan. Hal ini 

senada dengan pendapat yang mengatakan bahwa kreatifitas iklan hanya 

merupakan pemenuhan kebutuhan artistik dari pembuatnya saja Golberg dan 

James, 1995:29). Sehingga dari beberapa perbedaan pendapat yang ada dan masih 

terjadi saat ini tentang pentingnya kreativitas iklan membuat topik ini menjadi 

menarik untuk diteliti. 

Iklan yang ditayangkan melalui televisi dibuat dengan menarik sehingga 

memiliki daya tarik  yaitu memiliki kemampuan untuk menarik pasar (audience) 

sasaran.“ Pesan-pesan yang akan disampaikan  tersebut dapat disajikan dalam 

gaya penyampaian yang berbeda-beda yaitu dengan menampilkan  cuplikan 
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kehidupan individu atau kelompok, gaya hidup individu, fantasi tentang produk, 

suasana hati (mood) atau citra seputar produk, musik untuk lebih menghidupkan 

pesan, simbol kepribadian untuk menciptakan karakter yang mempersonifikasikan 

produk, memamerkan keahlian dan pengalaman perusahaan dalam menghasilkan 

produk, bukti-bukti ilmiah keunggulan produk, serta bukti kesaksian dari orang-

orang terkenal” (Tjiptono, 1997:219). Pesan dari iklan Vaseline Men dengan 

pesan “dua langkah biar lo ganteng maximal” sangat menarik untuk membuat 

audience antusias untuk melihat iklan tersebut.  

Gambar 1. Potongan iklan Vaselin Men 

 

1.1.2. Produk Vaselin Men 

Pemilihan produk kebersihan wajah atau perawatan wajah oleh penulis didasari 

karena munculnya beragamnya produk perawatan wajah khusus pria. Banyak 

produk perawatan wajah khusus pria yang dijual seperti Vaseline, Biore, Garnier, 

Olay, L'oreal dan sebagainya. Untuk produk perawatan wajah Vaselin Men 

memiliki varian dengan dua platform, yakni rangkaian seri whitening dan 

rangkaian seri fresh hydrating. Adapun manfaat rangkaian Vaseline Men 

Whitening mengandung Vitamin B3, antioksidan, dan soft beads yang membantu 
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memelihara dan mempertahankan kesehatan kulit pria. Sedangkan rangkaian 

Vaseline Men Fresh Hydrating mengandung Vitamin E dan pelembab kulit yang 

membantu memelihara kesehatan kulit pria sehingga terasa lembut, sehat, dan 

terawat. Keunggulan lain produk Vaseline for Men salah satunya adalah Vaseline 

diciptakan dari insight pria dan khusus untuk pria. 

Namun demikian, hasil survei Maxus 3D tahun 2011 menunjukkan bahwa 

pada 5.000  pria Indonesia di lima kota besar, 41% pria Indonesia ternyata masih 

menggunakan produk perawatan wajah wanita untuk perawatan wajahnya sehari-

hari (Majalah Kita, Loreal. First Edition, Juli 2011). Perawatan wajah pria pun 

ternyata masih sebatas cuci muka saja dan bahkan kebanyakan pria belum 

mengerti apa guna pelembab dan betapa pentingnya melindungi kulit wajah dan 

sebenarnya kulit pria dan wanita tidak sama. Pria cenderung lebih banyak 

bergerak dan berkeringat, karenanya pembersihan dan perawatan wajah pria 

diperlukan produk khusus diciptakan untuk kulit pria (Pria Indonesia, 2011 dalam 

Majalah Man Fitness edisi. 2 Februari 2012). 

Gambar 2. Vaselin Fans Overview In Indonesia 
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Menurut riset dari Maxus 3D Data (Amaliafitri, 2010), 43% pria 

menginginkan wajah lebih putih. Hasil survey IPSOS mengenai “ Usage and 

Attitude Study terhadap pengguna perawatan kulit pria menunjukkan bahwa selain 

kulit yang bebas minyak serta bersih dari kotoran dan komedo, pria mendambakan 

kulit cerah. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh salah satu brand Vaseline 

bersama lembaga penelitian di Indonesia mengenai penyebaran produk perawatan 

wajah khusus pria, terungkap bahwa setiap bulannya 1 juta pria di Indonesia 

mengaku membeli serta menggunakan produk perawatan kulit. Hal ini 

menandakan adanya pergeseran pandangan mengenai perawatan kulit bagi pria di 

Indonesia. 

Melalui iklan, produsen Vaseline Men memiliki tujuan agar mendekatkan 

pemasar dengan konsumen dan agar konsumen mengetahui dan mengerti produk 

tersebut. Iklan itu sendiri merupakan suatu bentuk komunikasi yang tidak 

langsung untuk menginformasikan tentang cara menawarkan, manfaat, kegunaan, 

keunggulan,dan keuntungan dari setiap produk. Iklan tidak hanya sekedar sarana 

penyampaian pesan saja tetapi juga sebagai sarana komunikasi yang bersifat 

persuasif sehingga mampu memperebutkan perhatian calon konsumen agar 

tertarik memakai produknya. 

Ketika suatu produk yang tergolong masih baru, produsen biasanya akan 

membuat iklan yang menarik dan memperhatikan sisi kelebihan dari masing-

masing produknya serta memilih endorser ( tokoh yang dikenal masyarakat luas 

yang sekiranya mewakili karakter target market yang mewakili karakter target 

market pengguna produknya sesuai yang dituju seperti selebritis, tokoh 
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masyarakat, seniman). Demikian juga Vaseline Men yang menggunakan endorser 

yakni Ariel, vokalis dari band Noah yang dulu grup bandnya bernama Peterpan 

dengan slogan “ Band of Bikers”. 

1.1.3. Daya Tarik dan Kredibilitas Celebrity Endorser 

Menurut Kotler ( 2005 : 23) “ Kini terdapat dua pilihan bagi perusahaan, yaitu 

beriklan di sejumlah saluran media pada slot waktu yang sama atau beriklan di 

berbagai event besar yang menarik khalayak luas”. Keberhasilan upaya 

membangun dan mempengaruhi keputusan pembelian salah satunya ditentukan 

oleh persepsi konsumen terhadap selebriti yang menjadi ikon produk tersebut. 

Dengan dipersepsikannya seorang selebriti endorser secara positif oleh 

masyarakat, diharapkan positif pula brand image yang terbentuk di benak 

konsumen.  

Penggunaan endorser dalam iklan, baik yang menggunakan selebriti 

maupun non-selebriti harus mampu untuk menciptakan persepsi konsumen 

terhadap iklan ini. Keberhasilan upaya membangun dan perubahan keputusan 

pembelian sangat ditentukan oleh persepsi konsumen terhadap selebriti yang 

menjadi ikon produk tersebut. Dengan dipersepsikannya seorang selebriti 

endorser secara positif oleh masyarakat, diharapkan positif pula brand image yang 

terbentuk di benak konsumen. Celebrity endorser merupakan tokoh yang dikenal 

masyarakat di dalam bidang-bidang yang berbeda yang  dapat mempengaruhi 

karena prestasinya.  
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Salah satu upaya membuat iklan agar terlihat lebih menarik adalah dengan 

menampilkan daya pikat tertentu dalam iklan. Pendapat yang diutarakan oleh 

Shimp ( 2003: 459)  “  Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk membuat 

iklan menarik, yaitu: menjadikan selebriti sebagai endorser (pendukung), 

menggunakan humor, pemakaian rasa bersalah, dan memakai unsur seksual”. 

Salah satu iklan yang cukup sering muncul di televisi adalah iklan pembersih 

wajah dan salah satunya adalah iklan produk Vaselin. Diantara beberapa jenis 

produk pembersih wajah dari Vaselin salah satunya adalah Vaselin Men  yang 

cukup mendapat tempat dihati konsumen. Produk Vaselin Men digunakan sebagai 

studi kasus dengan alasan utama yaitu penggunaan selebriti dalam iklannya 

sebagai endorser. Dalam iklan tersebut, selebriti menjelaskan fitur pembersih 

wajah Vaselin Men dan produk tersebut bisa membantu para pria tampil lebih 

percaya diri dengan wajah yang lebih bersih. 

Penggunaan selebriti sebagai bintang iklan diyakini memiliki daya tarik 

tersendiri. Selain memiliki keuntungan publisitas dan kekuatan memperoleh 

perhatian  dari konsumen, selebriti juga mempunyai kekuatan untuk dijadikan 

sebagai alat untuk membujuk, merayu, serta mempengaruhi konsumen sasaran, 

yaitu dengan ketenaran yang dimilikinya. Dengan memanfaatkan ketenaran 

tersebut diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian 

terhadap produk yang diiklankannya. 

