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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Menurut Kepala Ekonom Bank Pembangunan Asia, Edimon Ginting 

(Antaranews 2012), bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2011 

mencapai 6,6 persen yang didukung oleh konsumsi domestik dan investasi. Hal 

ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk semakin kreatif dan inovatif 

dalam menjalankan kegiatan usahanya yang secara lingkungan semakin 

kompetitif.Menurut Kotler & Cox (1998), banyak sekali industri-industri besar 

mengalami kemajuan pertumbuhan yang pesat, sementara itu banyak juga yang 

secara perlahan mengalami kemerosotan dan kemudian berhenti karena tidak bisa 

menghadapi persaingan pasar secara kreatif dan inovatif. 

Disisi lain, periklanan mendapat perhatian tajam semenjak aspek informasi 

menjadi bagian penting dalam membangun keunggulan kompetitif perusahaan. 

Menurut Kotler & Cox (1998), para peneliti periklanan dan pemasaran telah 

mengembangkan berbagai teknik-teknik baru untuk menetapkan dan mengukur 

sikap dan perilaku yang berubah-ubah. Teknik-teknik tersebut dikembangkan 

untuk memahami proses komunikasi yang digunakan dalam bentuk komprehensif 

dalam menyusun strategi-strategi dan taktik-taktik iklan agar bisa menjadi dan 

meningkatkan daya saing perusahaan.  

Dalam hal ini, periklanan dianggap sebagai suatu cara penyampaian pesan 

yang dapat menarik minat konsumen sebanyak-banyaknya yang dapat dikelola 
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secara kreatif dan inovatif oleh pihak pemasar untuk mendorong penjualan dan 

menarik keuntungan maksimalnya.Belch & Belch (2007) menyatakan beberapa 

alasan mengapa periklanan adalah bagian penting bagi para pemasar.Pertama, 

iklan masih merupakan cara paling efektif untuk menjangkau sejumlah besar 

audien.Kedua, periklanan adalah sebuah perangkat berharga dan cara ampuh 

untuk memberikan konsumen, sejumlah informasi serta dapat mempengaruhi 

persepsi-persepsinya.Dan periklanan juga dapat digunakan untuk menciptakan 

image-image yang unik dan menyenangkan serta asosiasi-asosiasi brand yang 

dapat menjadi sangat penting bagi perusahaan dalam menjual produk atau jasa-

jasa. 

Salah satu bentuk periklanan yang dianggap paling efektif dalam 

memperkenalkan dan mempromosikan produk kepada konsumen adalah melalui 

media televisi atau iklan televisi. Menurut Duncan (2008), televisi begitu sangat 

dinamis berkenaan dengan kemampuannya untuk membawakan tampilan-

tampilan yang bergerak dan bunyi, yang seringkali dianggap media paling efektif 

dalam komunikasi pemasaran. Solomon, Marshall & Stuart (2008) juga 

menegaskan bahwa karena kemampuan televisi untuk menjangkau sebanyak 

mungkin orang pada sekali waktu, media ini seringkali media periklanan yang 

paling banyak dipilih dibanding media-media lainnya baik oleh perusahaan-

perusahaan nasional maupun regional.  

Secara lebih spesifik, Solomon, Marshall & Stuart (2008) mengemukakan 

keunggulan-keunggulan media televisi sebagai media periklanan yang digunakan 

perusahaan paling efektif. Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain: 
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a) Media televisi adalah sangat fleksibel dan sangat kreatif,  

b) Jaringan televisi adalah cara biaya paling efektif untuk menjangkau 

sebanyak mungkin audien.  

c) TV kabel dan satelit membantu pengiklan untuk menjangkau 

kelompok yang dipilih pada biaya yang relatif rendah. 

d) Cara bergengsi untuk beriklan, dapat mempertunjukkan produk sesuai 

penggunaan.  

e) Dapat memberikan hiburan dan menghasilkan kesenangan-kesenangan 

dan pesan-pesan memiliki dampak tinggi karena tampilan dan bunyi.  

