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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konsep kredibilitas hingga kini masih menjadi kajian yang menarik 

untuk diteliti, baik dikalangan akademisi maupun praktisi pemasaran. 

Dewasa ini hampir sebagian besar iklan yang ditayangkan terutama melalui 

televisi banyak menggunakan endorser dikalangan aktris/aktor, atlet, 

pembawa acara, tokoh masyarakat maupun selebritis dan tokoh-tokoh 

populer lainnya. Penggunaan endorser tersebut merupakan keputusan yang 

kritikal bagi marketer. Bila diputuskan secara tepat maka akan memberikan 

pengaruh yang besar terhadap tingkat penjualan produk. Disamping itu 

pemilihan endorser perlu mempertimbangkan kredibilitas terutama 

kesesuaian antara citra endorser dan citra produk yang akan dibangun. 

Namun demikian, ada hal  mendasar lainnya yang perlu diperhatikan bahwa 

penggunaan endorser tidak cukup hanya sebatas popularitas semata, namun 

perlu diperhatikan karakteristik dari produk yang diiklankan dan kredibilitas 

perusahaan (Zuraida dan Chasanah, 2012). 

Tidak hanya kredibilitas endorser yang berpengaruh pada efektifitas 

iklan, namun juga kredibilitas perusahaan yang akan berpengaruh dalam 

evaluasi konsumen dan kepercayaan konsumen terhadap merek maupun 

produk perusahaan. Evaluasi dan kepercayaan akan berpengaruh pada sikap 

terhadap merek. Sikap konsumen terhadap merek menurut Howard (1989) 

adalah kecenderungan konsumen untuk memperhatikan aspek-aspek fisik 
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dari suatu produk seperti warna,  ukuran, bentuk dan teksturnya. Menurut 

Azwar (1995), sikap konsumen terhadap merek sebagai bagian dari brand 

image, untuk memenuhi kepuasan konsumen. Sikap konsumen terhadap 

merek dapat saja positif maupun negatif, salah satu faktor yang berpengaruh 

adalah kredibilitas endorser. Kredibilitas endorser secara definitif dikatakan 

sebagai seseorang yang dipersepsikan ahli mengkomunikasikan pesan 

(expertise) serta kejujuran dan kepercayaan (trustworthtiness) untuk 

memberikan opini obyektif terhadap produk (Belch dan Belch, 1994). 

Sementara itu Ohanian (1990) mengatakan kredibilitas endorser bukan 

hanya diukur dari expertise dan trustworthtiness tetapi juga daya tarik 

(attractiveness) dengan penekanan pada daya tarik fisik. Keputusan Ohanian 

memasukkan daya tarik sebagai dimensi kredibilitas ini sesuai dengan hasil 

riset kredibilitas endorser yang selama ini ada, dimana komunikator yang 

mempunyai daya tarik secara fisik sering disukai dan mempunyai dampak 

positif dalam mengubah opini dan evaluasi produk. Penelitian Ohanian 

(1990), diperkuat oleh Solomon (2002) dengan memberikan indikator yang 

lebih luas dalam melihat dimensi daya tarik (attractiveness). Dimensinya 

tidak saja dilihat dari penampilan fisik (physical appeareance), namun juga 

kepribadian (personality), disukai (likeability) dan kesamaan persepsi antara 

endorser dengan produk (similarity). 

Sementara itu unsur kredibilitas perusahaan (corporate credibility) 

oleh Frombrun (1986) dikatakan sebagai bagian penting dari keberhasilan 

perusahaan dalam beriklan, selain kredibilitas endorser. Dalam konteks ini 

kredibilitas perusahaan dikatakan sebagai tingkat kepercayaan seseorang 



3 
 

terhadap expertise, trustworthtiness dan attractiveness perusahaan 

berdasarkan kinerja perusahaan di masa lalu. Keller (1998), mendifinisikan 

kredibilitas perusahaan sebagai perluasan dari kepercayaan konsumen 

bahwa perusahaan mampu mendesain dan menyalurkan produk serta jasa 

yang dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan dan keinginan 

konsumen.  

