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Pengaruh Iklan Produk, Gaya Hidup, Celebrity Endorser dan Pesan Iklan  

Terhadap Minat Beli Konsumen  

(Studi Kasus Pada Produk Pelembab Pond’s Versi Gita Gutawa) 

 

Eka Lapera 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana 

 

Abstract 

Along with the development of the current era, every company heavily in promoting their 

products to the public, including the cosmetics company. One is PT.Unilever with a brand that is 

one of them is a moisturizer Pond's products. With the product advertising is expected to increase 

sales. By using advertising as a means of promotion, Unilever company got a lot of good response 

from consumers because of PT. Unilever makes ad advertising does not just make products, but 

with regard to the use of celebrity endorser appropriate and attractive to their target market will 

be achieved. Based on the phenomena researchers aimed to determine the effect of product 

advertising, lifestyle, celebrity endorser and advertising messages to consumers to buy. The study 

involved 200 respondents and a sampling method with judgment sampling technique. The data 

analysis technique used is multiple regression. The result of the study indicated that advertising, 

life style, celebrity endorser have significant relationship to consumer purchasing motivation, 

while the message of advertising has  no significant relationship to consumer purchasing 

motivation. Over all Unilever, Ltd should be more concerned with their strategy so that it become 

more creative and attractive in advertising to get more positive response from the consumer in the 

future. 

Keywords: advertising products, lifestyle, celebrity endorser, advertising messages, buying 

interest. 

 

Saripati 

Seiring dengan berkembangnya jaman saat ini, setiap perusahaan gencar dalam 

mempromosikan produknya kepada masyarakat, termasuk juga perusahaan kosmetik. Salah 

satunya adalah PT.Unilever dengan beberapa Brand yang ada salah satunya adalah produk 

pelembab Pond’s. Dengan adanya iklan produk diharapkan mampu meningkatkan penjualan. 

Dengan menggunakan iklan sebagai sarana promosi, perusahaan Unilever banyak mendapat 

respon yang baik dari konsumen karena PT. Unilever membuat iklan tidak sekedar membuat iklan 

produknya, namun dengan memperhatikan penggunaan celebrity endorser yang tepat dan menarik 

untuk target pasar yang akan mereka tuju. Berdasarkan dengan fenomena yang ada peneliti ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan produk, gaya hidup, celebrity endorser dan pesan 

iklan terhadap minat beli konsumen. Penelitian ini melibatkan 200 responden dan menggunakan 

metode pengambilan sampel dengan teknik judgment sampling. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa iklan produk, gaya hidup, 

celebrity endorser berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen serta pesan iklan tidak 

berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Dengan melihat situasi yang demikian 

perusahaan Unilever harus lebih memperhatikan strategi yang lebih kreatif dan menarik dalam 

beriklan agar nantinya dapat tanggapan respon yang positif dari konsumen. 

 

Kata kunci: iklan produk, gaya hidup, celebrity endorser, pesan iklan, minat beli. 
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PENDAHULUAN 

Kondisi pemasaran produk yang sangat dinamis, membuat para pelaku pasar dan produsen 

berlomba untuk memenangkan kompetisi yang sangat ketat ini. Setiap saat baik melalui media 

televisi, radio, koran, majalah ataupun internet masyarakat melihat peluncuran produk baru yang 

seolah tidak pernah berhenti. Perusahaan yang tidak dapat mengatasi persaingan yang semakin 

berat akan mengakibatkan semakin menurunnya eksistensinya dan pada akhirnya akan dapat 

dikalahkan oleh perusahaan pesaing yang lain (Kurniawati, 2009). Perusahaan berusaha 

mencurahkan perhatian terhadap lingkungannya, guna memenuhi apa yang sebenarnya diinginkan 

oleh konsumen, kemudian berusaha untuk memenuhi keinginan tersebut. Maka dari itu, produsen 

berupaya mengembangkan produk mereka agar sesuai dengan selera konsumen (Wibowo, 2009).  

Salah satu kegiatan yang mengunakan media massa dalam proses penyampaiannya 

pesannya adalah iklan, iklan merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang menjadi salah satu 

alternatif dalam pelaksanaan bauran promosi dalam rangka mempromosikan produk/jasa yang 

diiklankan sehingga masyarakat lebih mengenal produk atau merek yang diiklankan. Hal ini juga 

didukung dari kemampuan iklan dalam menjangkau masyarakat yang luas (Juita, 2010). Dalam 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kopalle & Lehman (1995) tentang pengaruh 

pengiklanan terhadap kesuksesan produk, dinyatakan bahwa pengaruh  strategi pengiklanan dapat 

menarik minat beli konsumen, serta menumbuhkan prioritas membeli konsumen dan pembelian 

ulang konsumen. 

Banyaknya perusahaan kosmetik yang memproduksi berbagai jenis dan merek produk 

kecantikan, sehingga menimbulkan persaingan untuk memenuhi permintaan konsumen akan 

produk kecantikan. Banyaknya jenis dan merek yang ada menuntut konsumen untuk lebih teliti 

lagi dalam memilih produk kecantikan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Melihat 

ketelitian konsumen dalam memilih produk kecantikan yang akan digunakan, ini menjadi catatan 

penting bagi perusahaan kosmetik untuk lebih teliti lagi dalam memproduksi produk sesuai 

dengan kebutuhan yang diinginkan konsumen, sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan 

konsumen dan bisa bersaing dengan perusahaan kosmetik lainnya. Kalangan remaja seringkali 

dikategorikan sebagai konsumen yang cenderung terbuka terhadap produk baru yang dimunculkan 

di pasaran (Ayu, 2011). Kelompok ini juga diyakini selalu mengikuti gaya hidup terkini, terlepas 

dari apakah sesungguhnya mereka benar-benar membutuhkan produk tersebut dan mendapatkan 

manfaat dari produk yang dikonsumsinya (Schiffman & Kanuk, 2007). Gaya hidup adalah pola 

hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya (Prasetijo & Ihalauw, 

2004). Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sahrazad (2011) menyimpulkan bahwa 
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konsumen termotivasi dalam berbelanja karena unsur dan dorongan yang muncul karena gaya 

hidup. 

Salah satu cara yang dapat digunakan agar masyarakat mau memperhatikan atau memproses 

pesan iklan adalah dengan menggunakan endorser atau bintang iklan yang menarik (Susantya, 

2011). Bintang iklan (Celebrity endorser) yang dikenal masyarakat karena prestasinya berperan 

sebagai pembawa informasi mengenai suatu produk, yang pada akhirnya dapat membujuk dan 

mengajak masyarakat yang menyaksikan untuk menggunakan produknya (Shimp, 2003). 

Perusahaan harus benar-benar selektif untuk memilih endorser yang cocok untuk menyampaikan 

pesan iklan yang diinginkan oleh target audience, sehingga pesan tersebut dapat sampai ke 

konsumen dengan membentuk suatu opini, dan mereka dapat meneruskan opini sesuai dengan 

persepsi masing-masing orang. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Idiyanti (2010) 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara celebrity endorser terhadap 

persepsi konsumen yang pada akhirnya akan menimbulkan minat beli. 

Disamping penggunaan selebriti sebagai endorser dalam mengiklankan sebuah produk, 

pesan iklan perlu juga mendapatkan perhatian, pengiklan harus menyampaikan pesannya dengan 

baik agar bisa menarik perhatian dan minat khalayak sasaran (Kotler, 2010). Pesan iklan yang 

informatif, disampaikan secara familiar, dan mampu memikat keterlibatan konsumen pada saat 

ditayangkan menunjukan bahwa pesan iklan tersebut berkualitas sehingga pada akhirnya akan 

menimbulkan minat beli (Takeuchi & Nishio, 2000). Dalam penelitian terdahulu oleh Wardani 

(2011) menyimpulkan bahwa pesan iklan mempengaruhi secara positif terhadap minat beli dalam 

tindakannya akan merek produk yang ditawarkan perusahaan. 

Tujuan akhir yang menjadi sasaran perusahaan atau produsen dengan menggunakan iklan 

dan menggunakan selebriti sebagai endorser adalah semata-mata untuk lebih meningkatkan minat 

beli konsumen. Demikian halnya dalam menentukan isi pesan yang berkualitas, membuat iklan 

yang kreatif serta memilih media iklan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan minat beli 

konsumen (Wibowo, 2009). Serta memperhatikan faktor gaya hidup yang ada pada konsumen 

akan dapat membantu perusahaan untuk dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen 

sehingga akan menimbulkan minat beli konsumen (Wibowo, 2011). Minat beli konsumen 

terhadap suatu produk merupakan salah satu indikator kesuksesan suatu produk di pasaran 

(Chapman & Wahlers, 1999). Sukses tidaknya suatu produk dengan salah satu indikasinya yaitu 

minat beli merupakan seberapa besar minat seseorang untuk membeli suatu produk (Mittal & 

Kamakura, 2001).  

Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan strategi periklanan melalui celebrity 

endorser adalah PT. Unilever yang berdiri sejak 5 Desember 1933 yang memproduksi banyak 
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produk dan mampu menembus pasar. Kini kepemilikannya dari perusahaan ini bersifat terbuka, 

dimana perusahaan ini mulai menjual sahamnya kepada masyarakat umum. Hal ini membuktikan 

bahwa perusahaan ini dapat terus menjaga keeksistensiannya sehingga perusahaan ini mampu 

bertahan dan bersaing dengan perusahaan yang lain. banyak produk yang dihasilkan oleh PT. 

Unilever dimana salah satunya yang telah banyak dikenal masyarakat adalah pelembab Ponds 

yang dikemas secara menarik yang berguna untuk memutihkan dan mencerahkan kulit agar 

bersinar. Salah satu produk yang sangat digemari kaum remaja adalah produk kecantikan seperti 

produk pemutih, hal tersebut disebabkan kulit yang putih bersih dan bernuansa cerah saat ini 

merupakan bagian dari konsep cantik perempuan Indonesia. Sosok perempuan digiring kearah 

produk yang diiklankan. Perempuan dan kecantikan adalah dua hal yang hampir selalu bersama-

sama. Perempuan dibujuk untuk cantik dengan memliki kulit putih sempurna. Perempuan 

Indonesia diperkirakan 85% berkulit cenderung gelap tetapi 55% nya ingin memiliki kulit lebih 

putih karena perempuan identik cantik bila berkulit putih cerah tanpa noda sebagaimana standar 

kecantikan di Indonesia. Media massa pada iklan televisi tampaknya sangat berperan dalam 

menciptakan gambaran perempuan cantik dengan serbuan iklan televisi yang menawarkan 

berbagai macam produk pemutih kulit (Iklan pemutih kulit picu raisa, Juli 2008). 