Salah satu cara beriklan melalui media televisi adalah menggunakan tokoh 

pendukung endorser yang ditampilkan selama iklan berlangsung.Menurut Belch 

& Belch (2007) endorser merupakan individu atau kelompok yang 

mengkomunikasikan pesan produk atau jasa sehingga produk atau jasa tersebut 

dapat dikenal masyarakat. Para pemasang iklan menggunakan kalangan selebriti 

di dalam periklanan karena atribut populer yang mereka miliki termasuk 

kecantikan, keberanian, bakat, jiwa olahraga, keanggunan, kekuasaan dan daya 

tarik seksual, hal ini seringkali merupakan pengikat yang diinginkan untuk brand-

brand yang mereka dukung. Alasan menggunakan selebriti sebagai pembawa 

pesan brand adalah karena potensi pengaruhnya.Maka itu celebrity endorser 

dianggap sebagai salah satu faktor yang bisa menjadi keunggulan kompetitif 

perusahaan di dalam rangka memperkenalkan brand-brand perusahaan untuk 

mendongkrak penjualan dan pendapatan. 
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Keahlian yang diakui secara umum oleh masyarakat dari seorang endorser 

haruslah dipertimbangkan, karena menurut Zyman (Hasto, Palupi & Pambudi, 

2006), bahwa pemasaran bukan sekadar promosi, beriklan dengan berbagai cara, 

termasuk menggunakan endorser ternama. Akan tetapi, yang penting dalam 

pemasaran adalah bagaimana mendapatkan hasil bagus dalam bottom line. 

Semestinya perusahaan harus memikirkan bagaimana meningkatkan shareholder 

value yang ditandai dengan bagusnya bottom line. 

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Menurut Mantoroadi (2010), kebutuhan konsumen terhadap produk yang 

cepat saji atau instan meningkat seiring dengan keinginan yang serba cepat dan 

serba praktis dalam persiapan dan penyajian makanan. Oleh sebab itu, produk-

produk bumbu instan yang cepat dan praktis diciptakan oleh perusahaan-

perusahaan yang tanggap akan kebutuhan konsumen tersebut. Dalam hal 

periklanannya juga perusahaan produsen bumbu kaldu atau bumbu penyedap, 

celebrity endorser dilibatkan sebagai salah satu alat yang ampuh dalam kegiatan 

pemasaran dan promosi produk. 

Dalam hal ini produk penyedap rasa “Sasa” yang diproduksi oleh PT Sasa 

Inti mempromosikan dan mengiklankan brand produknya dengan menggunakan 

tokoh-tokoh ternama atau celebrity yaitu Chef Rinrin Marinka yang dikenal 

sebagai Juri Chef dalam program acara televisi Indosiar, Master Chef Indonesia, 

dan Bondan Winarno yang dikenal tokoh ternama yang dikenal karena 

membawakan acara masakan di beberapa televisi.  
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Rinrin Marinka menjadi endorser untuk produk Tepung Goreng Pisang 

“Sasa,” dimana oleh perusahaan PT. Sasa Inti dan perusahaan periklanan yang 

selama ini dipercayainya untuk membuat iklan-iklan semua produk “Sasa” yaitu 

Dwi Sapta, bahwa Rinrin Marinka memiliki kepantasan untuk menjadi pendukung 

brand atas produk yang diiklankannya. Demikian halnya dengan endorser Bondan 

Winarno untuk produk Tepung Ayam “Sasa” yang dinilai PT. Sasa Inti dan Dwi 

Sapta memiliki keahlian dalam bidang kuliner dan pantas untuk menjadi 

pendukung brand atas produk yang diiklankan (Dwi Sapta, 2010). 

Namun demikian, seiring dengan banyaknya persaingan produk bumbu 

masakan yang diproduksi oleh perusahaan lain, strategi celebrity endorser 

tersebut menimbulkan pertanyaan, sejauhmana keefektivan keterlibatan celebrity 

endorser dapat mendongkrak penjualan dan pendapatan di tengah-tengah 

persaingan akan produk-produk bumbu penyedap rasa dengan banyaknya brand-

brand kompetitor.  