Penelitian yang dipilih oleh penulis dilatarbelakangi oleh gencarnya 

penggunaan celebrity endorser di berbagai iklan dalam menghadapi persaingan. 

Saat ini, penggunaan selebriti dalam berbagai iklan terbukti sangat efektif untuk 
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membentuk stopping power bagi penonton. Kehadiran selebriti dimaksudkan 

untuk mengkomunikasikan suatu merek produk dan membentuk identitas serta 

menentukan brand image produk yang diiklankan. Pemakaian selebriti sebagai 

daya tarik iklan (advertising appeals) dinilai dapat mempengaruhi preferensi 

konsumen karena selebriti dapat menjadi reference group yang mempengaruhi 

perilaku konsumen.  

Salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen untuk 

mempercayai kebenaran isi pesan yang disampaikan oleh pengiklan adalah 

dengan melihat kredibilitas endorser. Melalui pemakaian endorser yang kredibel 

dapat diasumsikan bahwa semakin besar tingkat penerimaan kredibilitas endorser 

maka semakin besar kemungkinan receiver menerima iklan tersebut dengan baik. 

Untuk mengukur kredibilitas endorser, menurut. Menurut Kotler & Amstrong 

(2010:543)  ada tiga faktor / indikator yaitu expertise, trustworthiness dan 

likability. Keahlian (expertise) yaitu pengetahuan khusus yang dimiliki oleh 

komunikator. Trustworthiness berkaitan dengan seberapa objektif dan kejujuran 

dari endorser bisa diterima. Likability menggambarkan daya tarik endorser. 

Semakin memenuhi syarat ketiga komponen tersebut, maka akan semakin 

kredibel endorser.  

1.1.4. Penggunaan Ariel Noah Sebagai Celebrity Endorser Vaselin Men  

Salah satu produsen berupa pembersih wajah yang menggunakan endorser 

selebriti untuk mengenalkan produk baru produk pembersih wajah khusus pria 

yakni Vaseline. Penelitian ini secara khusus akan membahas tentang iklan produk 
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pembersih wajah khusus pria dengan pemilihan Ariel sebagai celebrity endorser 

oleh perusahaan ini tentunya tidaknya sembarangan. Hal ini terbukti dari 

terpilihnya Ariel yang memiliki segudang prestasi dan karya dibidang musik. 

Ariel sendiri sebenarnya sangat fenomenal, karena pernah tersandung kasus 

hukum di Indonesia. Ariel terkena kasus hukum karena adanya kemunculan video 

asusila (porno) mirip artis yang beredar lewat dunia maya. 

Kasus ini terjadi pada awal bulan Juni tahun 2010, tepatnya tanggal 3 Juni 

2010. Masyarakat Indonesia digemparkan dengan munculnya video asusila 

(porno) mirip artis yang beredar lewat dunia maya. Topik mengenai video asusila 

mirip artis belum selesai diperbincangkan muncul kembali video asusila lain yang 

menggunakan pemeran laki-lakinya mirip dengan Ariel sedangkan pasangannya 

mirip dengan artis lainnya . Tentu saja hal  ini menjadi pusat perhatian masyarakat 

baik muda maupun yang tua, dan perhatian tersebut digunakan oleh banyak media 

massa untuk mengekspos hal tersebut karena pada saat itu mereka belum mau 

mengakui bahwa pemeran dalam adegan asususila dalam video itu adalah mereka. 

Setelah kasus selesai Ariel menjadi terdakwa dan harus menjalani hukuman 2,5 

tahun. Berdasarkan pemberitaan tersebut, tentunya menjadi topik perbincangan 

yang menarik, karena biasanya seorang artis atau public figure yang pernah 

tersangkut kasus hukum sudah tidak digunakan lagi bahkan kariernya cenderung 

mengalami penurunan. Ketika Ariel tersandung kasus video asusila, Ariel dan 

Luna Maya masih menjadi celebrity endorser salah satau produk dari Unilever 

yaitu Lux. Pihak Unilever kemudian memutuskan kontrak kerjasama dengan Ariel 

dan Luna Maya. 
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Setelah 2,5 tahun Ariel menghabiskan waktu didalam penjara, karir Ariel 

malah semakin bagus, Ariel bersama band nya kemudian mengadakan konser 

dengan mengusung tema 2 benua dalam 24 jam dan mengadakan konser di 10 

kota dan kemudian berlanjut  menjadi 50 kota. Konser 50 kota tersebut 

dipromosikan oleh produsen rokok Promild. Atas prestasinya Ariel bersama band 

nya, akhirnya mereka mendapatkan pengahargaan Best Southeast Adia Act MTV 

EMA 2013. Sejak saat itu Ariel menjadi incaran kembali para pengiklan untuk 

menjadi celebrity endorser diantaranya adalah Yamaha dan Unilever dengan 

produk Vaseline Men. 

Unilever mempomosikan produk Vaseline Men dengan mencari peluang 

pangsa pakar para bikers dan kaum pria. Penampilan wajah adalah salah satu 

faktor penting bagi para bikers untuk tampil percaya diri dan meraih kesuksesan. 

Kelima personil Noah, Ariel, Uki, Lukman, David, dan Reza menjadi brand 

ambassador untuk Vaseline Men “Band of Bikers”, sebuah wadah bagi para 

pengendara motor (bikers) untuk saling memberikan dan mendapatkan informasi 

segala permasalahan dan perawatan kulit yang sering mereka alami.  

Menurut Brand Manager Vaseline Hilda Kitti, Vaseline Men “Band of 

Bikers” sengaja dipersembahkan karena pihaknya melihat kurangnya pemahaman 

para bikers mengenai penggunaan perawatan wajah seperti pemilihan produk 

perawatan kulit wajah yang sesuai dengan jenis kulit mereka. “Selama 

berkendara, para bikers rentan terpapar debu, polusi kendaraan, sengatan sinar 

matahari, helm dan penggunaan handuk wajah yang kotor hingga akhirnya 

menyebabkan timbulnya masalah kulit yang dihadapi oleh bikers.”. 
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Dari hasil survei yang dilakukan BMI Research terhadap 600 bikers di 6 

kota besar di Indonesia, ditemukan bahwa 99% bikers sudah sadar akan 

pentingnya mencuci muka secara rutin. Namun, 7 dari 10 di antaranya mengaku 

masih mengalami permasalahan pada kulit wajah. Hal ini disebabkan karena 

masih banyaknya kesalahpahaman mengenai cara mencuci muka dan pemilihan 

produk yang kurang tepat bagi para bikers. Sebanyak 16% bikers masih mencuci 

muka dengan sabun badan, dan 16% bikers hanya menggunakan air untuk 

mencuci muka. Hilda menambahkan, Vaseline Men “Band of Bikers” akan 

mengakomodasi kebutuhan para bikers terhadap kebersihan wajah melalui 

informasi dan tips seputar bikers dan perawatan kulit. 

Vaseline Men menggunakan sosial media dengan mengeklik tombol 

‘Like’ fanpage Facebook Vaseline Men ‘Band of Bikers’, para bikers bisa terlibat 

aktif dalam ‘Brotips’ dan mendapatkan informasi seputar cara tepat untuk 

menjaga penampilan, khususnya wajah. “Selain ‘Brotips’, ada juga berbagai kuis 

dan hadiah yang akan terus ada sepanjang tahun bagi para anggotanya.” 

(http://swa.co.id/business-strategy/marketing/unilever-gaet-noah-untuk-vaseline-

men-band-of-bikers). 

 Ariel dipilih sebagai endorser produk Vaselin Men karena beberapa 

alasan diantaranya adalah karena Ariel merupakan celebrity  endorser yang sesuai 

dengan karakter produk. Ariel dianggap sebagai personalitas yang paling dekat 

dan mampu mewakili merek serta target pasar Vaseline. Pertimbangan ini karena 

Ariel merupakan salah satu bikers dan sosok yang paling banyak dibicarakan dan 

dicari oleh masyarakat.  Namun dengan kasus video asusila yang pernah 
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menderanya tak menyurutkan para pengiklan khususnya Vaselin Men untuk 

menggunakannya sebagai endorser produknya, bahkan karir Ariel semakin pamor 

dengan Band Noah nya dan  perkembangan karir yang dialami oleh endorser 

sendiri terus menanjak dari waktu kewaktu.  

Terpilihnya produk Vaseline for Men dalam penelitian ini, karena penulis 

ingin melihat pengaruh pemakaian endoser celebrity Ariel yang memiliki pro dan 

kontra atas rekam jejak karir dan kasus video asusilanya dengan keputusan 

pembelian produk Vaselin Men yang diiiklankan. Alasan kedua adalah karena 

produk Vaseline for Men termasuk lengkap. Rangkaian produk Vaseline for Men 

terdiri dari face wash, body wash, dan body lotion. 