Sikap terhadap iklan menunjukkan perasaan yang dimiliki konsumen 

dan sikap keseluruhan terhadap format iklan yang ditampilkan. Sikap 

terhadap iklan adalah pendapat seseorang atas 

kenyamanan/ketidaknyamanan yang diterima seseorang terhadap iklan dan 

juga sikap keseluruhan konsumen terhadap suatu iklan (Grewal, 1997). 

Sikap terhadap iklan didefinisikan sebagai kecenderungan konsumen untuk 

merespon dalam cara yang yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, 

positif, atau negatif terhadap iklan secara keseluruhan (Markenzie dan Lutz, 

1989). Sikap terhadap merek adalah evaluasi keseluruhan tentang merek 

yang dilakukan oleh konsumen (Keller, 1998) dan merefleksikan respon 

konsumen terhadap merek tersebut. Sikap terhadap merek 

merepresentasikan pengaruh konsumen terhadap suatu merek, yang dapat 

mengarah pada tindakan nyata, seperti pilihan terhadap suatu merek (Keller, 

1998). Sudah umum dibicarakan, bahwa semakin tertariknya seseorang 

terhadap suatu merek, maka semakin kuat keinginan seseorang itu untuk 

memiliki dan memilih merek tersebut. Howard dan Sheth (dalam Tirtiroglu 

dan Elbeck, 2008) mendefenisikan intensi membeli sebagai kemungkinan 

seorang konsumen berencana membeli produk tertentu pada jangka waktu 



4 
 

tertentu dan hal itu terjadi setelah konsumen menyimpan informasi yang 

relevan untuk menentukan keputusan membeli. Menurut Assael (dalam 

Barata, 2007) intensi membeli merupakan tahap terakhir dari rangkaian 

proses keputusan pembelian konsumen. Proses ini akan dimulai dari 

munculnya kebutuhan akan suatu produk (need arousal), dilanjutkan dengan 

pemrosesan informasi oleh konsumen (consumer information processing), 

selanjutnya konsumen akan mengevaluasi produk tersebut. Hasil evaluasi 

inilah yang akhirnya memunculkan niat atau intensi untuk membeli. 

Studi empiris yang menguji pengaruh kredibilitas perusahaan 

(corporate credibility) pada sikap terhadap iklan (AAd), sikap terhadap 

merek (AB) dan intensi membeli (PI) relatif sedikit, salah satunya dilakukan 

oleh MacKenzie dan Lutz (1989) yang kemudian dikembangkan oleh 

Fombrun (1996) dengan menguji pengaruh kredibilitas perusahaan terhadap 

perilaku konsumen baik perilaku positif maupun negatif. Sementara itu 

Ohanian (1990) hanya meneliti penggunaan endorser pada iklan dan 

kredibilitas endorser sebagai bagian penting dalam tindakan beli produk 

sebagai hasil dari efektifitas iklan. Permasalahan yang semestinya dipahami 

namun tidak mendapat perhatian dari peneliti tersebut diatas adalah 

pentingnya menggunakan dua variabel, yaitu kredibilitas perusahaan dan 

kredibilitas endorser yang juga ikut berpengaruh terhadap iklan, merek dan 

intensi membeli.  

Riset terdahulu tersebut kemudian dikembangkan oleh Lafferty, 

Goldsmith dan Newell (2000) dengan memberikan kontribusi yang berarti 

dari kelemahan penelitian sebelumnya. Dalam riset ini mereka mengkaitkan 
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kredibilitas endorser dan kredibilitas perusahaan. Dalam penelitian tersebut, 

ditemukan adanya pengaruh yang signifikan antara kredibilitas perusahaan 

dan kredibilitas endorser dengan sikap konsumen terhadap iklan, sikap 

konsumen terhadap merek dan terhadap intensi membeli. Dengan 

menggunakan desain penelitian eksperimental, Lafferty, Goldsmith dan 

Newell merekayasa persepsi pada kredibilitas perusahaan dan kredibilitas 

endorser (tinggi versus rendah). Hasil yang diperoleh dari penelitian 

tersebut, endorser mempunyai pengaruh lebih besar pada bagaimana 

konsumen melihat iklan itu sendiri, sedangkan perusahaan lebih 

berpengaruh terhadap merek. Namun demikian dalam penelitian Lafferty, 

Goldsmith dan Newell (2000) ini ada beberapa kelemahan. Pertama, 

penggunaan nama merek dan perusahaan yang tidak nyata. Kedua, 

penggunaan sampel homogen di dalam penelitian sehingga tidak dapat 

digeneralisasikan ke populasi lain. Dua hal ini juga mereka akui sebagai 

kekurangan di dalam penelitian mereka (Lafferty, Goldsmith dan 

Newell,2000). 

