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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

 Pada era globalisasi ini, dimana persaingan pasar yang semakin kompetitif 

menuntut adanya kemampuan pada pihak manajemen dalam mengelola strategi 

pemasaran agar produk yang dihasilkan dapat bertahan dan terjual di pasar. Salah satu 

cara yang sering digunakan oleh banyak perusahaan agar dapat unggul dalam 

persaingan adalah dengan melakukan promosi. Hal ini dilakukan oleh perusahaan 

untuk menarik perhatian konsumen, karena sebagus apapun kualitas suatu produk, 

jika mereka tidak mengetahui keberadaan produk tersebut maka kemungkinan untuk 

terjualnya sangat kecil. 

 Salah satu media promosi yang banyak digunakan oleh perusahaan adalah 

iklan. Iklan merupakan media yang tepat untuk memasarkan suatu produk dan 

dianggap cukup efektif dalam menciptakan brand awareness karena dapat 

menjangkau khalayak yang besar dalam satu waktu (Ouwersloot & Duncan 2008, 

10). Media untuk beriklan sangat banyak dan dapat ditemui dimana saja, baik di 

jalanan, media cetak, maupun media elektronik seperti TV dan Internet. Banyak 

perusahaan yang menyediakan biaya yang sangat besar untuk kegiatan promosi 

tersebut, karena iklan cenderung dapat menarik konsumen untuk melakukan 

pembelian terhadap suatu produk. 
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 Belanja iklan di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 

semester 1 2012, terdapat kenaikan 25% menjadi Rp 40 triliun jika dibandingkan 

dengan periode yang sama pada tahun 2011 (Siregar 2012). Iklan televisi 

berkontribusi sebesar 68% dari total belanja iklan di Indonesia (Siregar 2012). 

Perusahaan telekomunikasi merupakan salah satu pembelanja terbesar selama periode 

tersebut. 

 Berkembangnya teknologi yang sangat pesat membuat tampilan suatu iklan 

menjadi lebih menarik untuk ditonton oleh konsumen. Meskipun demikian, suatu 

iklan haruslah mudah untuk dicerna oleh target konsumen sehingga pesan iklan yang 

ingin disampaikan oleh perusahaan menjadi lebih efektif. Berbagai ragam kreativitas 

iklan yang ditampilkan di TV dapat mempengaruhi persepsi konsumen dan proses 

pengambilan keputusan konsumen dalam hal memilih merek yang banyak beredar di 

pasar.  

 Penggunaan celebrity endorser dalam menyampaikan pesan melalui iklan 

dianggap cukup efektif oleh banyak perusahaan. Celebrity endorsement, atau yang 

biasa juga disebut brand endorsement adalah seseorang yang dipercaya untuk 

mewakili produk tertentu (Royan, 2005). Shimp membagi endorser menjadi dua 

jenis, yaitu typical person endorser dan celebrity endorser. Celebrity endorser adalah 

pendukung iklan yang menggunakan orang terkenal, sedangkan typical person 

endorser adalah orang-orang biasa yang tidak terkenal. Perusahaan sering kali 

menggunakan selebriti dalam upaya melakukan persuasi kepada konsumen agar 

membeli produk yang ditawarkannya (Shimp, 1990). Selebriti merupakan endorser 
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yang efektif karena mereka dapat menjadi inspirasi oleh banyak masyarakat yang 

juga merupakan konsumen. Peran endorser disini tidak hanya sebagai talent iklan 

saja, tetapi ikut berperan aktif dalam seluruh kegiatan kampanye produk tersebut. 

Fenomena penggunaan selebriti sebagai model iklan di Indonesia juga bukan 

merupakan hal yang baru. Dengan menggunakan celebrity endorser, perusahaan 

percaya akan lebih mendapatkan perhatian pada produk yang diiklankan dan 

mentransfer nilai image ke produk sesuai dengan profil selebriti yang ditampilkan.  

 Pemilihan celebrity endorser biasanya disesuaikan dengan citra 

perusahaannya, karena ketika konsumen melihat selebriti yang kredibel mendukung 

suatu produk, mereka akan berpikir bahwa perusahaan dari merek tersebut kurang 

lebih akan memiliki citra yang sama dengan endorser nya. Maka dari itu, pemilihan 

brand endorsement biasanya dengan mempertimbangkan sikap, perilaku, prestasi dan 

reputasi yang dimiliki oleh selebriti tersebut. Setiap selebriti memiliki daya tarik yang 

berbeda-beda. Daya tarik yang dimaksud disini yaitu sejumlah elemen yang terdapat 

dalam diri selebriti yang meliputi sejumlah karakteristik yang dapat dilihat oleh 

publik seperti fisik, kecerdasan, sifat kepribadian dan gaya hidup. Hebert Kelman 

mengembangkan tiga atribut dasar yang harus dimiliki oleh seorang celebrity 

endorser, yaitu credibility, attractiveness, dan power (Belch & Belch 2009, 178). 

 PT. Telkom adalah salah satu perusahaan milik negara yang merupakan bisnis 

telekomunikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan milik negara ini termasuk salah satu 

dari sekian banyak perusahaan yang menggunakan brand endorsement untuk 
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mempromosikan produk-produknya. Belum lama ini mereka menggunakan selebriti 

Agnes Monica sebagai endorser dalam iklannya yang mempromosikan kartu Simpati. 