Dalam beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, kebanyakan penelitian hanya 

mengacu pada bagaimana strategi iklan yang efektif, bagaimana stretegi pemilihan bintang iklan, 

strategi pesan iklan saja dalam membentuk persepsi positif konsumen, membentuk perilaku 

konsumen, dan mempengaruhi intensi membeli. Dalam penelitian ini, dilihat dari fenomena yang 

ada, peneliti menggabungkan beberapa strategi yang dinilai efektif dari penelitian yang telah ada 

dalam membentuk persepsi positif konsumen terhadap iklan produk, gaya hidup, celebrity 

endorser dan pesan pada iklan pelembab Pond’s dalam mempengaruhi minat beli konsumen. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui seberapa besar iklan produk, 

gaya hidup, celebrity endorser dan pesan iklan dalam menentukan minat beli konsumen menjadi 

persoalan dalam penelitian ini.  

 

Persoalan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu: 

Apakah iklan produk, gaya hidup, celebrity endorser dan pesan iklan berpengaruh positif 

terhadap minat beli konsumen?  
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TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN 

Minat Beli 

Minat Beli didefinisikan sebagai pernyataan yang berkaitan dengan batin yang 

mencerminkan rencana dari pembeli untuk membeli suatu merek tertentu dalam suatu periode 

waktu tertentu (Howard J. A, 1994). Pengetahuan akan minat beli sangat diperlukan para pemasar 

untuk mengetahui minat konsumen terhadap suatu produk maupun untuk memprediksi penolakan 

konsumen akan suatu produk dimasa yang akan datang (Marpaung, 2006). Menurut Susanto 

(2005) ada dua faktor yang menyatakan bahwa individu dalam mengambil keputusan untuk 

membeli suatu barang, yaitu: (1) Faktor luar atau faktor lingkungan yang mempengaruhi individu 

seperti lingkungan kantor, keluarga, lingkungan sekolah dan sebagainya. (2) Faktor dalam diri 

individu, seperti kepribadiannya sebagai calon konsumen. Minat membeli seseorang bisa dilihat 

dari hasil pengalaman yang menarik tentang suatu produk.  

Tahap-tahap minat beli menurut Simamora (2003) antara lain: (1) Kesadaran (awareness), 

pada tahap ini perusahaan melakukan promosi agar konsumen mengenal produk dan menyadari 

bahwa produk tersebut ada, (2) Pengetahuan (knowledge), pada tahap ini perusahaan melakukan 

promosi yang informatif agar konsumen yang dituju memiliki pengetahuan yang banyak atas 

produk, (3) Suka (liking), pada tahap ini konsumen sudah menyukai dan berminat terhadap 

produk, (4) Menjadikan produk sebagai pilihan (preference), pada tahap ini konsumen sudah 

menempatkan produk sebagai pilihan utama, (5) Yakin dengan produk (conciction), pada tahap ini 

konsumen memiliki keyakinan terhadap produk dan menganjurkannya pada orang lain, (6) 

Pembelian (purchase), pada tahap ini konsumen yang sudah mengenal tahu, suka, dan menjadikan 

produk sebagai pilihan dan yakin akan pilihannya, akan membeli produk pada saat yang tepat. 

Dharmmesta (2012) dalam penelitiannya berpendapat bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat beli  berhubungan dengan perasaan, emosi. Bila seseorang merasakan 

senang dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal dapat memperkuat minat beli, 

kegagalan dan bahkan biasanya dapat menghilangkan minat beli konsumen. 

 

 Iklan Produk 

Iklan merupakan segala bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang atau jasa 

oleh sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran (Kotler & Amstrong, 2010). Sedangkan 

menurut Shimp (2003) mendefinisikan iklan sebagai suatu proses persuasi yang tidak langsung, 

yang didasari pada informasi tentang kelebihan suatu produk yang disusun sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan merubah pikiran orang untuk melakukan 

tindakan atau pembelian. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa iklan 
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produk adalah proses menampilkan informasi terperinci tentang produk yang akan dijual dengan 

disertai tindakan persuasi yang diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat untuk dapat membeli 

atau mengkonsumi produk yang ditawarkan. 

Dalam manajemen pemasaran harus membuat keputusan penting ketika mengembangkan 

program periklanan, salah satunya adalah menetapkan tujuan periklanan. Tujuan periklanan dapat 

dibagi menjadi: (a) Informative Advertising (menyampaikan informasi), bertujuan untuk 

membentuk permintaan perdana serta menggugah kesadaran konsumen akan kehadiran produk 

baru. (b) Persuasive Advertising (membujuk), dimana perusahaan membujuk atau mempengaruhi 

konsumen untuk mencoba dan menambah frekuensi pemakaian agar mereka tetap setia terhadap 

produk tersebut dan membujuk agar beralih menggunakan produk yang diiklankan.  (c) Reminder 

Advertising (mengingatkan), hal ini penting untuk membantu memelihara hubungan emosional 

pelanggan dan membuat konsumen terus memikirkan produk tersebut (Kotler & Amstrong, 2010). 

Produsen sebagai pemrakarsa, menggunakan iklan untuk mengkomunikasikan produknya 

kepada konsumen dengan maksud memperkenalkan identitas produk yang diinformasikan dan 

menjelaskan perbedaan dengan produk lain, mengkomunikasikan konsep produk (manfaat dan 

kelebihannya dari segi fungsional, psikologis, atau nilai pasar sasaran),  mengarahkan pemakaian 

produk baik yang lama atau yang baru kepada pasar sasaran, memberitahukan tempat penjualan 

atau pembelian untuk merangsang distribusi yang lebih luas, meningkatkan penjualan yang berarti 

pula produk meningkat, membangun citra produk dan menjaga kemampuan posisi produk dalam 

pandangan pasar sasaran, menghadapi dan mengatasi masalah saingan produk (Pujiyanto, 2003). 

Dalam memutuskan untuk mengkonsumsi suatu produk, konsumen dapat dipengaruhi oleh 

informasi produk yang diperolehnya melalui iklan. Hal ini bahwa iklan mempunyai peranan yang 

sangat kuat dalam membujuk dan mempengaruhi konsumen mengenai produk yang 

diinformasikan supaya konsumen tertarik untuk memiliki produk tersebut (Pujiyanto, 2003). 

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kopalle dan Lehman (1995) tentang pengaruh 

pengiklanan terhadap kesuksesan produk, dinyatakan bahwa pengaruh pengiklanan dapat menarik 

minat beli konsumen, serta menumbuhkan prioritas membeli konsumen dan pembelian ulang 

konsumen.  

Iklan yang baik haruslah dapat menarik minat konsumen sehingga iklan tersebut dapat terus 

diingat dan sampai akhirnya dapat membuat konsumen tersebut telah melakukan pembelian 

terhadap produk pelembab Pond’s. Iklan yang baik haruslah mampu menyampaikan inti pesan 

secara jelas, fokus pada segmennya, menarik dan sesuai dengan etika periklanan. Selain itu iklan 

yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat dan menampilkan informasi produk yang 
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terperinci maka akan membuat konsumen merasa tertarik untuk melihat kembali, sehingga akan 

menimbulkan minat beli konsumen dan pada akhirnya akan meningkatkan penjualan pada 

perusahaan. Semakin sering iklan ditampilkan, maka semakin tinggi pula minat beli yang ada 

pada diri konsumen. 

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Iklan berpengaruh positif terhadap Minat beli 

Gaya Hidup (Life Style) 

 Menurut Klasifikasi gaya hidup yang paling sering digunakan adalah pendekatan Values 

and Lifestyle (VALS). VALS membagi konsumen menjadi 8 tipe lifestyle antara lain, yaitu: 

Inovator, Thinkers, Achievers, Experiences, believers, Strivers, Makers and Survivors (Wulandari, 

2010). Gaya hidup merupakan bagaimana seseorang hidup, bagaimana mengalokasikan waktunya 

dan sebagainya (Prasetijo&Ihalauw, 2003). Sedangkan menurut Hawkins et al (2007) juga 

menambahkan gaya hidup mencakup produk apa yang dibeli, bagaimana menggunakannnya dan 

apa yang dipikirkan tentang produk tersebut. Pengertian gaya hidup juga dijelaskan oleh Salomon 

(1999) yang berpendapat bahwa gaya hidup mencerminkan pola konsumsi yang menggambarkan 

pilihan seseorang bagaimana menggunakan waktu dan uang. Dalam pembentukan life style ada 

dua faktor utama yang harus diperhatikan : Demografis & Psikografis. Demografis mencakup data 

yang objektif tentang sifat-sifat populasi seperti umur, pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, dan 

status perkawinan. Sedangkan Psikografis mencakup data yang tidak kasat mata, misalkan saja 

motif, minat, sikap, dan nilai-nilai (Minor & Mowen 2002). 

 Setiadi (2003) berpendapat bahwa, gaya hidup adalah cara hidup yang diidentifikasikan 

oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap penting 

dalam lingkungannya (minat) dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga 

dunia di sekitarnya. Gaya hidup konsumen dapat berubah, namun perubahan ini tidak disebabkan 

oleh kebutuhan tapi akibat pengaruh lingkungan, karena pada dasarnya kebutuhan itu tetap 

seumur hidup. Beda lagi dengan Salomon (2007) yang berpendapat  bahwa sebuah gaya hidup 

perspektif pemasaran menyiratkan bahwa kita harus melihat pola perilaku untuk memahami 

konsumen, bagaimana masyarakat menggunakan produk untuk mendefinisikan gaya hidup ketika 

kita melihat bagaimana mereka membuat pilihan dalam berbagai kategori produk. 

 Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Pranata (2011) menjelaskan bahwa gaya hidup akan 

berpengaruh terhadap kepercayaan merek, sehingga mereka berkeinginan untuk melakukan minat 

beli. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan 

mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhan sehingga akan 
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menimbulkan minat beli konsumen (Prasetijo & Ihalauw, 2004). Gaya hidup mempunyai 

pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian yang dilakukan Wulandari (2010) 

dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam minat beli tidak hanya dipengaruhi oleh gaya 

hidup tapi juga rasa percaya diri, merek yang terkenal, pemikiran yang matang. Penelitian ini 

berbeda dengan yang dilakukan oleh Sinaga (2006) menyimpulkan penelitiannya bahwa minat 

beli terjadi karena adanya faktor sanjungan, pengalaman. 

 Gaya hidup yang dimaksud disini adalah bagaimana mengalokasikan uang, aktivitas dan 

juga opini. Saat seseorang terdorong untuk berbelanja karena memiliki penghasilan yang lebih, 

hal tersebut berguna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen itu sendiri sehingga tercipta 

kepuasan terhadap apa yang telah konsumen dapatkan. Konsumen yang berbelanja selalu 

memikirkan apa yang di pikirkan orang lain mulai dari merek yang bagus, kualitas yang 

menjanjikan, harga yang tinggi, karena semakin bagus merek, harga, kualitas yang ada pada 

produk maka akan mempengaruhi opini masyarakat terhadap individu tersebut. Semakin gaya 

hidup seseorang tinggi maka semakin tinggi pula minat beli yang ada pada diri konsumen. 

 Melalui Penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah Life style pada obyek penelitian 

kali ini juga berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. 

H2: Gaya Hidup (Life Style) berpengaruh positif terhadap Minat beli. 

 

Celebrity Endorser 

 Keberhasilan sebuah iklan tidak lepas dari peran bintang iklan dalam mempromosikan 

sebuah merek produk, terutama bila iklan tersebut ditayangkan melalui media televisi. 

Penggunaan Celebrity Endorser dirasa sangat penting karena merupakan sebuah alternatif yang 

tepat guna memperkenalkan produk kepada konsumen. 

 Menurut Putra (2010) seorang celebrity endorser harus memiliki beberapa karakteristik: 

(a) Mampu memaksimalkan pengiriman pesan, (b) Harus memiliki kemampuan dan kualifikasi 

dalam areal tertentu, (c) Dikenal dan menarik secara fisik, (d) Mampu membuat target audience 

menjadi serupa atau sama dengan mereka, (e) Mampu membuat penerima pesan merasa dihargai. 

Endorser sebagai opinion leader yang menyampaikan pesan hingga sampai ke konsumen 

mengenai merek produk. Celebrity endorser adalah seorang pribadi baik itu actor, artis, maupun 

atlet yang dikenal masyarakat dan menjadi pujaan, karena prestasinya di suatu bidang dan 

digunakan dalam menyampaikan pesan iklan yang dimaksudkan untuk menarik perhatian 

sehingga mempengaruhi konsumen sasaran (Shimp, 2003). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) mengungkapkan bahwa dengan menggunakan 

selebriti sebagai endorser dipercaya dapat mempengaruhi minat beli konsumen yang kemudian 
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dapat mendongkrak penjualan produk. Brand awareness seseorang akan tercipta ketika seseorang 

mengenal suatu produk. Dengan mengkomunikasikan produk yang dibawakan celebrity endorser 

yang dikenal masyarakat secara luas akan mempercepat brand awareness suatu produk (Fita, 

2007). Jadi, dalam menciptakan brand awareness terhadap suatu produk, perusahaan harus 

memperhatikan karaktersitik visibility dari celebrity endorser, agar mampu mendorong keinginan 

konsumen untuk membeli produk tersebut (Fita, 2007). Arifin (2010) juga menyebutkan bahwa 

karakteristik yang melekat pada celebrity endorser berpengaruh terhadap minat membeli dan 

pertumbuhan market share. Nababan (2008) menyatakan bahwa atribut popular yang dimiliki oleh 

selebriti diharapkan dapat ,menarik minat beli konsumen untuk membeli produk sehingga 

meningkatkan penjualan. 

Saat ini kebanyakan perusahaan menggunakan selebriti dibandingkan dengan orang biasa 

untuk mengiklankan produknya karena selebriti dianggap memiliki daya tarik yang kuat, image 

yang baik, prestasi yang bagus, memiliki ketenaran, memiliki kemampuan dalam menyampaikan 

pesan. Hal ini sangat mempengaruhi persepsi konsumen yang pada akhirnya akan menimbulkan 

minat beli. Selebriti yang dianggap masyarakat tidak memiliki daya tarik, tidak memiliki 

ketenaran, citra dan image yang kurang baik akan berakibat berkurangnya minat beli konsumen 

pada produk yang diiklankan, karena masyarakat selalu mengaitkan bintang iklan pada 

produknya. Semakin bintang iklan memiliki image dan ketenaran yang baik maka akan 

menimbulakn minat beli konsumen. 

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H3: Celebrity Endorser berpengaruh positif terhadap Minat beli. 

 

Pesan Iklan 

Dalam merencanakan pesan yang baik, kata-kata iklan yang tepat akan membantu sebuah 

iklan untuk berkomunikasi secara jelas kepada pasar targetnya (Cannon et al, 2009). Sedangkan 

menurut Durianto & Liliana (2004) pesan iklan harus memperhatikan apa yang dikatakan (isi 

pesan), bagaimana mengatakannya secara logis (struktur pesan), bagaimana mengatakannya 

secara simbolis (format iklan), dan siapa yang seharusnya yang mengatakan (sumber pesan). 

Dalam pembuatan pesan iklan memegang peranan penting untuk membuat konsumen 

paham dan mengerti tujuan apa yang akan disampaikan suatu produk agar konsumen percaya.  

Periklanan adalah suatu komunikasi massa dan harus dibayar untuk menarik kesadaran konsumen, 

menanamkan informasi, mengembangkan sikap atau mengharapkan adanya suatu tindakan yang 
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menguntungkan bagi pengiklan (Walistyadi, 2008). Dalam pesan hendaknya ditonjolkan berbagai 

alternatif untuk mempengaruhi calon pembeli, pesan apa yang hendak disampaikan oleh produk 

pesaing. Hendaknya suatu pesan yang diberikan mengandung unsur pembeda yang dapat 

menimbulkan persepsi yang baik di benak calon pembeli, karena pada umumnya iklan 

mempunyai sifat yang sederhana (simplicity), mengulang (redudancy), dan kejelasan (clarity). 

Durianto& Liana (2004) mengemukakan bahwa strategi pesan iklan yang baik, dapat 

dipercaya dan dapat dibuktikan oleh konsumen, dapat mempengaruhi perilaku konsumen, minat 

beli untuk membeli produk yang diiklankan. Semakin menarik suatu iklan dan semakin dilihat, 

dibaca, dan didengar maka semakin akrab konsumen dengan produk-produk yang diiklankan, 

maka dapat diharapkan konsumen untuk memilihnya. Sesuatu yang asing tentunya kurang disukai 

oleh konsumen. Penelitian tentang iklan televisi yang sering digunakan produsen untuk 

memperlancar komunikasi dengan konsumennya dan masyarakat luas sangat menarik. Pesan iklan 

yang disampaikan hendaknya berkualitas dan mampu membuat konsumen berfikir atau 

berkeinginan untuk membeli produk yang diiklankan setelah melihat produk tersebut ditayangkan, 

seperti halnya yang dikatakan oleh Pujadi (2010) yang menyatakan bahwa pesan iklan yang 

berkualitas akan membuat minat konsumen terhadap produk tersebut.  

Dalam penayangan sebuah iklan didukung dengan adanya pesan iklan yang disampaikan 

dalam bentuk kata-kata, baik yang disampaikan melalui tertulis maupun lisan dalam media televisi 

yang terdiri dari pilihan kata, bahasa, suara manusia dan musik. Agar pesan yang disampaikan 

dapat mempengaruhi minat beli konsumen, pesan tersebut memiliki beberapa ketentuan yaitu 

pesan dapat dengan mudah dipahami, mudah diingat dan jelas. Semakin jelas dan mudah diingat 

pesan iklan maka akan mempengaruhi minat beli konsumen. 

 Melalui penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah pesan iklan berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen. 

H4: Pesan Iklan berpengaruh positif terhadap Minat beli. 

 

Model Penelitian 

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Wardani (2011) yang meneliti tentang pengaruh 

pesan iklan menggunakan media televisi  terhadap minat beli kartu seluler. Penelitian lain juga 

telah dilakukan oleh Putra (2010) yang meneliti tentang pengaruh celebrity endorser terhadap 

minat beli produk. Penelitian lainnya dilakukan oleh Wulandari (2010) yang meneliti tentang gaya 

hidup terhadap minat beli di Starbucks Coffee. Serta penelitian Ariyanti (2006) yang meneliti 

tentang respon mahasiswa terhadap tayangan iklan produk minuman berenergi di televisi. Dari 

beberapa penelitian yang sebelumnya peneliti mencoba untuk mengadopsi beberapa variabel pada 



11 
 

penelitian tersebut dengan obyek penelitian yang berbeda. Yang membedakan model penelitian 

ini dengan model penelitian di atas masing-masing peneliti hanya menggunakan satu variabel 

bebas terhadap variabel terikat sedangkan pada penelitian ini tertarik untuk menggabungkan 

keempat variabel tersebut yang diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimanakah 

keterkaitan 4 variabel tersebut terhadap minat beli masyarakat untuk produk tersebut. 