Peneliti memilih mahasiswa Universitas Brawijaya sebagai subjek 

penelitian karena Universitas Brawijaya memiliki jumlah mahasiswa 

terbanyak di Kota Malang. Universitas Brawijaya merupakan salah satu 

universitas negeri terkemuka di Indonesia yang memiliki sekitar 50.000 

orang mahasiswa aktif dari berbagai strata yang tersebar di berbagai 

fakultas.  
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Tabel 1.1 

Jumlah Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Malang, 

Jawa Timur 2010/2011 

 

Perguruan Tinggi Negeri Jumlah Mahasiswa 

Universitas Brawijaya 55.397 orang 

Universitas Negeri Malang 23.032 orang 

Universitas Islam Negeri 

Malang 

9.301 orang 

Sumber : Data diolah 2011 

Berdasarkan ulasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kredibilitas Perusahaan dan 

Kredibilitas Endorser pada Sikap Konsumen (terhadap Iklan dan 

Merek) dan Intensi Membeli”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Apakah terdapat pengaruh kredibilitas endorser pada sikap terhadap 

iklan dan sikap terhadap merek? 

2. Apakah terdapat pengaruh kredibilitas endorser pada intensi membeli? 

3. Apakah terdapat pengaruh kredibilitas perusahaan pada sikap terhadap 

iklan dan sikap terhadap merek? 

4. Apakah terdapat pengaruh kredibilitas perusahaan pada intensi membeli? 

5. Apakah terdapat interaksi antara kredibilitas perusahaan dan kredibilitas 

endorser pada sikap terhadap iklan dan sikap terhadap merek? 

6. Apakah terdapat interaksi antara kredibilitas perusahaan dan kredibilitas 

endorser terhadap intensi membeli? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kredibilitas endorser pada 

sikap terhadap iklan dan sikap terhadap merek. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kredibilitas endorser pada 

intensi membeli. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kredibilitas perusahaan 

pada sikap terhadap iklan dan sikap terhadap merek. 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kredibilitas perusahaan 

pada intensi membeli. 

5. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara kredibilitas 

perusahaan dan kredibilitas endorser pada sikap terhadap iklan dan sikap 

terhadap merek. 

6. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara kredibilitas 

perusahaan dan kredibilitas endorser terhadap intensi membeli. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Kontribusi Teori 

a. Menyediakan literatur tentang pengaruh kredibilitas perusahaan 

dan kredibilitas endorser pada sikap konsumen (terhadap iklan 

dan merek) dan intensi membeli. Hal yang dibahas di dalam 

penelitian ini merupakan salah satu isu manajemen pemasaran 

yang penting dan belum menerima perhatian riset yang cukup. 

b. Menyediakan dasar teoritikal dan bukti empiris untuk investigasi 

berikutnya tentang pengaruh kredibilitas perusahaan dan 

kredibilitas endorser pada sikap konsumen dan intensi membeli. 

c. Menguji teori dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

1.4.2 Kontribusi Praktek 

a. Hasil penelitian ini dapat diterapkan untuk praktek dibidang 

manajemen pemasaran. Manajer pemasaran dapat menggunakan 

hasil penelitian ini sebagai dasar pertimbangan dalam 

menentukan endorser dan upaya untuk meningkatkan kredibilitas 

perusahaan. 

b. Meningkatkan pemahaman tentang pengaruh kredibilitas 

perusahaan dan kredibilitas endorser pada sikap konsumen dan 

intensi membeli sehingga manajer pemasaran dapat 

mendiskusikan implikasi-implikasinya untuk memformulasikan 

strategi-strategi pemasaran yang lebih baik. 