Gambar 3. Ariel Sebagai Endorser Produk Vaselin Men 

 

Pro dan kontra penggunaan Ariel sebagai endorser celebrity ini dapat 

terlihat dari mailing list yang ada di internet. Sesuai hasil analisa dari social 

barker statistik menginformasikan jumlah fans sebanyak 903.048 fans dan yang 

membicarakan tentang Vaseline Men tertinggi diseluruh dunia dengan 96.1 %. 
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Dari beberapa hal tersebut diatas, Ariel dianggap mampu untuk membuat brand 

image produk Vaselin Men menjadi lebih baik. 

Gambar 4. Vaseline Facebook Men Statictic In Indonesia dan 

Distribution 

 

 

 

 



15 
 

1.1.5.  Minat Beli produk Vaselin Men 

Perilaku konsumen sangat penting untuk mempengaruhi minat beli, sehingga 

perusahaan harus merangsang minat beli konsumen dengan memberikan 

informasi tentang kelebihan produk. Dengan demikian konsumen akan mencari 

informasi tentang produk yang diinginkannya melalui media massa, teman, 

keluarga dan lain-lain dan mengakibatan adanya keputusan untuk membeli 

produk. Minat beli sendiri berarti adalah sesuatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya pembahasan (Slamento, 

1995:180).  

Dalam penelitian Khairil Anwar yang menganalisis faktor faktor yang 

mempengaruhi minat beli konsumen dijelaskan bawah faktor desain merupakan 

faktor yang memberikan pengaruh yang dominan  kedua  setelah promosi 

terhadap  minat beli i  konsumen terhadap pembelian sepeda motor merek honda 

vario di Kota Lhokseumawe, maka hal ini mencerminkan bahwa faktor desain 

merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembelian sepeda motor merek 

honda vario. Bertitik tolak dari hasil tersebut, perusahaan  hendaknya dalam 

membuat atau memasar produknya, harus sangat memperhatikan  dari  bentuk dari 

desain  sepeda motor. 

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

lebih lanjut guna mengungkapkan sejauh mana pengaruh kreativitas iklan dan 

kemenarikan pesan  daya tarik celebrity endorser, kredibilitas celebrity endorser, 

tersebut terhadap minat beli produk Vaselin Men. Dengan melihat permasalahan 
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di atas untuk penelitian ini maka diambilah judul  “PENGARUH KREATIVITAS 

IKLAN, KEMENARIKAN PESAN IKLAN, DAYA TARIK CELEBRITY 

ENDORSER DAN KREDIBILITAS CELEBRITY ENDORSER  TERHADAP 

MINAT BELI PRODUK VASELIN MEN ( STUDI KASUS ARIEL NOAH)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, hal yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

a. Apakah ada pengaruh kreativitas iklan dalam iklan terhadap 

minat beli produk Vaseline Men? 

b. Apakah ada pengaruh kemenarikan pesan dalam iklan terhadap 

minat beli produk Vaseline Men? 

c. Apakah ada pengaruh daya tarik celebrity endorser (Ariel) 

dalam iklan terhadap minat beli produk Vaseline Men? 

d. Apakah ada pengaruh kredibilitas celebrity endorser (Ariel) 

dalam iklan terhadap minat beli produk Vaseline Men? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan penelitian 

adalah:  

a. Untuk  menganalisis apakah kreativitas iklan, kemenarikan 

pesan, daya tarik celebrity endorser dan kredibilitas celebrity 
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endorser secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap terhadap minat beli produk Vaseline Men. 

b. Untuk  menganalisis apakah kreativitas iklan, kemenarikan 

pesan, daya tarik celebrity endorser dan kredibilitas celebrity 

endorser secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap terhadap minat beli produk Vaseline Men. 

c. Untuk menganalisis variabel bebas manakah yang sangat 

dominan berpengaruh terhadap minat beli produk Vaseline Men. 

1.4. Signifikansi Penelitian  

1.4.1 Akademis  

a. Penelitian ini dapat menyajikan informasi mengenai penggunaan teori 

Elaboration Likelihood Model dan Cognitive Response untuk menganalisa 

pengaruh dari minat beli produk Vaseline Men. 

 b. Penelitian ini diharapkan memberikan pengenalan mengenai perhitungan 

statistik yang menggunakan smart PLS dengan melihat nilai dari data inner model, 

outer model dan weight relation. 

1.4.2. Manfaat praktis  

a. Bagi para praktisi, penelitian ini sebagai bahan pertimbangan kebijakan 

perusahaan dalam penggunaan kreativitas iklan, kemenarikan pesan, daya tarik 

celebrity endorser dan kredibilitas celebrity endorser  
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

kepentingan praktis manajerial yang menggunakan celebrity endorser untuk 

mempengaruhi keputusan pembelian produk khususnya Vaseline Men. 

1.4.3. Sosial 

1. Memberikan informasi mengenai ilmu komunikasi khususnya mengenai pesan 

yang menarik dan sederhana dan bentuk kreativitas iklan.  

2. Memberikan rangsangan kepada masyarakat agar lebih kritis dalam mengolah 

pesan dalam suatu iklan dan menggunakan pemikiran kognitif dalam mengolah 

pesan tersebut. 

1.5. Kerangka Teori 

1.5.1. Penelitian Terdahulu ( State Of The Art) 

Penelitian dari jurnal  Kartika Esthiningtyas (2010) dari jurusan ilmu Komunikasi 

Undip yang berjudul “ Hubungan Daya Tarik Kreatif Iklan dan Store Atmosfer 

terhadap Minat Beli Produk Kedai Digital.“ Pada penelitian ini meneliti  iklan 

yang kreatif baik secara fisik maupun pesan iklan yang memiliki peran lebih 

penting dalam keberhasilan komunikasi dengan khalayak karena khalayak akan 

memberikan penilaian yang positif terhadap produk tersebut dan pada akhirnya 

akan memiliki keinginan untuk membelinya. Demikian pula dengan store 

atmosphere yang direncanakan dan dibuat secara menarik akan memberikan 

suasana pembelian yang menyenangkan dan nyaman bagi konsumen. Penelitian 
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ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan daya tarik kreatif iklan 

dan store atmosphere Kedai Digital terhadap minat beli produk. 

Teori yang yang digunakan adalah  teori Hierarchy Of Effects Model dan 

teori Retail Mix. Tipe penelitian yang dipakai adalah eksplanatori yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel yang diteliti 

dengan melakukan pengujian hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan quota sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan rumus 

Konkordinasi Rank Kendall dengan bantuan program komputer SPSS Release 

17.0 diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,841 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Nilai signifikanasi tersebut dibawah 0.01, maka inferensi yang diambil 

adalah hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, sehingga 

hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara daya tarik 

kreatif iklan dan store atmosphere terhadap minat beli produk Kedai Digital 

diterima. 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa hubungan daya 

tarik kreatif iklan dan store atmosphere terhadap minat beli produk Kedai Digital 

sangat signifikan apabila dilaksanakan secara bersamaan. Namun, menurut hasil 

penelitian mandiri antara store atmosphere terhadap minat beli produk Kedai 

Digital diketahui tidak signifikan. Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian 

tersebut adalah Kedai Digital sebaiknya perlu memperhatikan strategi komunikasi 

pemasarannya dengan lebih menfokuskan pada bentuk promosi iklan secara lebih 
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intens dengan mengandalkan daya tarik kreatif iklannya yang diketahui mampu 

mendorong minat beli produk, dan mengurangi menfokuskan kegiatan 

perencanaan terhadap store atmosphere karena dari hasil uji korelasi diperoleh 

bahwa store atmosphere dalam penelitian ini diketahui tidak mampu mendorong 

minat beli konsumen terhadap produk. Untuk itu pada penelitian terbaru saya 

ingin mengulas lebih mengenai strategi komunikasi pemasaran dilihat dari pesan, 

kreatifitas iklan, dan penggunaan endorser yang disampaikan pada iklan Vaselin 

Men. 

 Penelitian dari jurnal Wafqi Ajroh (2013) dengan judul “ Pengaruh 

Terpaan Publisitas, Design iklan, Citra dan Sikap Terhadap Minat Kuliah Siswa 

SMA di Kota Semarang : Studi Unissula Semarang. Penelitian ini menggunakan 

analisis data kuantitatif dan bersifat eksplanatif dengan teknik random sampling. 

Jumlah responden yang digunakan sebanyak 100 responden dengan proses 

analisis regression linier dengan bantuan Spss. 