 

Gambaran hipotesis dapat dirangkum dalam model penelitian berikut: 

 

  

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dimana peneliti 

akan meneliti tentang pengaruh iklan, gaya hidup, celebrity endorser, dan pesan iklan terhadap 

minat beli konsumen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode non probability 

sampling, yaitu judgment sampling. Metode pengambilan sample ini merupakan teknik 

pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu 

(Jogiyanto, 2008). Dengan menggunakan metode ini, diharapkan memiliki informasi yang akurat 

(Supramono & Haryanto, 2005). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan 

konsumen yang sudah pernah menonton iklan Pond’s versi Gita Gutawa serta membelinya. Dalam 

penelitian ini, populasi yang digunakan adalah konsumen yang pernah melihat iklan Pond’s versi 

Gita Gutawa di televisi. Menurut Supramono & Haryanto (2005) menyatakan bahwa ukuran 

sampel yang layak adalah berkisar antara 30-500 orang. Karena penelitian dapat digolongkan 

Gaya Hidup 

Celebrity Endorser 

Pesan Iklan 

Minat Beli 

Iklan  Produk 

H 1 

H 2 

H 3 

H 4 
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sebagai TV, radio, atau Print Advertising, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 200, dimana 

sampel tersebut tidak melanggar ketentuan yang tertulis oleh Maholtra (1999). Kuesioner dalam 

penelitian ini menggunakan pernyataan tertutup yaitu bentuk pernyataan yang disertai dengan 

alternatif jawaban yang telah disesuaikan kecuali untuk identitas responden. Selain itu juga 

digunakan wawancara terhadap responden untuk melengkapi data yang dibutuhkan. 

Jenis Data 

 Data merupakan keterangan yang bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau 

suatu persoalan (Supramono & Sugiarto, 1993:10). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan wawancara. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri 

oleh peneliti langsung dari responden (Supramono & Sugiarto, 1993:11). Data primer diperoleh 

langsung dari sumber data melalui kuesioner. Kuesioner berisi mengenai 5 variabel, iklan produk, 

gaya hidup, celebrity endorser, pesan iklan dan juga minat beli. 

 

Pengukuran Variabel 

Metode skala yang digunakan yang sesuai dengan aras pengukuran interval adalah skala 

Likert. Skala Likert adalah teknik pengukuran sikap yang paling luas digunakan dalam riset 

pemasaran (Simamora, 2008). Konsep yang akan diukur adalah iklan produk, gaya hidup, 

celebrity endorser, pesan iklan dan minat beli. Penelitian ini menggunakan aras pengukuran 

interval karena penulis ingin mengidentifikasi pengaruh iklan produk, gaya hidup, celebrity 

endorser, dan pesan iklan terhadap minat beli konsumen.  Skala ini memungkinkan responden 

untuk mengekspresikan persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap masing-masing dari 

serangkaian pernyataan obyek stimulasi. Skala yang ada dalam penelitian ini menggunakan 5 poin 

yaitu dari skala 1 (sangat tidak setuju) sampai skala 5 (sangat setuju). 

Definisi operasional dan pengukuran variabel akan dijelaskan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Definisi Operasional 

Variabel Definisi Indikator Empirik Sumber 

Iklan  Iklan merupakan  suatu proses 

persuasi yang tidak langsung, 

yang didasari pada informasi 

tentang kelebihan suatu produk 

yang disusun sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan rasa 

menyenangkan yang akan 

1. Menariknya iklan 

2. Keingintahuan tentang 

iklan 

3. Iklan yang mudah 

dikenali konsumen 

4. Bahasa iklan yang 

mudah dimengerti 

Russel & Lane 

(1996) 
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merubah pikiran orang untuk 

melakukan tindakan atau 

pembelian (Shimp, 2003). 

5. Menggugah emosi 

untuk membeli 

Gaya 

Hidup 

Gaya hidup adalah cara hidup 

yang diidentifikasikan oleh 

bagaimana orang menghabiskan 

waktu mereka (aktivitas), apa 

yang mereka anggap penting 

dalam lingkungannya (minat) dan 

apa yang mereka pikirkan tentang 

diri mereka sendiri dan juga dunia 

di sekitarnya (Setiadi, 2003). 

1. Aktivitas konsumen 

2. Minat 

3. Opini 

4. Merefleksikan status 

sosial 

5. Interaksi dengan 

lingkungan 

 

Pranata (2011) 

Celebrity 

Endorser 

Celebrity endorser adalah seorang 

pribadi baik itu actor, artis, 

maupun atlet yang dikenal 

masyarakat dan menjadi pujaan, 

karena prestasinya di suatu bidang 

dan digunakan dalam 

menyampaikan pesan iklan yang 

dimaksudkan untuk menarik 

perhatian sehingga mempengaruhi 

konsumen sasaran.(Shimp, 2003) 

1. Endorser merupakan 

idola 

2. Penggunaan Endorser  

3. Citra Endorser 

4. Daya tarik yang kuat 

5. Kemampuan dalam 

penyampaian pesan 

Putra (2010) 

Pesan 

Iklan 

Pesan iklan merupakan pesan 

yang diberikan mengandung unsur 

pembeda yang dapat 

menimbulkan persepsi yang baik 

di benak calon pembeli, karena 

pada umumnya iklan mempunyai 

sifat yang sederhana (simplicity), 

mengulang (redudancy), dan 

kejelasan (clarity). (Walistyadi, 

2008). 

1. Menariknya pesan 

2. Mudah dipahami 

3. Mudah diingat 

4. Membuat ingin 

mencoba 

5. Jelas dalam 

memaparkan 

Susantya (2011) 

Wardani (2011) 

Minat Minat beli merupakan  pernyataan 1. Keinginan untuk Hawkins (2007)  
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Beli yang berkaitan dengan batin yang 

mencerminkan rencana dari 

pembeli untuk membeli suatu 

merek tertentu dalam suatu 

periode waktu tertentu. (Howard 

et al, 1994). 

membeli  

2. Konsumen berminat 

membeli ketika melihat 

model iklan gita 

gutawa 

3. Melakukan pembelian 

setelah melihat iklan 

4. Konsumen akan 

menginformasikan 

produk pond’s kepada 

teman 

5. Konsumen akan 

melakukan pembelian 

ketika mendapatkan 

informasi yang 

diinginkan 

Susanto (2005) 

 

Teknik Analisis 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kuantitatif. 

Dimana untuk mencapai tujuan pertama yaitu menganalisis pengaruh iklan produk, gaya hidup, 

celebrity endorser, dan pesan iklan dalam minat beli konsumen adalah dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Regresi dilakukan terhadap model lebih dari satu variabel bebas, untuk 

diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat (Santoso, 2000). Pada penelitian ini 

menggunakan alat bantu program SPSS 16.0 for windows untuk mempermudah proses pengolahan 

data-data penelitian dari program tersebut akan didapatkan output berupa hasil pengolahan dari 

data yang telah dikumpulkan, kemudian output hasil pengolahan data tersebut diinterprestasikan 

akan dilakukan analisis terhadapnya. Setelah dilakukan analisis barulah kemudian diambil sebuah 

kesimpulan sebagai sebuah hasil dari penelitian. Regeresi berganda dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Pada regresi berganda terdapat satu 

variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

terikat adalah minat beli terhadap produk pelembab Pond’s, sedangkan yang menjadi variabel 

bebas adalah iklan produk, gaya hidup, celebrity endorser, dan pesan iklan. Model hubungan 

minat beli dengan variabel-variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai 

berikut 
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Dimana: 

Y : Minat beli 

a : Konstanta 

b : Koefisien 

e : Residual 

X1 : Iklan  

X2 : Gaya hidup 

X3 : Celebrity endorser 

X4 : Pesan Iklan 

X5 : Minat Beli  

 

ANALISIS DATA 

Hasil Pengolahan data 

 Setelah melakukan pre test kuesioner kepada 30 responden untuk melihat validitas dan 

reliabilitas dari masing-masing indikator yang akan digunakan sebagai pernyataan dalam 

kuesioner, didapatkan hasil seperti pada tabel berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

Tabel 2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Indikator Empirik Corrected item-total correlation Cronbach’s Alpha 

Iklan Produk 

 

 

 

Gaya Hidup 

 

 

Celebrity Endorser 

 

 

 

 

Pesan Iklan 

 

 

 

 

Minat Beli 

 

 

 

IP1 

IP2 

IP3 

IP5 

GH1 

GH2 

GH3 

CE1 

CE2 

CE3 

CE4 

CE5 

PI1 

PI2 

PI3 

PI4 

PI5 

MB1 

MB2 

MB3 

MB4 

MB5 

0,392 

0,470 

0,426 

0,519 

0,474 

0,545 

0,686 

0,662 

0,583 

0,760 

0,706 

0,802 

0,774 

0,568 

0,511 

0,560 

0,631 

0,637 

0,589 

0,713 

0,716 

0,665 

0,724 

 

 

 

0,686 

 

 

0,913 

 

 

 

 

0,860 

 

 

 

 

0,918 

 

 

 

 

Sumber: Hasil olah data SPSS 16 (2013) 

 

Pada tabel-tabel di atas telah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas pada pre test 

yang dilakukan oleh peneliti, hasilnya dapat diketahui bahwa terdapat tiga variabel yang tidak 

valid yang dapat dilihat dari Corrected Item-Total Correlation pada variabel pertama indikator 

keempat, variabel kedua pada indikator keempat dan indikator kelima. Menurut Hair et al., 

(2010), suatu indikator dinyatakan valid jika nilai corrected item-total correlation ≥ 0,361 dan 

dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,5. Kemudian dilakukan perubahan pernyataan 

pada kuesioner yang indikatornya tidak valid, dan kuesioner baru disebarkan ulang kepada 200 
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responden. Data ulang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kemudian akan dianalisis 

menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda. 

Berikut perubahan pernyataan kuesioner yang dilakukan: 

Tabel. 3 Perubahan pernyataan kuisoner 

Pernyataan Sebelumnya Pernyataan Sesudah 

Iklan Produk 

1. Saya dapat dengan mudah memahami 

bahasa iklan pond’s. 

1. Saya dapat memahami bahasa iklan pond’s. 

Gaya Hidup 

1. Produk pond’s mencerminkan diri saya. 1. Produk pond’s sesuai dengan gaya hidup 

saya. 

2. Saya dapat dengan mudah berkomunikasi 

dengan lingkungan. 

2. Saya mudah berkomunikasi dengan 

lingkungan. 