Agnes Monica merupakan artis muda yang sangat berbakat, dilihat dari prestasi-

prestasi yang telah dicapainya, dan juga digemari oleh banyak anak-anak muda di 

Indonesia. Dalam iklannya yang bertema “Dance Like Agnes” ini bertujuan untuk 

mengajak anak-anak muda yang aktif untuk mengikuti kompetisi yang diadakan oleh 

Telkomsel. Agnes Monica memiliki popularitas yang sangat tinggi di masyarakat 

Indonesia (Farouk, 2012). Dengan demikian konsumen akan menganggap merek atau 

produk yang diwakilinya bukanlah produk sembarangan. Dengan tingkat kepopuleran 

yang dimiliki oleh Agnes Monica diharapkan dapat mempengaruhi anak-anak muda 

untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi tersebut.  

 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Selebritis dapat menerima sedikit kepercayaan ketika mengiklankan terlalu 

banyak produk (multiple brand endorsement) karena konsumen menerima informasi 

yang berbeda dari endorser yang sama. Kredibilitas seorang endorser dapat 

berpengaruh pada proses penyampaian pesan kepada konsumen. Apabila selebriti 

dapat dipercaya oleh konsumen maka pesan yang disampaikan melalui iklan sangat 

memungkinkan untuk dipercaya juga.  

 Selain itu juga, celebrity endorser terbukti tidak efektif jika ada pemberitaan 

negatif mengenai selebriti tersebut yang dapat merusak image dan pada akhirnya akan 
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berdampak juga pada image merek yang diiklankan karena persepsi negatif terhadap 

selebriti akan ditransfer ke merek produk yang diiklankan oleh selebriti tersebut. 

 Penggunaan selebriti sebagai endorser di satu sisi dapat menjadi alat yang 

efektif bagi perusahaan untuk mempromosikan produknya, tetapi di sisi lain terdapat 

risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. 

Artis muda yang digandeng oleh PT. Telkomsel dalam kegiatan 

mempromosikan kartu simPATI adalah Agnes Monica yang sangat populer dimata 

masyarakat Indonesia. Tetapi sebelum Agnes Monica mengikuti kegiatan pemasaran 

yang dilakukan oleh Telkomsel, selebriti muda ini sempat mempromosikan kartu Tri 

(3) yang dimiliki oleh PT. Hutchison CP Telecommunications selama kurang lebih 

dua tahun. Hal ini dapat membuat image selebriti Agnes Monica menjadi kurang 

kredibel, sehingga pesan yang ingin disampaikan melalui iklan menjadi kurang 

efektif. Kredibilitas yang dimaksudkan disini merupakan suatu keterampilan dan nilai 

kepercayaan dalam meyakinkan orang lain mengenai produk yang di promosikan. 

Selain itu, Agnes Monica juga membintangi berbagai macam iklan seperti 

Tolak Angin, CSL Blueberry, dan Freshcare. Sebagai artis yang memiliki image 

high-class, Agnes Monica seharusnya cukup selektif dalam memilih brand yang akan 

diiklankan. Dengan membintangi iklan seperti produk CSL Blueberry yang menyasar 

target market menengah kebawah, akan mempengaruhi image yang dimilikinya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas efektivitas 

penggunaan celebrity endorser Agnes Monica dalam iklan Telkomsel simPATI 

“Dance Like Agnes”. 
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I.3. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah: Sejauh mana efektivitas Agnes Monica sebagai celebrity endorser dalam 

menarik minat konsumen untuk mengikuti kompetisi yang diadakan oleh Telkomsel 

simPATI? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

 Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Agnes Monica sebagai celebrity endorser  

dalam menarik minat konsumen untuk mengikuti kompetisi yang diadakan oleh 

Telkomsel simPATI. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis dibagi menjadi tiga, 

yaitu kegunaan akademis, kegunaan praktis, dan kegunaan sosial. 

I.5.1. Kegunaan Akademis 

 Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan pembaca khususnya 

dalam bidang Ilmu Komunikasi mengenai strategi promosi dengan menggunakan 

celebrity endorsement. 

I.5.2. Kegunaan Praktis 

 Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui sejauh 

mana efektivitas Agnes Monica sebagai celebrity endorser dalam menarik minat 
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konsumen untuk mengikuti kompetisi yang diadakan oleh Telkomsel simPATI, dan 

juga bagi pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut. 

I.5.3. Kegunaan Sosial 

 Kegunaan sosial dari penelitian ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada 

masyarakat mengenai penggunaan artis dalam sebuah iklan (celebrity endorser) agar 

lebih bijak dalam memilih produk.  

 

I.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika dalam penulisan penelitian skripsi ini diuraikan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan berisi tentang : latar belakang penelitian, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II Objek Penelitian berisi tentang : sejarah singkat perusahaan PT. 

Telkom dan uraian tentang Agnes Monica, serta iklan Telkomsel simPATI “Dance 

Like Agnes”. 

 BAB III Tinjauan Pustaka berisi tentang : teori-teori yang menjadi 

permasalahan pokok pada penelitian ini. 

 BAB IV Metodologi Penelitian berisi tentang : metode penelitian yang akan 

digunakan dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data, validitas dan 

reabilitas, definisi operasional, serta rencana analisis data. 

 BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang : data-data yang 

diperoleh akan ditampilkan dan akan dilakukan analisis serta pembahasannya. 
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 BAB VI Penutup berisi tentang : kesimpulan yang didapat oleh penulis dari 

hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang 

terkait. 

 

 