Penelitian ini menggunakan teori Cognitive Response untuk mengenali 

proses kognisi pada iklan melalui tahap pengolahan informasi (kognisi),  

perubahan sikap terhadap merek (afeksi) dan keputusan pembelian ( konasi). 

Hasil dari penelitian ini adalah ada pengaruh antara terpaan iklan dan design iklan 

terhadap minat beli sebesar 20,2 %, sedangkan variabel terpaan publisitas, design 

iklan dan sikap sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap minat beli 

sebesar 37,7%. Kelemahan dari penelitian ini adanya kurangnya bentuk 

kreativitas iklan sehingga design yang ditampilkan kurang menarik. Sedangkan 

teori yang digunakan dalam cognitive response itu sendiri melihat bahwa 
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khalayak terlibat secara aktif dalam pengolahan informasi sehingga terjadi 

perubahan sikap.   

Penelitian dari jurnal Topik Hidayat dari fakultas bisnis Universitas Islam 

Negeri Jakarta ( 2011) yang berjudul “ Analisis Pengaruh Daya Tarik, Kredibilitas 

dan Keahlian Celebrity Endorser Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor 

Yamaha Mio”. Penelitian ini menggunakan analisa regresi linier berganda. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh 

dari jawaban dari responden yang pernah menggunakan Yamaha Mio yang 

diberikan beberapa pertanyaan. Pemilihan sampel pada penelitian ini adalah 

semua pengguna Yamaha Mio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh secara simultan pada variabel daya tarik, kredibilitas dan keahlian 

terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian ini juga menunjukkan variabel 

daya tarik, kredibilitas dan keahlian berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap keputusan pembelian. Pada uji determinasi terdapat pengaruh sebesar 

57,2% yang mempengaruhi keputusan pembelian yang dijelaskan oleh variabel 

daya tarik, kredibilitas dan keahlian, sedangkan sisanya 42,8% dipengaruhi oleh 

variabel lain dan tidak termasuk kedalam analisis regresi ini. 

  Penelitian ini hanya mengukur variabel daya tarik, kredibilitas dan 

keahlian terhadap keputusan pembelian, untuk itu diharapkan pada penelitian 

mendatang dapat diteliti variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian. Oleh karena itu dalam peneliti ingin membuat penelitian 

dengan menambahkan variabel lain berupa pesan yang menarik, kreatifitas iklan 

untuk melihat pengaruhnya terhadap minat beli suatu produk ( Vaselin Men). 
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1.5.2. Future Research 

Dalam menarik konsumen untuk melakukan pembelian adalah dengan melakukan 

kegiatan periklanan. Dalam iklan tersebut tidak hanya dapat mengandalkan bentuk 

iklannya saja, akan tetapi ada faktor atau variabel lain yang mempengaruhinya. 

Dengan melihat kekurangan pada penelitian sebelumnya maka peneliti ingin 

menggali lagi mengenai penelitian yang berhubungan dengan minat beli dengan 

menambahkan variabel lain dalam strategi komunikasi pemasaran seperti pesan 

yang digunakan, kreativitas iklan yang dibuat, dan penggunaan endorser yang 

menarik dan memiliki kredibilitas.   

Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan 

teori Elaborasi untuk melihat bagaimana pesan dapat menarik perhatian konsumen 

dan diproses secara internal.  Dalam teori ini terdapat keterlibatan konsumen 

terhadap iklan yang ditayangkan. Tingkat keterlibatan tinggi dan rendah itu 

sendiri menentukan konsumen seberapa besar efek yang akan ditimbulkan 

sehingga mempengaruhi minat beli.  Konsep tersebut  dijadikan dasar dalam 

melakukan  penelitian. Kemudian teori inilah yang nantinya digunakan dengan 

proses penelitian dengan topik penelitian yang telah ditentukan. Marketing mix 

(bauran pemasaran) merupakan strategi pemasaran yang terdiri dari empat 

variabel yakni : produk, harga, promosi dan distribusi. Mengingat keinginan 

konsumen yang selalu berubah, perusahaan dapat mengembangkan variabel 

bauran pemasaran sesuai dengan keinginan konsumen potensial. Sehingga dengan 

demikian usaha pemasaran tidak hanya bertumpu pada 4P saja tetapi dapat 

dikembangkan menjadi 8P. Seperti yang dikemukakan oleh Zeithaml & Bitner 
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dalam Setiawan (2002:23) bahwa elemen marketing mix (bauran pemasaran) 

dapat dikembangkan menjadi 8P yaitu produk (product), harga (price), tempat 

(place), promosi (promotion), kondisi fisik (physical evidence), proses (process) 

dan orang (people).  

Berdasarkan elemen maketing mix dalam penelitian ini menggunakan dua 

elemen celebrity endorser yaitu daya tarik, kredibilitas dan keahlian. Untuk itu 

maka peneliti akan menjelaskan teori-teori umum yang berkaitan secara langsung 

maupun tidak langsung. 

1.5.3. Paradigma  

Paradigma yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah paradigma 

positivistik yang menggunakan metodologi kuantitatif secara eksplanatif. Pada 

pendekatan positivistik atau empiris berasumsi bahwa kebenaran objektif dapat 

dicapai dan bahwa proses meneliti untuk menentukan kebenaran dapat dilakukan, 

paling tidak dengan bebas dari nilai (West, 2008: 75). 

 Paradigma positivistik secara otologis terdapat realitas yang real yang 

diatur oleh kaidah kaidah tertetnu yang berlaku universal walaupun kebenaran 

pengetahuan tentang itu mungkin hanya diperoleh secara probabilitic. Secara 

Estimoslogis terdapat realitas objektif sebagai suatu realitas yang eksternal diluar 

peneliti. Dalam hal ini peneliti harus memiliki jarak sejauh mungkin dengan objek 

penelitian sehingga tidak ada penilain secara subjektif atau bias pribadi. Secara 

axiologis ada nilai, etika dan moral yang harus berada diluar proses penelitian. 
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Penelitian eksplanatif peneliti tidak saja telah memiliki definisi konseptual 

untuk konsep konsep ( minimal dua konsep) yang ada dirisetnya, tetapi juga telah 

menyusun jawaban sementara terhadap permasalahan yang melibatkan konsep 

konsep tersebut. Dalam tahap kerangka pemikiran ini periset telah berteori tentang 

gejala permasalahan yang akan diteliti yang disebut sebagai kerangka teori. 

Jawaban sementara yang ditemukan sebagai hipotesis teoritis. Setelah melalui 

operasional konsep, hipotesis tersebut berubah menjadi hipotesis riset / 

operasional (Kriyantono, 2010 : 83). 

Dalam paradigma positivistik, riset dan penelitian yang digunakan 

berdasarkan penelitian empiris dan bersifat objektif. Penggunaan teori 

Elaboration Likelihood Model dan Cognitive Response merupakan bagian dari 

penelitian empiris yang bersifat objektif  

1.6. Teori Utama  

1.6.1. The Elaboration Likelihood Model 

Elaboration likelihood model menurut Petty dan Capioppo dalam (Littlejohn, 

2012:109) adalah teori yang mencoba memprediksi kapan serta bagaimana anda 

akan dan tidak terbujuk oleh pesan. Teori ini juga menjelaskan bagaimana pesan 

yang disampaikan oleh perusahaan melalui komunikasi pemasaran mendapatkan 

perhatian dari konsumen dan diproses secara internal. Informasi atas produk yang 

membuat konsumen tertarik dan highly involved akan membawa kepada Central 

Route. Sementara kasus dimana pemberi pesan dan kemasan produk yang lebih 

menarik perhatian konsumen dan memiliki low-invovlement terhadap respons 
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konsumen akan membawa kepada Peripheral Route. Kedua kondisi ini akan 

mengakibatkan respons yang berbeda dari perilaku konsumen seperti 

digambarkan sebagai berikut : 

1.6.1.1. Central Route Persuassion  

Menurut Kotler dan Keller (2008:245) pembentukan atau perubahan sikap pada 

rute sentral mencakup banyak pemikiran dan didasarkan pada pertimbangan 

rasional yang tekun tentang informasi produk yang paling penting. Disini audiens 

menemukan pesan komunikasi yang relevan dan dirasa menarik sehingga mereka 

secara seksama mendengarkan isi dari pesan yang disampaikan dan secara aktif 

memikirkan serta mempertimbangkan pendapat dan reaksi kognitif terhadap 

pendapat tersebut. Jika dalam tahap ini audiens memiliki counterarguments 

dengan pesan yang disampaikan, maka akan mempengaruhi sikap mereka 

terhadap produk atau jasa yang dikomunikasikan tersebut. Dalam central route, 

kepercayaan secara hati-hati dibentuk dan dievaluasi yang kemudian akan 

membentuk sikap yang kuat untuk mengarahkan perilaku dalam memilih produk 

dan jasa yang ditawarkan tersebut. 