 

Karakteristik Responden 

Berikut ini adalah karakteristik responden yang dipakai untuk mendukung serta melengkapi 

hasil analisis penelitian berdasarkan rentang usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, 

dan pengeluaran per bulan. 

Tabel 4. Karakteristik responden 

Kategori Sub Kategori Frekuensi Presentase (%) 

Rentang Usia <18 tahun 72 36 

 18-25 tahun 128 64 

Jenis Kelamin Perempuan 200 1 

Pekerjaan Pelajar/mahasiswi 131 65,5 

 Karyawan 44 22 

 Wiraswasta 19 9,5 

 Lainnya 6 3 

Pendidikan Terakhir <S1 165 82,5 

 S1 32 16 

 >S1 3 1,5 

Pengeluaran Per bulan <Rp 1.000.000,00 133 66,5 

 Rp 1.000.000,00 – Rp 

2.000.000,00 

59 29,5 

 >Rp 2.000.000,00 8 4 

Sumber : Data Primer (2013) 
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Analisis Regresi 

 Analisis regresi merupakan metode statistika yang digunakan untuk menentukan 

kemungkinan bentuk dari hubungan antar variabel-variabel. Tujuan dari penggunaan metode ini 

adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari satu variabel dalam hubungannya dengan 

variabel lain yang diketahui saling berhubungan (Sukestiyarno, 2010). 

Berikut akan ditampilkan analisis pengaruh iklan produk, gaya hidup, celebrity endorser 

dan pesan iklan terhadap minat beli konsumen pada pelembab Pond’s versi Gita Gutawa. 

Tabel 5. Model Summary 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .604
a
 .365 .352 3.19490 

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2  

 

Tabel 6. Anova 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1143.909 4 285.977 28.017 .000
a
 

Residual 1990.446 195 10.207   

Total 3134.355 199    

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2    

    b. Dependent Variable: y 

 

    

 
Tabel 7. Coefficient 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.992 1.481  -.670 .504 

x1 .195 .086 .156 2.269 .024 

x2 .337 .098 .267 3.446 .001 

x3 .192 .070 .193 2.760 .006 

x4 .192 .111 .142 1.728 .086 

a. Dependent Variable: y 
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Hasil pengujian hipotesis 

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Sig. Hasil uji 

H1 : Iklan produk berpengaruh positif 

terhadap  minat beli konsumen 

0,024 Didukung data 

H2 : Gaya hidup berpengaruh positif 

terhadap minat beli konsumen 

0,001 Didukung data 

H3 : Celebrity endorser berpengaruh positif 

terhadap minat beli konsumen 

0,006 Didukung data 

H4 : Pesan iklan berpengaruh positif 

terhadap minat beli konsumen 

0,086 Tidak didukung data 

 

Pembahasan 

1. Pengaruh iklan produk terhadap minat beli konsumen 

Dari hasil olahan data di atas, ditemukan bahwa iklan produk berpengaruh positif terhadap 

minat beli konsumen. Hal ini terlihat dari hasil analisis regresi yang menghasilkan nilai tingkat 

signifikan sebesar 0,024 yang berada di bawah batas maksimum toleransi kesalahan, yaitu sebesar 

0,05 atau sebesar 5%, sehingga hipotesis ini dinyatakan didukung data. Pada pengujian hipotesis 1 

ditemukan bahwa iklan berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Hasil penelitian 

menemukan bahwa adanya iklan yang menarik, bahasa yang digunakan dapat dengan mudah 

sampai  kepada konsumen, sehingga setelah melihat adanya iklan produk yang ditayangkan dapat 

membuat konsumen tertarik  untuk melihat kembali, yang kemudian akan menimbulkan minat 

beli pada produk yang diiklankan. Terutama bagi  65,5% responden dalam penelitian ini yang 

merupakan kalangan para remaja seperti  remaja putri Sekolah Menengah Atas, dimana mereka 

yang mulai beranjak dewasa mencoba belajar menggunakan produk kecantikan demi menunjang 

penampilan. Berikut pernyataan-pernyataan responden tentang iklan: 

- “suka sama iklannya ponds...menarik, pas pertama liat langsung pengen coba sich”(Delvi 18) 

- “saya pengen beli pelembabnya itu lho, kayaknya bikin putih biar kayak artis yang disitu 

haha...”.(Hilda 22 ) 

Dari pernyataan di atas maka sama dengan persepsi tentang  iklan produk  yang menarik   

maka akan mempengaruhi minat beli konsumen. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Das, Mohanty and shil (2008) bahwa iklan merupakan salah satu 

faktor yang memainkan peranan penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam  
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melakukan pembelian. Penelitian ini juga mendukung penelitian Kopalle dan Lehman (1995) 

yang menemukan bahwa pengaruh pengiklan dapat menarik minat beli konsumen serta 

menumbuhkan minat beli konsumen dan pembelian ulang terhadap suatu produk. Sehingga, hasil 

penelitian ini menemukan bahwa dengan menampilkan iklan produk yang menarik, maka akan 

mempengaruhi sikap dan minat beli konsumen.  

 

2. Pengaruh gaya hidup terhadap minat beli konsumen 

Berdasarkan hasil olahan data di atas, ditemukan bahwa gaya hidup berpengaruh positif 

terhadap minat beli konsumen. Hal ini terlihat dari hasil analisis regresi yang menghasilkan nilai 

tingkat signifikan sebesar 0,001 yang berada di bawah batas maksimum toleransi kesalahan, yaitu 

sebesar 0,05 atau sebesar 5%, sehingga hipotesis ini dinyatakan didukung data. Pada pengujian 

hipotesis 2 ditemukan bahwa gaya hidup mampu mempengaruhi minat beli konsumen. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sahrazad (2011) bahwa konsumen 

termotivasi dalam berbelanja karena unsur dan dorongan kebutuhan yang muncul karena life style. 

Mereka selalu berusaha mengikuti trend masa kini, saat mereka masuk dalam dunia remaja, 

mereka membutuhkan kulit wajah yang tampak bersih dan bersinar, terutama bagi 65,5% 

responden dalam penelitian ini yang merupakan kalangan para remaja putri yang juga mempunyai 

karakteristik responden yang dalam penelitian ini 66,5% memiliki pengeluaran perbulan kurang 

dari Rp. 1,000.000,-. Mereka  membelanjakan sedikit dari penghasilan mereka untuk pakaian, 

produk kosmetik apalagi biasanya selalu memilih produk-produk yang memang sudah berkualitas. 

Para remaja ini cenderung menyukai produk Pond’s karena banyak variasi dan kebanyakan dari 

mereka mempunyai pandangan berbeda dari kebanyakan orang lain. Hal ini merupakan life style 

tipe experiences, karena konsumen pada dasarnya selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, 

energik, semangat dan beresiko, terutama untuk para remaja yang lebih mementingkan 

penampilan, wulandari (2010). Berikut pernyataan-pernyataan responden tentang gaya hidup: 

- “saya dari dulu emang suka pond’s...udah banyak yang pake pond’s, jadi ya saya ngikut pada 

pake pond’s. Katanya sich enak produknya banyak yang cocok juga kok”(Bunga 20 ) 

- “Dari dulu saya sich udah pake pond’s, karena dulu yang nyaranin pake pond’s ya mamah 

saya, soalnya dia udah pake dari dulu terus ya dianjurin gitu buat make pond’s....jadi ya suka 

aja pake pond’s lembut kalau dipake.”.(Dila 22 ) 

Hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Kotler dan Amstrong (2008) tentang 

keputusan pembelian dimana pembelian sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, 

pribadi dan psikologi dari pembeli. Sehingga hasil penelitian ini menemukan bahwa life style 

sangat berpengaruh dalam terciptanya proses minat beli konsumen.  
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3. Pengaruh celebrity endorser terhadap minat beli konsumen 

Berdasarkan hasil olahan data di atas, ditemukan bahwa celebrity endorser berpengaruh 

positif terhadap minat beli konsumen. Hal ini terlihat dari hasil analisis regresi yang menghasilkan 

nilai tingkat signifikan sebesar 0,006 yang berada di bawah batas maksimum toleransi kesalahan, 

yaitu sebesar 0,05 atau sebesar 5%, sehingga hipotesis ini dinyatakan didukung data. Pada 

pengujian hipotesis 3 ditemukan bahwa celebrity endorser Pond’s mampu mempengaruhi minat 

beli konsumen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Royan (2004) 

bahwa pilihan bintang iklan yang tepat akan dapat mempengaruhi tumbuhnya market share, 

diharapkan personality (atribut) sang bintang akan melekat pada merek dan diharapkan sang 

bintang menjadi endorser yang handal sehingga dapat menarik minat konsumen untuk membeli. 

Penelitian juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh  Nababan (2008) yang dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa karakteristik yang melekat pada celebrity endorser 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen dan pertumbuhan market share. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa dalam menampilkan iklan yang didukung oleh para celebrity endorser yang 

menarik, mempunyai daya tarik dan memiliki citra yang baik di mata konsumen, maka akan 

mampu mempengaruhi minat beli dari konsumen. Sehingga konsumen, yang sebagian besar para 

remaja dengan presentase 65.5% mengidolakan bintang iklan dalam iklan pelembab Pond’s 

tersebut, akan menjadi tertarik untuk melihat iklannya dari awal sampai akhir penayangan iklan. 

Sehingga diharapkan dengan bintang iklan yang digunakan dapat memunculkan minat beli 

konsumen.  Berikut pernyataan-pernyataan responden tentang celebrity endorser: 

- “Artisnya pond’s cantik, seneng liatnya apalagi kan dia cantik paslah buat iklan pond’s. 