Menurut Petty & Cacioppo dalam buku Dainton (2013:127) untuk 

memahami khalayak yang akan menjadi target sebelum memilih rute 

penyampaian pesan, namun selain itu memahami target khalayak tersebut juga 

penting dalam menyusun / membentuk elaborasi argumen yang akan disampaikan. 

Terdapat 3 tipe argumen dalam ELM : 

a. Strong Arguments 
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Argumen yang menciptakan respon kognisi positif di dalam pikiran 

penerima pesan juga secara positif mempengaruhi keyakinan mereka 

dengan pandangan-pandangan dari pemberi argumen  atau orang yang 

mengajak.  Argumen yang kuat dapat menanamkan kepada khalayak 

dalam melawan penolakan dan kebanyakan mengubah perilaku jangka 

panjang menuju perilaku yang dapat diprediksi. Pengulangan pesan juga 

b. Neutral Arguments 

Argumen yang menghasilkan respon kognisi yang tidak 

berkomitmen/ berpihak/memilih dari penerima pesan atau orang yang 

diajak.  Dengan kata lain, tidak ada perubahan perilaku yang terjadi dan 

akibatnya penerima pesan mungkin menjadi beralih ke jalur pinggiran atau 

jalan pintas. 

c. Weak Arguments 

Argumen yang menghasilkan respon kognisi negatif terhadap 

pesan persuasif. Respon negatif ini akan tidak hanya mencegah perubahan 

perilaku tapi mungkin menimbulkan efek bumerang / membalikkan, 

kemudian memperkuat perlawanan pandangan 

1.6.1.2. Peripheral Route Persuassion  

Berbeda dengan central route, peripheral route audiens tidak dipengaruhi oleh 

pesan yang disampaikan namun oleh faktor lain seperti kemasan produk, 

bagaimana cara pesan itu disampaikan dan lain sebagainya. 
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Model Pheripheral route (rute pinggir) di mana orang dipengaruhi oleh 

hal-hal seperti pengulangan, juru bicara yang sangat kredibel, atau bahkan juga 

dengan keuntungan (reward) yang nyata. Praktisi public relation 

sering  menggunakan rute ini dalam merancang pesan mereka.  

Ketika individu mengolah informasi melalui rute periferal, ia akan sangat 

kurang kritis. Perubahan apa pun yang terjadi, mungkin hanya sementara dan 

kurang berpengaruh pada bagaimana dia bertindak. Akan tetapi, karena 

kecenderungan elaborasi adalah sebuah variabel, individu mungkin akan 

menggunakan kedua rute tersebut sampai taraf tertentu, bergantung pada seberapa 

besar keterkaitan personal isu tersebut terhadap individu. Pembentukan atau 

perubahan sikap pada rute periferal mencakup jauh lebih sedikit pemikiran dan 

merupakan konsekuensi dari asosiasi merek dengan petunjuk sekeliling yang 

positif atau negatif. Yang bisa menjadi contoh petunjuk periferal bagi 

khalayak  adalah pesan / dukungan selebriti, sumber yang terpercaya, atau objek 

apa pun yang menimbulkan perasaan positif. Dalam hal ini, kredibilitas orang 

yang berbicara menjadi faktor penting bagi untuk memutuskan kebijakan jenis 

mana yang akan dipilih. 

Dalam rute pheripheral ini memiliki beberapa tipe Cialdini dalam buku 

Dainton (2012:128) mengindentifikasi 7 jalur umum sebagai tanda penggunaan 

pesan pinggiran (peripheral) : 
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a. Authority (kekuasaan) : 

Pemberi pesan menggunakan persepsi kekuasaan untuk 

meyakinkan khalayak untuk menerima keyakinan atau pesan yang 

disampaikan. 

b.  Commitment (komitmen) 

Komitmen digunakan untuk menekankan dedikasi seseorang 

kepada sebuah produk, kelompok, partai politik dan sebagainya.. 

c. Contrast (kebalikan) 

Komunikan dapat menggunakan efek kontras atau makna 

kebalikan dari pesan. Hal ini membutuhkan hal yang bisa digunakan 

sebagai pembanding.. 

d. Liking (kesukaan) 

Pesan “kesukaan / kegemaran” ditekankan pada orang, tempat 

atau suatu objek.. 

e. Reciprocation (pembalasan) 

Pesan yang disampaikan mencoba mempengaruhi khalayak 

dengan menekankan pada sebuah hubungan take and give atau 

simbiosis mutualisme. Resiprokasi biasa digunakan penjual dalam 

menarik pembeli. 
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f. Scarcity (kekurangan) 

Pesan disampaikan dengan menekankan pada kekhawatiran 

orang pada suatu kelangkaan atau kekurangan.  

g. Social proof (bukti sosial) 

Pesan persuasi Jalur ini terjadi pada tekanan rekan-rekan / 

teman-teman sejawat dilingkungan sekitar. 

Ke tujuh jalur peripheral ini bisa kita identifikasikan, namun penting untuk 

mengetahui bahwa pesan-pesan peripheral ini menekankan pada respon yang 

emosional dan kebanyakan tidak menciptakan perubahan jangka panjang / 

sementara saja. Tipe pesan-pesan Peripheral sama seperti argumen pada rute 

sentral, pesan peripheral dapat dievaluasi sebagai positif, negatif dan netral : 

a. Pesan Positif  

Pesan yang dirasakan / diterima oleh khalayak dan menciptakan 

perubahan perilaku positif.   

b. Pesan Netral  

Memberikan perasaan emosional pada penerima pesan yang 

ambivalen, mereka tidak terlalu  atau peduli tentang pesan yang disampaikan. 

c. Pesan Negatif : 

Pesan yang menimbulkan respon emosional yang negatif atau 

mengecewakan dari penerima pesan. 
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Gambar 5. ELM Model 

 

 

 

1.6.2. The Cognitive Response Approach  

Pendekatan cognitive response adalah pendekatan yang paling banyak digunakan 

oleh para pemasar untuk mencari tahu bagaimana reaksi konsumen terhadap pesan 

komunikasi yang disampaikan dan bagimana reaksi tersebut mempengaruhi sikap 
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terhadap iklan dan brand serta keinginan untuk membeli. “Komunikasi terlibat 

secara aktif dalam proses penerimaan informasi dengan konteks pengetahuan dan 

sikap yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga terjadi perubahan sikap atau 

terjadi basis pembentukan sikap setelah penerimaan informasi” (Aaker & Myers, 

1992:189) 

Gambar 6. Cognitive response model 

 

Sumber: Belch 2009 

Seperti yang tampak pada gambar  di atas bahwa terdapat 3 kategori 

reaksi kognitif konsumen yang muncul dari aktivitas komunikasi pemasaran 

yang dilakukan oleh pemasar yaitu: 

a. Product / Message Thoughts  

Reaksi penerima pesan mengenai produk atau jasa dan atau pesan yang 

disampaikan dalam aktivitas komunikasi tersebut. Dalam proses ini ada 2 jenis 

reaksi yang dapat muncul  yaitu :  Counterarguments yang merupakan reaksi 
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penerima pesan yang bertolak belakang dengan pesan yang disampaikan oleh 

pemasar. Support arguments merupakan reaksi penerima pesan sama dengan 

pesan yang disampaikan oleh pemasar. 

b.  Source-Oriented Thoughts  

Adalah reaksi penerima pesan yang dipengaruhi oleh citra pihak yang 

menjadi sumber informasi. Sebuah reaksi negatif akan muncul jika konsumen 

tidak menyukai sang juru bicara yang mewakilkan produk atau jasa yang 

dikomunikasikan, begitu pula sebaliknya. 

c.  Ad Execution Thoughts  

Merupakan reaksi penerima pesan terhadap iklan itu sendiri. Dalam 

tahap ini reaksi disebabkan oleh kesukaan atau ketidaksukaan penonton 

terhadap faktor-faktor dalam eksekusi iklan, seperti: kualitas efek visual, 

warna, suara dan lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku mereka terhadap 

iklan dan merek.  