Apalagi saya suka sama gita..dia pinter, punya daya tarik sendiri”. (Memey 18) 

- “Pond’s pintar dalam memilih artis, itu salah satu faktor yang membuat saya mencoba 

produk itu”.(Intan 21 ) 

Dari pernyataan di atas maka sama dengan persepsi tentang bintang iklan  yang 

mempunyai daya tarik kuat  maka akan mempengaruhi minat beli konsumen. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Kasali (1999) bahwa Model iklan yang mempunyai daya tarik fisik dapat 

menambah kepercayaan akan produk, menjadi penyebab utama untuk memperoleh simpati dan 

perhatian orang yang pada akhirnya mampu “memaksa” konsumen sasaran untuk membeli. Dan 

semua karakteristik yang dimiliki oleh bintang iklan dapat mendukung program kampanye produk 

dan dapat mempengaruhi minat beli konsumen dan mendongkrak penjualan (Sciffman & Kanuk, 

2004). Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan menampilkan iklan yang didukung oleh 

celebrity endorser yang menarik dan mempunyai citra yang baik di mata konsumen, maka akan 

mempengaruhi sikap dan minat beli konsumen. 
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4. Pengaruh pesan iklan terhadap minat beli konsumen 

Berdasarkan hasil olahan data di atas, ditemukan bahwa pesan iklan tidak berpengaruh 

positif terhadap minat beli konsumen. Hal ini dapat dilihat dari tabel 5, yang menunjukan bahwa 

tingkat nilai signifikan 0,086, sehingga hipotesis ini dinyatakan tidak didukung data. Pada hasil 

pengujian hipotesis 4 ditemukan bahwa pesan iklan yang diiklankan oleh produk kecantikan 

Pond’s tidak mempengaruhi konsumen dalam  hal minat beli. Artinya, dalam penelitian ini pesan 

iklan yang digunakan dalam iklan Pond’s yang dibintangi oleh Gita gutawa belum mampu 

menarik minat untuk memperhatikan iklan tersebut, memahami pesan iklan Pond’s dan belum 

mampu menyampaikan pesan dengan jelas kepada konsumen, serta mempengaruhi tindakan untuk 

membeli dan menggunakan produk Pond’s. Perbaikan pada unsur pesan iklan yang mampu 

menarik perhatian dan minat mereka untuk selalu memperhatikan iklan tersebut, serta 

membangkitkan keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang produk pelembab Pond’s yang 

diharapkan nantinya akan membuat mereka menjadi berminat untuk membeli produk yang 

diiklankan. Minat tersebut diperlihatkan dengan adanya keinginan untuk mencoba produk 

pelembab Pond’s dan bersedia mendatangi supermarket/toko/warung yang menjual produk 

pelembab Pond’s. Penelitian ini mendukung penelitian Susantya (2011) bahwa pesan iklan yang 

digunakan dalam iklan produk belum tentu dapat mempengaruhi tindakan untuk membeli dan 

mengkonsumsinya oleh konsumen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2011) 

menemukan bahwa pesan iklan mempengaruhi secara positif terhadap minat beli dalam tindakan 

dan keyakinannya akan merek produk yang ditawarkan perusahaan. Walaupun menurut Wardani 

(2011) pesan iklan mempengaruhi secara positf. Berikut pernyataan-pernyataan responden tentang 

Pesan iklan: 

- “Pesan yang ada di iklan Pond’s bagus tapi kalau saya lebih tertarik ke artisnya soalnya 

udah bisa mewakili produknya” (Agnes, 22). 

- “Aku kalau nonton kadang gak terlalu lihat pesannya, lebih suka lihat iklannya langsung” 

(Voni, 19). 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka diketahui bahwa responden merasa 

beranggapan bahwa bintang iklan dalam suatu iklan lebih dapat menarik perhatian dan dapat 

mencerminkan karakteristik dari produk yang diiklankan. Keberhasilan sebuah iklan salah satunya 

ditentukan dari pesan iklan tersebut. Pesan iklan yang baik dan menarik dapat membantu sebuah 

iklan untuk berkomunikasi secara jelas kepada pasar targetnya dan akhirnya dapat mendorong 

minat untuk membeli. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Durianto & Liana 

(2004), yang berpendapat bahwa pesan iklan harus memperhatikan apa yang akan dikatakan (isi 

pesan), bagaiaman mengatakannya secara logis (struktur pesan), bagaimana mengatakannya 
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secara simbolis (format iklan), dan siapa seharusnya yang mengatakan (sumber pesan). Beberapa 

hal yang telah dipaparkan inilah yang seharusnya lebih diperhatikan oleh Pond’s dalam membuat 

suatu pesan iklan yang tidak terlalu rumit sehingga dapat menimbulkan minat beli konsumen.  

 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan analisis dan hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai jawaban terhadap keempat persoalan penelitian ini. Menurut hasil penelitian, 

Iklan produk, gaya hidup dan celebrity endorser berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

beli konsumen. Karena hasil ini mendukung hipotesis awal peneliti yang diajukan dalam 

penelitian ini. Sedangkan pesan iklan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. 

Karena hasil ini tidak mendukung hipotesis awal peneliti yang diajukan dalam penelitian ini.  

Dalam penyampaian pesan dengan bahasa yang kurang dimengerti dan berlebihan akan membuat 

konsumen kurang merespon iklan produk tersebut, sehingga tidak akan mendorong secara 

signifikan terhadap minat beli konsumen. 

 

Implikasi Manajerial 

 Beberapa hal yang bisa dijadikan masukan dan perhatian oleh PT. Unilever Indonesia di 

divisi Produk kecantikan Pond’s pada khususnya dan perusahaan-perusahaan lain pada umumnya 

dalam memasarkan produknya antara lain: 

1. Melihat kondisi pasar yang berfluktuasi maka divisi Pond’s perlu untuk terus melakukan 

inovasi dalam penyampaian produk iklan televisi kepada konsumen agar konsumen tidak 

mengalami kejenuhan sehingga target penjualan dapat dicapai.  

2. Isi pesan yang disampaikan melalui iklan yang ditayangkan hendaknya dikemas secara 

menarik dan tepat sasaran dan tidak menggunakan pesan verbal yang berlebihan, sehingga 

konsumen tidak terlalu sulit menerjemahkan isi dari pesan iklan tersebut dan mau 

menyimak iklan tersebut. 

3. Perusahaan dapat terus memakai celebrity Gita Gutawa untuk iklan produk selanjutnya, 

atau bahkan bisa memilih artis yang lain yang secara fisik dan daya tariknya tidak kalah 

dengan Gita Gutawa. 

 

Implikasi Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru untuk penelitian yang berhubungan 

dengan: iklan produk, gaya hidup, celebrity endorser dan pesan iklan  terhadap minat beli 

konsumen,  karena belum banyak penelitian yang meneliti akan hal ini sebelumnya. Diharapkan 
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ke depan, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi bahkan juga sebagai dasar 

pembentukan teori baru bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan iklan produk, gaya hidup, celebrity endorser dan pesan iklan dalam 

kaitannya dengan minat beli konsumen. 

 

Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang 

 

Keterbatasan penelitian ini yaitu pertama, masih terdapat kuesioner yang bahasanya kurang 

jelas. Rumusan atau bahasa yang ada pada kuesioner sebaiknya menggunakan kalimat yang jauh 

lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh responden. Yang kedua, peneliti tidak menanyakan 

dalam kuesioner tentang frekuensi melihat iklan pelembab Pond’s versi Gita Gutawa yang 

ditayangkan. Oleh karena itu penelitian mendatang dapat menambahkan pertanyaan tersebut untuk 

dapat memperkuat argumen dalam penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, untuk penelitian 

mendatang dapat dilakukan replikasi dengan menambahkan variabelnya sehingga dengan adanya 

penambahan variabel dapat memperkuat argumen pada penelitian serta dalam penyebaran 

kuesioner diharapkan tidak hanya pada lokasi salatiga tetapi dapat diperluas lagi diluar salatiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Arifin, Samsul (2010) Pengaruh Celebtiry Endorser Ridho Rhoma & Rhoma Irama terhadap 

Minat Beli Kartu As (Studi pada Masyarakat Desa Kertosuko Kecamatan Krucil Kab. 

Probolinggo Malang). Skripsi. Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Ariyanti, R, M. (2006). Respon Mahasiswa Terhadap Tayangan Iklan Produk Minuman Berenergi 

Di Televisi (kasus pada mahasiswa strata  1 Institut Pertanian Bogor)   Skripsi. Program 

Studi Komunikasi Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian  Institut Pertanian 

Bogor. 

Ayu, Mayang Septianing. (2011). Pengaruh Celebrity Endorser terhadap Minat Beli Shampo 

Sunslik Co-creation. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga. 

Bachriansyah, Rizki Amalina. (2011). Analisis Pengaruh Kualitas Produk, daya Tarik Iklan, dan 

Persepsi Harga terhadap Minat Beli Konsumen pada Produk Ponsel Nokia (Studi Kasus 

pada Masyarakat Kota Semarang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 

Semarang. 

Canon, J. P et al. (2009). Pemasaran Dasar: Pendekatan Manajerial Global. Jakarta: Salemba 

Empat. 

Chapman & Wahlers. (1999). A Revision and Empirical Test of The Extended Price-Perceived 

Quality Model. Journal of Marketing, Vol.13,No.3. 

Das, B., Mohanty, S., & Shil, N. C. (2008). Categorizing consumers buying behavior: A factor 

analysis in consumer durable market. International Journal of Business and Management, 

3 (9), 147-151. 

Daugherty, R. (2007). National Curriculum Assessment in Wales: Evidence-Informed Policy. 

Welsh Journal of Education 14, 69-84. 

Dharmmesta, B. Swastha & Handoko, T. Hani. (2012). Analisis Perilaku Konsumen. Edisi 

Pertama. Jogjakarta: BPFE. 

Durianto, Darmadi dan C. Liana. (2004). Analisis Efektivitas Iklan Televisi Softener Soft & Fres 

di Jakarta dan Sekitarnya dengan Menggunakan Consumer Decision Model. Jurnal 

Ekonomi Perusahaan Vol. 11 No. 1. Hal 131- 141. 

Firdausi, Firda. (2002). Analisis Pengaruh Iklan terhadap Sikap dan Niat Beli Konsumen dalam 

Memutuskan untuk Membeli Suatu Produk (Studi Kasus Iklan Rokok Djarum 76 yang 

Ditayangkan di Televisi pada Kabupaten Kudus). Tesis. MM Undip Semarang. 



26 
 

Fita. P (2007) Pengaruh Karakteristik Bintang Idola Iklan (Celebrity Endorser) Terhadap Minat 

Beli Konsumen Sabun Lux. Skripsi: Program S1 FE Universitas Negeri Surakarta (tidak 

dipublikasikan). 

 

Grossman, R. P., & Brian, D.T. (1998). The Persistance of Classically Conditioned Brand 

Attitude. Journal of Advertising, 17, hal 23-31. 

Hair, J.F., Black, W. C. & Babin, B. J. (2010). Multivariate data analysis. (7th edition). New 

Jersey : Pearson Education Inc. 

Hardiman, I. (2006). 400 Istilah Promosi Media & Periklanan. Jakarta: Gegas Ulang. 

Hawkins, Del I., dkk,. (2007). Consumer Behavior: Building Marketing Strategy. ed. New 

York: Irwin Mc Graw Hill. 

Howard, J. A. (1994). Buyer Behavior in Marketing Strategy. (2th ed.). New Jersey: Prentice Hall. 

Idiyanti, Anita. (2010). Pengaruh Penggunaan Celebrity Endorser Iklan Sabun Mandi Lux 

Terhadap Persepsi Konsumen Pada Ratu Supermarket Malang. Skripsi. FE Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Jogiyanto. (2008). Metodologi Penelitian sistem Informasi.Yogyakarta: Andi 

Juita, Sherryanti Praretha. (2010). Pengaruh Unsur Iklan Pond’s Fla Wless White “7 Days To 

Love” Terhadap Daya Tarik Iklan Di Televisi. Skripsi. Fakultas sIlmu Sosial dan Ilmu 

Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana. 

Kasali, Rhenald. (1999).Manajemen Periklanan.Jakarta: PT. Pustaka Grafiti. 

Kopalle, P.K. & Lehman, D.R. (1995). The Effects of Advertised and Observed Quality on 

Expectations About New Product Quality." Journal of Marketing Research, vol. XXXII, 

hal 147-151. 

Kotler, P. & Gary Amstrong. (2008). Perilaku Konsumen. Edisi Keduabelas, Jilid Kedua. Jakarta: 

Erlangga. 

                                   (2010). Principles of Marketing  edition. New Jersey: Pearson 

Education Inc. 

Kurniawati, Dyah  (2009) Studi tentang Sikap terhadap Merek dan Impilkasinya pada Minat Beli 

Ulang (Kasus pada Produk Mie Instan Indomie di Kota Semarang). Tesis FE Universitas 

Diponegoro Semarang. 

Lestari, Fajarwati. (2010). Pengaruh Celebrity Endorser (Rafi Ahmad) terhadap Keputusan 

Pembelian Kartu Perdana XL (Suatu Survei pada Pengguna Kartu XL di Kelurahan 

Gegerkalong). Skripsi FE Universitas Pasundan Bandung. 



27 
 

Marpaung, Hendra. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen 

pada Gaul Khabe Distro Medan. Skripsi. Universitas Sumatra Utara. 

Michael Minor & Mowen, John C. (2002). Perilaku Konsumen. Jakarta:Penerbit Erlangga. 

Mittal, V. & Kamakura, W.A. (2001). Satisfaction, repurchase intent, and repurchase behavior 

investigating the moderating effect of customer characteristic. Journal of Marketing 

Research, Vol.38 No.1, pp. 131-142. 

Nababan, Marya Desyeni. (2008). Pengaruh Selebritis Pendukung (Celebrity Endorser) Gita 

Gutawa tehadap Minat Pembelian Ulang Indomie (Studi Kasus pada Mahasiswa FE 

Universitas Methodist Indonesia). Medan: Skripsi. Universitas Sumatra Utara. 

Pranata, Andy. (2011). Pengaruh Citra Merek, Kualitas Pelayanan, Harga, Gaya Hidup terhadap 

Kepercayaan Merek dan Intensi Pembelian motor ninja kawasaki 250R. Skripsi. Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. 

Prasetijo, R., dan John Ihalauw. (2003). Perilaku Konsumen. Yogyakarta: Andi. 

                                             (2004) Perilaku Konsumen. Yogyakarta: Andi. 

 (2005). Perilaku Konsumen. Yogyakarta: Andi. 

Pujadi, Bambang. (2010). Studi Tentang Pengaruh Citra Merek terhadap Minat Beli Melalui Sikap 

terhadap Merek. Tesis. Semarang : Program Studi Magister Manajemen PPs Universitas 

Diponegoro. 

Pujiyanto. (2003). Strategi Pemasaran Produk melalui Media Periklanan. Jurnal NIRMANA Vol. 

5, No.1. 

Putra, Nirwansyah NST. (2010). Pengaruh Endorser Selebritis terhadap Minat Pembelian Produk. 

Skripsi.FE Universitas Islam Indonesia. 

Rossister, John dan Larry. (1998). Advertising and Promotion Manajemen. MC. Graw-Hill Inc. 

Royan, Frans M. (2004). Marketing Selebritis. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 

Russel, J. Thomas., W. Ronald Lane,. (1996). Kleppner’s Advertising Procedure. Thirteenth   

Edition, New Jersey. Prentice Hall.  

Sahrazad, Sara. (2011). Gaya Hidup dan Motivasi Berprestasi sebagai Prediktor terhadap Prestasi 

Akademik Guru yang menjadi Mahasiswa Pasca Sarjana. Tesis. Universitas Indra Pasta 

PGRI. Jakarta. 

Salomon, M.R. (1999). Consumer Behavior Buying, Having and Being. Boston: Allyn and Bacon. 

                  (2007). Consumer Behavior Buying, Having, and Being. ed. New Jersey 

Person Prentice Hall. 



28 
 

Sandra, Happy N.D.J,. (2010). Pengaruh Dimensi Celebrity Endorser terhadap Minat Beli Sepeda 

Motor Honda Scoopy (Survey pada Iklan Honda Scoopy dengan celebrity endorser Grup 

band Vierra). Salatiga: Skripsi. FE Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 

Santoso, S. (2000). Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, Kelompok Gramedia. 

Schiffman, Leon G. dan Leslie Lazer Kanuk. (2004). Perilaku Konsumen. Edisi Ketujuh. Jakarta: 

Indeks. 

                                                                           (2007). Perilaku Konsumen. Edisi Ketujuh. Jakarta: 

Indeks. 

Setiadi, Nugroho. (2003). Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi Untuk Strategi Penelitian 

Pemasaran. Edisi1. Jakarta: Prenada Media. 

Shimp, Terence. (2003). Periklanan Promosi Aspek-aspek Tambahan Komunikasi Terpadu. 

Jakarta: Erlangga. 

Simamora Bilson. (2008). Panduan Riset Perilaku Konsumen. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 

Utama. 

                               (2003). Membongkar Kotak Hitam Konsumen. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama. 

Sinaga’s, A.M. (2006). Analisis Pengaruh Life Style Terhadap Perilaku Pembelian Kopi Oleh 

Responden Starbucks Coffee. Skripsi. Program Sarjana Universitas KatolikIndonesia Atma 

Jaya Jakarta. 

Sukatendel, Rahel. (2010). Pengaruh Iklan Avon Terhadap Tindakan Membeli Masyarakat Taman 

Setia Budi Indah Medan.Jurnal Sosial Opinion Vol. 3, No. 5. Hal 1-9. 

Sukestriyano. (2010). Olah Data Penelitian Berbantu SPSS. Semarang: Universitas Negeri 

Semarang. 

Supramono & Haryanto. (2005). Desain Proposal Penelitian Studi Pemasaran. Yogyakarta: Andi. 

Supramono & Sugiarto. (1993). Statistika. Jogjakarta: Andi Offset. 

Susanto. (2005). Hubungan antara Persepsi terhadap Kualitas Produk dengan Minat Membeli. 

Jurnal marketing Vol.3, No. 5. Hal 1-10. 

Susantya, Vega. (2011). Pengaruh Celebrity Endorser, Pesan Iklan & Citra Merek terhadap Minat 

Beli Produk Sosis Sonice. Skripsi. Fakultas Ilmu sosial dan ilmu komunikasi. Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga. 

Takeuchi, T. & C. Nishio., (2000). The Qualitative Content of Television Advertising and Its 

Penetration: The Case in Japan. Marketing Intelligence & Planning, 18 (2). P. 347-355. 



29 
 

Umar, Husein. (2002). Metode Riset Komunikasi Organisasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama. 

Walistyadi, Anggit. J .(2008). Pengaruh Atribut Iklan Shampo Merek Clear Di Televisi Terhadap 

Motivasi Konsumen Untuk Membeli. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Indonesia Jogyakarta. 

Wardani, C. Aditya. (2011). Pengaruh Pesan Iklan Menggunakan Media Televisi Terhadap minat 

Beli Kartu Seluler Mentari Di Surabaya Timur. Skripsi. FE Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jawa Timur. 

Wibowo, Eric. (2009). Analisis Persepsi Konsumen terhadap Penempatan Produk, Bintang, Iklan, 

Pesan Iklan, dan Iklan Jamu Tolak Angin Sido Muncul dalam Mempengaruhi Intensi 

Membeli Konsumen (Studi kasus pada iklan jamu tolak angin sido muncul versi orang 

pintar (Agnes monica)). Skripsi. FE Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 

Wibowo, Christina Irawati. (2011). Pengaruh Fitur Produk, Konsep Diri, dan Gaya Hidup 

Terhadap Intensi Membeli dan Word Of Mouth Pada Blackberry. Skripsi. FE Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga.  

Wulandari, Putri. (2010). LifeStyle On Purchasing Behavior On Starbucks Coffee.Journal Faculty 

of Economic, Gunadarma University, Indonesia. Hal: 1-11. 

www.myponds.com. 

www. Unilever.com 

http:// www.Pond’s vs Olay, siapa juaranya  _ 1000langkah’s.htm 

http://analisis-laporan-keuangan-sebagai-landasan-keputusan-investasi-pada-pt-unilever-

indonesia-tbk-2-pdf-d430311571.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myponds.com/
http://analisis-laporan-keuangan-sebagai-landasan-keputusan-investasi-pada-pt-unilever-indonesia-tbk-2-pdf-d430311571.htm/
http://analisis-laporan-keuangan-sebagai-landasan-keputusan-investasi-pada-pt-unilever-indonesia-tbk-2-pdf-d430311571.htm/


30 
 

LAMPIRAN 

 
KUESIONER 

 
Responden yang terhormat, 

Sehubungan dengan penyusunan kertas kerja yang menjadi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi (S1), saya mohon kesediaan responden untuk 

menjawab beberapa pertanyaan pada kuesioner ini, sesuai dengan pendapat anda yang sebenarnya. 