Ketiga tipe reaksi kognitif ini mempengaruhi sikap positif dan negatif 

konsumen baik terhadap iklan maupun merek itu sendiri. Sikap terhadap iklan 

adalah kecenderungan untuk memberikan reaksi yang baik atau tidak baik 

terhadap suatu iklan pada waktu tertentu. Berbagai penelitian membuktikan 

bahwa kepercayaan dan sikap positif konsumen terhadap iklan dapat menurun 

seiring dengan hilangnya iklan di berbagai media. Oleh karena itu pemasar selalu 

disarankan untuk melakukan aktivitas komunikasi pemasaran secara terencana, 

terintegrasi dan berkelanjutan untuk mempertahankan sikap positif yang ada. 
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Sedangkan sikap terhadap merek dijelaskan Keller (2003:20) sebagai 

penilaian dan evaluasi konsumen secara personal terhadap sebuah merek yang 

didasari oleh 4 tipe penilaian yang meliputi kualitas, kredibilitas, pertimbangan 

dan superioritas. Dalam memberikan penilaian kualitas, konsumen mengevaluasi 

merek secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keuntungan dan atribut 

yang melekat pada merek tertentu. Penilaian positif mempengaruhi persepsi atas 

merek mendasari perilaku konsumen pada saat memilih merek dan kepuasan 

konsumen terhadap kualitas merek tersebut. Dengan mengelola sikap positif 

konsumen terhadap iklan dan merek, maka motivasi konsumen untuk mencoba 

dan membeli produk atau jasa yang dikomunikasikan tersebut. 

1.6.3. Teori Pendukung : Hierarchy Of Effects Model (Model Hirarki-Efek) 

Model Hirarki Efek adalah model yang paling terkenal dan menjadi dasar dari 

banyak perusahaan untuk menentukan tujuan dan mengukur efek sebuah iklan. 

Model ini dikembangkan oleh Robert Lavigge dan Gary Steiner. Model Hierarki-

Efek menunjukkan proses dimana iklan bekerja. Iklan mempengaruhi konsumen 

melalui beberapa tahapan dalam urutan, dimulai dari kesadaran pertama mengenai 

produk atau jasa hingga tahap pembelian yang sesungguhnya. Model ini 

dijelaskan bahwa iklan bekerja setelah selang beberapa waktu, bukan secara 

instan. Pesan iklan yang disampaikan tidak langsung mempengaruhi kepada 

tindakan tetapi didahului dengan beberapa tingkatan sebelumnya, dimana setiap 

tingkatan harus terpenuhi sebelum naik ke tingkatan berikutnya. Proses atau cara 

kerja periklanan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat digambarkan sebagai 

berikut :  
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Gambar 7.  Hierarcky of Effects Model 

 

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut : 

a. Kesadaran ( Awareness)  

Kesadaran harus dibangun sebagai awal  dari proses komunikasi suatu 

produk. Jika sebagian besar audiens sasaran tidak menyadari produk 

tersebut, tugas komunikator adalah membangun kesadaran yang dapat 

dimulai dengan pengenalan nama produk. 

b. Pengetahuan ( knowledge) 

Audiens sasaran mungkin terlah memiliki kesadaran suatu produk 

namun tidak mengetahuinya secara mendalam. Perusahaan perlu 

mengetahui berapa banyak orang dalam audiens sasaran yang memiliki 

sedikit, cukup banyak, dan banyak sekali pengetahuan mengenai 

produk. Berdasarkan informasi tersebut, perusahaan kemudian 

memilih pengetahuan tentang produk sebagai tujuan komunikasi. 

c. Menyukai ( liking ) 
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Audiens menyukai atau berminat terhadap produk yang berarti audiens 

sasaran sudah sampai pada tahap ketiga dari hierrarki. Jika audiens 

terlihat kurang menyukai produk maka perusahaan harus mengetahui 

alasannya dan mengembangkan suatu komunikasi pemasaran untuk 

mendorong perasaan menyukai. 

d. Preferensi ( preference) 

Audiens mungkin menyukai produk tersebut tapi tidak memilihnya 

dibandingkan produk lain. Dalam hal ini, perusahaan harus berupaya 

membangun preferensi konsumennya. 

e. Keyakinan (conviction) 

Ada kemungkinan audiens sudah menjadikan produk tersebut sebagai 

pilihan, tapi tidak memiliki keyakinan yang pasti akan produk. Tugas 

perusahaan adalah membangun keyakinan diantara audiens yang 

tertarik bahwa produk tersebut adalah yang terbaik bagi mereka. 

f. Membeli ( purchase) 

Komunikasi harus mengarahkan konsumen ini agar mengambil 

langkah terakhir yaitu melakukan pembelian atau niat membeli. 
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1.6.4. Kerangka teori Variabel ELM 

Gambar 8. Kerangka Teori ELM Variabel 

Independen Variable        Dependen Variable  
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Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 

iklan dengan menggunakan celebrity endoser  merupakan cara paling efektif 

untuk menginformasikan produk. Melalui iklan, produsen dapat menyampaikan 

kelebihan atau kekurangan produk, begitu juga melalui iklan konsumen dapat 

mengetahui kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Kreativitas iklan, 

kemenarikan pesan, daya tarik celebrity endorser dan kredibilitas celebrity 

endorser  efektif digunakan oleh para pemasang iklan untuk berkomunikasi 

dengan pasar-pasar mereka. Para selebriti dapat menjadi kekuatan yang 

berpengaruh dalam menimbulkan minat atau tindakan yang berhubungan dengan 

pembelian atau penggunaan barang-barang dan jasa yang dipilih. 

1.7.  Definisi Konsep dan operasional 

1.7.1. Kreativitas Iklan 

Iklan yang kreatif adalah iklan yang dianggap original atau asli tidak meniru 

orang lain, iklan yang mencengangkan, tidak terduga, tidak disangka-sangka, 

penuh arti dan mempengaruhi emosi (Swastha, 2000:245). Penggunaan iklan yang 

kreatif  akan membuat audience lebih  memperhatikan iklan tersebut hingga detail 

dan rinci. 

a. Original : iklan yang dibuat tidak meniru sebagian atau seluruh ide 

iklan dari produk iklan lainnya. 

b. Mencengangkan : iklan yang disajikan mengejutkan pemirsa atau 

penonton yang melihatnya 



38 
 

c. Tidak Terduga : iklan yang dibuat tidak disangka sangka oleh pemirsa 

seperti yang mereka saksikan 

d. Penuh arti : iklan memberikan makna yang mendalam dalam benak 

pemirsa atau penonton. 

e. Mempengaruhi emosi : iklan membuat pemirsa atau penonton tergerak 

perasaannya. 

Gambar 9. Indikator-indikator Variabel Keativitas Iklan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kover, Goldberg dan James (1995); Shapiro dan Krishnan (2001) serta Till dan 

Baack (2005). William G. Nikels (Swastha, 2000:245) 
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1.7.2.  Kemenarikan Pesan 

Iklan yang menarik adalah iklan yang mempunyai daya tarik, yaitu memiliki 

kemampuan untuk menarik pasar (audience) sasaran dengan gaya nyampaian 

pesan yang berbeda beda (Riyanto,2008 :18). Daya tarik iklan harus mempunyai 

tiga sifat:  

1. Iklan harus bermakna (meaningfull), menunjukkan manfaat-manfaat 

yang membuat produk lebih diinginkan atau lebih menarik bagi 

konsumen.  

2. Pesan iklan harus dapat dipercaya (believable), konsumen percaya 

bahwa produk tersebut akan memberikan manfaat seperti yang 

dijanjikan dalam pesan iklan. 

3. Pesan berbeda (distinctive), bahwa pesan iklan lebih baik dibanding 

iklan merek pesaing. 

Gambar 10. Indikator-indikator Variabel Kemenarikan Pesan 

 

 

 

 

 

Sumber: Rossiter dan Percy, 1997, Chaunduri, 1999, Riyanto, 2008, Temporal & Lee, 
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1.7.3. Daya Tarik Celebrity Endorser 

Daya tarik celebrity endorser adalah elemen-elemen yang terdapat dalam diri 

selebriti yang meliputi sejumlah karakteristik selebriti dan dapat dilihat khalayak 

dalam diri selebriti, seperti daya tarik fisik, kecerdasan, sifat kepribadian dan gaya 

hidup selebriti tersebut. Daya tarik merupakan sifat yang dimiliki oleh seseorang 

yang dapat menimbulkan rasa ketertarikan terhadap dirinya (Noviandra,2006: 68-

69). Sub variabel dari daya tarik menurut Shrimp ( 2003: 468)  

a. Tingkat disukai audience ( likeability) : kesukaan audiens terhadap nara 

sumber karena penampilan fisik yang menarik, perilaku yang baik, atau 

karakter personal lainnya.  

b. Tingkat kesamaan dengan personality yang diinginkan oleh pengguna 

produk (similarity) : merupakan persepsi khalayak berkenaan dengan 

kesamaan yang dimiliki dengan endorser, kemiripan ini dapat berupa 

karakteristik demografis, gaya hidup, kepribadian, masalah yang dihadapi 

sebagaimana yang ditampilkan pada iklan, dan sebagainya 

c. Tingkat pengenalan dengan audience ( familiarity) : pengenalan terhadap 

nara sumber melalui exposure 
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Gambar 12.  Indikator Variabel Daya Tarik Endorser Selebriti   

 

 

 

 

 

Shimp (2003: 468) 

1.7.3. Kredibilitas Celebrity Endorser 

Kredibilitas sumber (endorser) adalah sejauh mana sumber dipandang memiliki 

keahlian dan dipercaya (Mowen,2003:402). Ketika  sumber semakin ahli dan 

semakin dipercaya dengan sumber informasi yang diberikan, maka semakin 

pengamat memandang bahwa sumber itu dapat dipercaya.  