Kuesioner ini akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kertas kerja yang terkait dengan pengaruh 

iklan produk, gaya hidup, celebrity endorser, pesan iklan terhadap minat beli konsumen dalam 

iklan Pelembab Pond’s. 

Terima kasih atas kesediaan responden untuk mengisi kuesioner ini. 

 

 

Hormat saya, 

 

 

  Eka Lapera 

 
A. Petunjuk Pengisian 

Berikanlah tanda centang (√ ) untuk alternative jawaban yang Anda anggap paling tepat. 

DATA RESPODEN 

Nama : 

Usia : ( )  < 18 tahun 

  (  )  18-25 tahun 

Jenis kelamin : ( ) Perempuan 

Pekerjaan Anda sehari-hari :  ( ) Pelajar/ mahasiswa 

  ( ) Karyawan 

  ( ) Wiraswasta 

  ( ) Lainnya  …………… 

Pendidikan terakhir : ( ) < S1 

    ( ) S1 

  ( ) > S1 

Pengeluaran per bulan : ( ) < Rp 1.000.000,00 

  ( ) Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00 

  ( ) > Rp 2.000.000,00 

Apakah anda pernah melihat iklan ponds  di TV versi Gita Gutawa?  (      ) Ya 

              ( ) Tidak 

(Jika Anda menjawab tidak pernah, Anda tidak perlu mengisi pertanyaan selanjutnya). 

 

Apakah Anda tertarik membeli produk milik PT Unilever versi Gita gutawa? ( ) Ya 

 ( ) Tidak 

(Jika Anda menjawab tidak pernah, Anda tidak perlu mengisi pertanyaan selanjutnya) 

Apakah anda merupakan pengguna produk pond’s?  ( ) Ya 

 ( ) Tidak 

(Jika Anda menjawab tidak pernah, Anda tidak perlu mengisi pertanyaan selanjutnya). 
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B. Atribut Penelitian 

Berilah tanda centang (√ ) pada alternatif jawaban yang Anda anggap paling tepat. 

Keterangan: 

1 = STS : Sangat Tidak Setuju   

2 = KS  : Kurang Setuju    

3 = CS  : Cukup Setuju    

4 = S  : Setuju    

5 = SS  : Sangat Setuju  

Pernyataan untuk mengukur variabel iklan produk 

PERNYATAAN STS KS CS S SS 

1. Iklan yang ditayangkan menarik perhatian saya.      

2. Setelah melihat iklan tersebut saya ingin kembali 

melihatnya. 
     

3. Saya dapat dengan mudah mengenali iklan pond’s.      

4. Saya dapat memahami bahasa iklan pond’s.      

5. Saya ingin membeli produk pond’s setelah melihat 

iklannya. 

     

 

 Pernyataan untuk mengukur variabel gaya hidup 

PERNYATAAN STS KS CS S SS 

1. Saya selalu mengikuti tren masa kini.      

2. Saya pecinta produk pond’s.      

3. Saya mempunyai pandangan berbeda dari kebanyakan 

orang lain. 

     

4. Produk Pond’s sesuai dengan gaya hidup saya.      

5. Saya mudah berkomunikasi dengan lingkungan.      

 

Pernyataan untuk mengukur variabel produk celebrity endorser (bintang iklan) 

PERNYATAAN STS KS CS S SS 

1. Bintang iklan pond’s merupakan idola saya.      

2. Bintang iklan pond’s sesuai dengan produk yang 

diiklankan. 

     

3. Bintang iklan pond’s mempunyai citra yang baik.       

4. Bintang iklan pond’s memiliki daya tarik yang sangat 

kuat. 

     

5. Bintang iklan pond’s mempunyai kemampuan dalam 

penyampaian pesan. 

     

 

Pernyataan untuk mengukur variabel pesan iklan 

PERNYATAAN STS KS CS S SS 

1.  Pesan yang disampaikan pond’s menarik.      

2. Pesan yang disampaikan pond’s dapat dengan mudah 

dipahami. 

     

3. Pesan yang disampaikan pond’s dapat dengan mudah 

diingat. 

     

4. Pesan yang disampaikan pond’s membuat saya ingin 

mencoba. 

     

5. Pesan yang disampaikan pond’s  jelas.      
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Pernyataan untuk mengukur variabel minat beli 

PERNYATAAN STS KS CS S SS 

1. Saya berkeinginan membeli produk pond’s.      

2. Saya berminat membeli ketika model iklan pond’s 

adalah gita gutawa. 

     

3. Saya akan melakukan pembelian setelah melihat iklan 

pond’s. 

     

4. Saya akan menginformasikan kepada teman saya 

untuk membeli produk pond’s. 

     

5. Saya tertarik membeli produk pond’s setelah 

mendapatkan informasi yang saya inginkan. 
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HASIL UJI REGRESI 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  y x1 x2 x3 x4 

N 200 200 200 200 200 

Normal Parametersa Mean 13.8850 15.9100 15.8250 16.3400 17.2400 

Std. Deviation 3.96869 3.17685 3.14385 3.98419 2.93350 

Most Extreme Differences Absolute .091 .092 .074 .093 .092 

Positive .058 .066 .074 .077 .078 

Negative -.091 -.092 -.064 -.093 -.092 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.282 1.305 1.039 1.313 1.307 

Asymp. Sig. (2-tailed) .075 .066 .230 .064 .066 

a. Test distribution is Normal.      

 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .604
a
 .365 .352 3.19490 1.815 

a. Predictors: (Constant), pi, ip, ce, gh   

b. Dependent Variable: mb 

 

 

  

Uji Multikolineritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.992 1.481  -.670 .504   

ip .195 .086 .156 2.269 .024 .689 1.451 

gh .337 .098 .267 3.446 .001 .544 1.839 

ce .192 .070 .193 2.760 .006 .665 1.503 

pi .192 .111 .142 1.728 .086 .484 2.066 

a. Dependent Variable: 

mb 
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Uji Heterokedastisitas 

Correlations 

   
Unstandard

ized 

Residual ip gh ce Pi 

Spearman's rho Unstandardized Residual Correlation Coefficient 1.000 .005 -.005 .032 .088 

Sig. (2-tailed) . .949 .946 .649 .218 

N 200 200 200 200 200 

Ip Correlation Coefficient .005 1.000 .512** .482** .576** 

Sig. (2-tailed) .949 . .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 

Gh Correlation Coefficient -.005 .512** 1.000 .444** .602** 

Sig. (2-tailed) .946 .000 . .000 .000 

N 200 200 200 200 200 

Ce Correlation Coefficient .032 .482** .444** 1.000 .531** 

Sig. (2-tailed) .649 .000 .000 . .000 

N 200 200 200 200 200 

Pi Correlation Coefficient .088 .576** .602** .531** 1.000 

Sig. (2-tailed) .218 .000 .000 .000 . 

N 200 200 200 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS 

 

 

 

1. Iklan Produk 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.724 .728 5 

 

Item-Total Statistic 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

Item-Total 

Correlation 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

Ip1 73.8667 197.913 .392 .931 

Ip2 74.3000 195.045 .470 .930 

Ip3 73.4333 198.254 .426 .931 

Ip4 73.5667 198.392 .343 .932 

Ip5 74.8333 195.178 .519 .929 

 

 

 

2. Gaya Hidup 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.686 .674 5 

 

Item-Total Statistic 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance 

Item-Total 

Correlation 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

Gh1 73.7000 191.597 .474 .930 

Gh2 74.6333 188.585 .545 .929 

Gh3 73.6000 185.697 .686 .927 

Gh4 74.5333 196.326 .342 .932 

Gh5 73.6333 196.792 .350 .932 
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3. Celebrity endorser 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.913 .919 5 

 

Item-Total Statistic 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance 

Item-Total 

Correlation 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

Ce1 74.6000 184.593 .662 .927 

Ce2 74.0000 189.862 .583 .929 

Ce3 73.6667 189.057 .760 .926 

Ce4 73.8000 186.510 .706 .927 

Ce5 73.6333 187.275 .802 .925 

 

 

4. Pesan Iklan 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.860 .865 5 

 

Item-Total Statistic 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

Item-Total 

Correlation 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

Pi1 73.7000 190.700 .774 .927 

Pi2 73.8000 193.338 .568 .929 

Pi3 73.7000 193.252 .511 .930 

Pi4 74.2333 192.254 .560 .929 

Pi5 73.8333 190.557 .631 .928 
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5. Minat Beli 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.918 .923 5 

 

Item-Total Statistic 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

Item-Total 

Correlation 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

Mb1 74.5333 186.051 .637 .928 

Mb2 75.0333 189.275 .589 .928 

Mb3 75.0333 190.654 .713 .927 

Mb4 74.7667 187.633 .716 .926 

Mb5 74.3667 184.792 .665 .927 
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Daftar wawancara responden 

1. Iklan produk 

Apa iklan pelembab pond’s begitu menarik perhatian Anda? 

Apa respon atau tanggapan Anda setelah melihat iklan pelembab pond’s? 

2.  Gaya hidup 

Apa yang menjadi ketertarikan Anda pake pelembab pond’s? 

Apakah Anda pecinta produk pond’s?Mulai kapan Anda mulai pake pond’s? 

3. Celebrity endorser 

Menurut Anda artis dalam iklan itu seberapa penting?Menurut Anda jika Gita 

gutawa yang jadi artisnya pond’s pendapat Anda seperti apa?? 

Menurut Anda apakah pond’s sudah tepat dalam menentukan artis dalam iklan 

pelembabnya? 

4. Pesan iklan 

Menurut Anda pesan yang disampaikan pond’s apakah sudah jelas? 

Apakah setelah melihat iklan pond’s Anda dapat memahami pesan yang 

disampaikan pond’s?  

 

 

 