Kredibilitas endorser mendapatkan nilai yang tinggi apabila diukur dengan 

indikator seorang endorser menarik, seorang endorser terpercaya, dan seorang 

endorser memiliki keahlian, sehingga dari indikator ini maka akan dapat 

berpengaruh terhadap sikap terhadap produk yang diiklankan  

a. Menarik : Seseorang yang menarik dirasakan lebih positif dan 

merefleksikan merek yang diiklankan secara lebih baik daripada orang 

dengan daya tarik rata-rata (Mowen and Minor, 2002:405) 
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b. Terpecaya : Kredibilitas selebriti 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 keputusan pembelian (Shimp, 2003:464) 

c. Keahlian : Menurut Hovland dalam O‟Mahony dan Meenaghan dalam 

(Noviandra,2006:68) mendefinisikan keahlian sebagai kemampuan 

dari sumber iklan, dimana dalam hal ini adalah selebriti sebagai 

bintang iklan untuk membuat pernyataan yang valid mengenai 

karakteristik dari produk yang diiklankannya 

 

Gambar 13. Indikator-indikator Variabel Kredibilitas Endorser 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  

La Ferle dan Choi (2005);Lafferty, Goldsmith dan Newell (2002);Pornpitakpan (2003) 
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1.7.5. Minat Beli 

Minat merupakan aktivitas psikis yang timbul karena adanya perasaan (afektif) 

dan pikiran ( kognitif) terhadap suatu barang atau jasa yang diinginkan. Minat beli 

sendiri dapat diartikan sebagai suatu sikap senang terhadap objek yang membuat 

individu berusaha untuk mendapatkan objek tersebut dengan cara membayar 

dengan uang atau dengan pengorbanan. Sedangkan pengertian minat beli 

konsumen menurut Kotler (2005 : 205) adalah sesuatu yang timbul setelah 

menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya, dari sana timbul ketertarikan 

untuk mencoba produk tersebut sampai pada akhirnya timbul keinginan untuk 

membeli agar dapat memilikinya. Minat beli merupakan dorongan yang timbul 

dalam diri seseorang untuk membeli barang atau jasa dalam rangka pemenuhan 

kebutuhannya. Carthty (2002: 298). 

Menurut Ferdinan (2002: 129), minat  beli dapat diidentifikasikan melalui 

indikator indikator sebagai berikut : 

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

membeli produk. 

b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

merefensikan produk kepada orang lain. 

c. Minat preferensinal, yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk 

tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu 

dengan produk preferensi. 
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d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku 

seseorang yang selalu mencari informasi produk yang 

diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat 

positif dari produk tersebut. 

Gambar 14. Indikator-indikator Variabel Minat Beli 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Definisi Operasional Variabel 
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penuh arti dan mempengaruhi 

emosi. (Swastha, 2000:245) 

emosi 

Kemenarik 

an pesan 

Iklan 

Kemenarikan pesan iklan adalah 

sebuah kemampuan iklan untuk 

menarik pasar (audience) sasaran 

yang dituju oleh iklan tersebut 

serta dapat membujuk atau 

mengajak orang untuk melihat 

iklan tersebut. (Riyanto, 2008:18) 
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Kredibilitas 

Celebrity 

Endorser 

Kredibilitas celebrity endorser 

adalah sejauh mana sumber 

dipandang memiliki keahlian dan 

dipercaya (Mowen,2003:402)  
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1.9. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang telah diidentifikasikan. Oleh 

karena itu, hipotesis harus memberikan jawaban sementara secara langsung dari 

permasalahan yang ada, tentunya bedasarkan teori yang bervaliditas tinggi. 
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Hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan 

penelitian ini adalah :  

H1 : Ada pengaruh positif kreativitas iklan terhadap minat beli produk 

Vaselin Men. 

H2 : Ada pengaruh positif kemenarikan pesan terhadap minat beli produk 

Vaselin Men. 

H3. Ada pengaruh positif daya tarik celebrity endorser terhadap minat beli 

produk   produk Vaselin Men. 

H4 : Ada pengaruh positif kredibilitas celebrity endorser terhadap minat 

beli produk produk Vaselin Men. 

1.10.  Metode Penelitian 

1.10.1. Tipe Penelitian 

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang 

digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis 

mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang 

sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu 

usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 

memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari 

berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap 

orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan 
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dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada 

dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan 

manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu.  Keinginan untuk 

memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar 

manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. 

Menurut Sugiyono (2003:14) penelitian kuantitatif adalah penelitian 

dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis 

terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya. Tujuan penelitian 

kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, 

teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses 

pengukuran adalah bagian yang central dalam penelitian kuantitatif karena hal ini 

memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi 

matematis dari hubungan - hubungan kuantitatif.  

Penelitian eksplanatori atau eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan 

hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel. Dalam penelitian ini variabel 

yang melalui proses pengujian hipotesisnya yaitu pengaruh kreatifitas iklan, 

kemenarikan pesan, daya tarik celebrity endorser dan kredibilitas celebrity 

endorser  terhadap minat beli produk produk Vaselin Men.  
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1.10.2.  Populasi & Sampel 

a. Populasi  

Dalam buku Metode penelitian kuantitatif (Siregar,2013 :30) 

menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian 

yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh tumbuhan, udara, gejala, nilai, 

peristiwa, suasana hidup dan sebagainya sehingga objek objek ini dapat 

menjadi sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah para 

pria yang tinggal di Semarang. 

b. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam peneltiian ini adalah  para pria 

remaja dan dewasa berusia 20 tahun ke atas sesuai target market produk 

Vaseline Men. Umumnya, pria dalam rentang usia tersebut memiliki 

kepribadian yang dinamis, aktif, serta peduli terhadap kesehatan kulit. 

(http://www.marketing.co.id/vaseline-men-menjawab-kebutuhan-pria/). 

Sampel menurut Arikunto (2002 : 109) adalah sebagian atau wakil 

populasi yang telah diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono ( 2001 : 109) 

adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 90 responden, jumlah 

ini ditetapkan menurut Malhotra ( 2005 : 368-369), bahwa jumlah sampel 

atau responden dengan jumlah populasi yang tak terbatas paling sedikit 

empat atau lima kali jumlah sub variabel yang diteliti. Jumlah sub variabel 
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pada penelitian ini adalah 18 dan dikalikan dengan 5 sehingga jumlah 

sampel responden adalah 90 responden dan dibulatkan menjadi 100 

responden.  

1.10.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah cara untuk menentukan sampel yang 

jumlahnya sesuai dengan ukuran yang akan dijadikan data sebenarnya dengan 

memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasinya agar dapat diperoleh 

representatif dan benar benar mewakili populasi. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan convinience sampling yang merupakan teknik penelitian non 

probabilitas  dimana subjek dipilih karena aksesbilitas nyaman dan kedekatan 

kepada peneliti. Teknik  ini merupakan penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

dengan sumber data (Sugiyono, 2012:96). Menurut Santoso dan Tjiptono 

(2001:89-90) convenience sampling adalah prosedur sampling yaang memilih 

sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses. 

1.10.4. Jenis & Sumber Data 

a. Jenis data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data 

yang berhubungan dengan angka dan dituangkan dalam bentuk bilangan 

atau perhitungan angka angka statistik. 
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b.Sumber data  

Sumber data yang diperoleh menggunakan data primer dan 

sekunder. Sumber data primer merupakan hasil jawaban yng dikumpulkan 

dari sumber daya utama melalui pengisian kuesioner dari responden yang 

berisikan tentang pengaruh kreativitas iklan, kemenarikan pesan, daya 

tarik celebrity endorser dan kredibilitas celebrity endorser terhadap minat 

beli produk produk Vaselin Men. Kuesioner tersebut bersikap terbuka 

tentang hal-hal umum dan bukan bersifat rahasia serta kuesioner tertutup 

yang berisi mengenai hal-hal dimana responden merasa jawabannya 

merupakan hal yang sifatnya pribadi.  Sumber data sekunder merupakan 

sumber tambahan yang berasal dari sumber sumber tertulis seperti statistik 

dan data hasil penelitian sebelumnya. 

1.10.5. Skala Pengukuran 

Dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran ordinal yaitu data yang 

berasal dati kategori yang disusun secara berjenjang mulai dari tingkat terendah 

sampai tingkat tertinggi atau sebaliknya dengan jarak atau rentang mulai tidak 

harus sama (Syofian.2013:23). Skala pengukuran ini menggunakan  skala Likert, 

dalam buku (Syofian.2013:25-16) skala likert adalah skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang objek atau fenomena 

tertentu. Bobot nilai yang digunakan dari mulai angka satu ( 1) hingga sepuluh 

(10). 
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Gambar. 15. Skala Likert 

Skor 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

STS  HTS  TS  HS  S  LS  HSS  ST  HSSS  SSS 

Melalui skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan dari 

variabel dimensi kemudian dari dimensi dijabarkan menjadi indikator dan dari 

indikator dijabarkan menjadi subindikator yang dapat diukur. Subindikator inilah 

yang akan dijadikan tolak ukur untuk membuat suatu pertanyaan atau pernyataan 

yang perlu dijawab oleh responden. 

1.10.6. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data adalah kuesioner  dan dokumen. Kuesioner merupakan  

susunan atau daftar pertanyaan penelitian yang diajukan kepada responden untuk 

pengumpulan data penelitian sehingga hasil kuesioner tersebut dapat diukur. 

Sedangkan dokumen merupakan data sekunder penunjang untuk memperkuat 

penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan metode survey yang diadakan terhadap para konsumen. 

1.10.7. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang melalui beberapa tahapan, 

dalam proses pembuatan dan pengujiannya peneliti menyusun kisi-kisi 

pengembangan instrument yang meliputi variabel, aspek, indikator, nomor item 

dan jumlah pernyataan. Kuesioner adalah suktu teknik pengumpulan informasi 
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yang memungkinkan analis mempelajari sikap sikap, keyakinan, perilaku dan 

karakteristik beberapa orang utama didalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh 

sistem yang diajukan atau oleh sistem yang ada.  

Jenis kuesioner yang diplih oleh peneliti adalah kuesioner tertutup yaitu 

dengan  dengan memberikan peryataan peryataan kepada responden yang sudah 

dalam bentuk pilihan ganda. Dengan kuesioner ini responden tidak diberi 

kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. 

1.10.8. Teknik Analisis Data 

Alat teknik analisis data untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi yaitu 

penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen yang digunakan 

untuk meramalkan satu variabel dependen. Analisis regresi dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui arah korelasi 5 variabel penelitan. Analisis regresi 

merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisa hubungan 

antara satu variabel dependen (kriterion) tunggal dan beberapa variabel 

independen ( prediktor). Kemudian dengan cara ini bisa memprediksi atau 

menganalisa nilai dalam satu variabel dependen berdasar kombinasi kekuatan 

prediktif tiap-tiap variabel independen melalui perhitungan. 

Penelitian ini menggunakan alat analisis Partial Least Square (PLS) yang 

pertama kali dikembangkan oleh Herman Wold (1985) sebagai teknik analisis 

data dengan software SmartPLS versi 2.0.M3 yang dapat di-download dari 

http://www.smartpls.de. Software ini berjalan diatas program Java Runtime 



54 
 

Environment (JRE) versi 1.4 yang dapat di download di webpage Sun 

Microsystem Inc. Pertimbangan peneliti dalam menggunakan PLS karena PLS 

dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi teori (thoeritical testing) dan 

merekomendasikan hubungan yang belum ada dasar teorinya (eksploratori). Dan 

PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator 

refleksif dan indikator formatif.  

Model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS terdiri dari tiga set 

hubungan, yaitu : 

a. Inner model, yaitu model struktural yang menghubungkan antar variabel laten. 

b.  Outer model, yaitu model pengukuran yang menghubungkan indikator dengan 

variabel latennya. 

c. Weight relation, yaitu di mana nilai kasus dari variabel laten dapat diestimasi. 

 Terdapat tujuh langkah dalam pengujian menggunakan PLS (Ghozali, 

2008:18), yaitu: 

a. Merancang model struktural (inner model)  

Model struktural merupakan model yang menghubungkan antar 

variabel laten. Dalam penelitian ini, model struktural dibentuk berdasarkan 

teori dan hasil-hasil penelitian empiris (penelitian terdahulu), yaitu 

penelitian-penelitian mengenai pengaruh modal intelektual terhadap 

kinerja perusahaan diberbagai sektor industri. Penelitian ini menambah 
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variabel modal fisik dan modal finansial yang secara teori akan 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

b. Merancang model pengukuran (outer model) 

Model pengukuran atau measurement model adalah model yang 

menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Dasar perancangan 

model dalam PLS juga dapat didasarkan pada teori, penelitian empiris 

sebelumnya, atau secara rasional dan normatif. 

c. Mengonstruksi diagram jalur 

d. Mengkonversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan. Pada langkah ini 

diagram jalur dikonversikan ke dalam persamaan 

e. Estimasi: Koef. Jalur, Loading dan Weight  

Pendugaan parameter:  

a. Weight estimate yang digunakan untuk menghitung data variabel laten. 

b. Estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan antar variabel laten 

(koefisien jalur) dan antara variabel laten dengan indikatornya (loading). 

c. Berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) 

untuk indikator dan variabel laten. 
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f.  Evaluasi Goodness of Fit  

1. Outer model refleksif  

Uji validitas : 

1) Nilai convergent validity atau nilai loading factor per indikator 

> 0,70. Namun pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,50 

sampai 0,60 masih dapat diterima. Jika nilainya di bawah nilai ini 

maka indikator harus dikeluarkan atau digantikan.  

2) Nilai Average Variance Extracted (AVE) > 0,50, maka konstruk 

valid.  

3) Discriminant validity dengan melihat akar kuadrat AVE (√ ) 

dibandingkan korelasi antar konstruk. Jika nilai akar kuadrat AVE 

(√ ) > korelasi antar konstruk maka diskriminan validitinya 

baik.  

Uji Reliabilitas :  

Uji reliabilitas menggunakan nilai cronbachs alpha dan nilai 

composite reliability. Bila nilai cronbachs alpha > 0,70 dan nilai 

composite reliability ≥ 0,070 maka variabel laten (konstruk) 

dianggap reliabel atau dapat dipercaya hasilnya. 
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 2.Outer model formatif  

Dievaluasi berdasarkan pada substantive content  yaitu dengan melihat 

signifikansi dari weight. 

 3.  Inner model:  

1) R-Square  

Menunjukan koefisien determinasi. Sejauh mana suatu konstruk 

(variabel laten) mampu menjelaskan model struktural. Nilai R-

Square yang akan dilihat adalah dari variabel independen. 

  2) Q-Square 

Menunjukan nilai prediktive relevance, yaitu seberapa baik nilai 

observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.  

i. Q-Square > 0, model memiliki nilai predictive relevance.  

ii. ii. Q-Square < 0, model kurang memiliki nilai predictive 

relevance. 

 4.. Pengujian Hipotesis (Resampling Bootstraping)   

a. H1 diterima apabila: 

  1) Uji t : t hitung > t tabel  
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2) Path coefficient (koefisien parameter jalur), menunjukan sifat 

korelasi / hubungan antar variabel laten ( positif / negatif ). 

Kreativitas iklan berpengaruh secara positif atau negatif terhadap 

minat beli..  

b. H2 diterima apabila: 

  1) Uji t : t hitung > t tabel  

2) Path coefficient (koefisien parameter jalur), menunjukan sifat 

korelasi / hubungan antar variabel laten (positif / negatif). 

Kemenarikan pesan berpengaruh secara positif atau negatif 

terhadap minat beli.  

c. H3 diterima apabila:  

1) Uji t : t hitung > t tabel  

2) Path coefficient (koefisien parameter jalur), menunjukan sifat 

korelasi /  hubungan antar variabel laten (positif / negatif). Daya 

tarik celebrity endorser (Ariel Noah) berpengaruh secara positif 

atau negatif terhadap minat beli. 

 

 

 



59 
 

c. H4 diterima apabila:  

1) Uji t : t hitung > t tabel  

2) Path coefficient (koefisien parameter jalur), menunjukan sifat 

korelasi / hubungan antar variabel laten ( positif / negative ). 

Kredibilitas celebrity endorser (Ariel Noah) berpengaruh secara 

positif atau negatif terhadap minat beli. 

 

 