Marketing Director PT. Sasa Inti menegaskan bahwa berdasarkan atas 

pengaruh brand endorser Bondan Winarno dan Rinrin Marinka terhadap tingkat 

penjualan produk PT. Sasa Inti memiliki pengaruh yang signifikan. 

Penjualan tepung bumbu Kentucky “Sasa” mengalami peningkatan 

signifikan dengan sales average sebesar dua kali lipat dari 80 ton hingga 180 ton 

dan tidak hanya itu berdampak pula terhadap penjualan varian produk lainnya. 

Rinrin Marinka sebagai brand endorser sebetulnya kurang memberikan dampak 

signifikan terhadap penjualan untuk produk Tepung Bumbu Kentucky “Sasa” 

(Hadi Susanto, 2012). 
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Namun demikian menurut Marketing Director PT. Sasa Inti, eksistensi 

brand endorser Rinrin Marinka, pengaruhnya terhadap signifikansi penjualan 

produk Tepung Bumbu dinilai kurang begitu kuat dikarenakan sebelumnya Rinrin 

Marinka sudah menjadi brand endorser Sasa untuk produk Tepung Goreng Pisang 

dan itu tidak begitu berdampak terhadap penjualan Tepung Goreng Pisang 

tersebut. Hanya saja, PT. Sasa Inti, berusaha mempertahankan keberadaan Rinrin 

Marinka sebagai brand endorser karena popularitas acara MasterChef Indonesia 

di RCTI dimana Rinrin Marinka sebagai salah satu juri dalam acara tersebut yang 

secara popularitas meningkat juga. Karena itu Rinrin Marinka dilibatkan sebagai 

brand endorser untuk Tepung Bumbu Kentucky “Sasa” ini bersama Bondan 

Gunawan sekaligus untuk menguji seberapa kuat pengaruh Rinrin Marinka 

tersebut terhadap produk tersebut (Hadi Susanto, 2012). 

 

 

1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “Apakah Efektifitas Brand Endorser Bondan Winarno dan 

Chef Marinka mempengaruhi Image dari Tepung Bumbu Kentucky Sasa?” 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1) Untuk meneliti bagaimana strategi Brand Endorser PT Sasa Inti terkait 

dengan iklan produk “Sasa” yang menggunakan celebrity endorser 

yaitu Rinrin Marinka dan Bondan Winarno. 

2) Untuk meneliti bagaimana dampak dari strategi brand endorser 

tersebut terhadap perusahaan.  

3) Untuk mengetahui efektivitas brand endorser yang menggunakan 

celebirity endorser yaitu Bondan Winarno dan Rinrin Marinka dalam 

iklan produk “Sasa”.  

 

1.5. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat atau kegunaan antara 

lain:  

1) Kegunaan Akademis 

Penelitian ini dapat berguna secara akademis sebagai pengetahuan dan 

wawasan bagi para akademisi terutama mengenai Brand Endorser, 

serta manfaatnya pada perusahaan. 

2) Kegunaan Praktis   

Penelitian ini juga diharapkan memiliki kegunaan secara praktis bagi 

kalangan praktisi perusahaan terutama bagi para pihak marketing, 

Public Relations dan pihak-pihak yang berhubungan dan mewakili 

perusahaan terkait dengan publisitas suatu brand melalui penggunaan 

celebrity endorser.  
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1.6. Sistematika Penulisan  

Di dalam rangka untuk menguraikan pembahasan topik dalam penelitian 

ini, maka sistematika penulisan diringkaskan berikut ini:  

 

 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, 

Rumusan Penelitian, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

 

BAB II OBJEK PENELITIAN  

 Dalam bab ini peneliti menjelaskan objek penelitian yang meliputi seluk 

beluk brand tepung bumbu”Sasa” yang diproduksi dan dijual oleh 

perusahaan PT Sasa Inti.  

 

 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan landasan teoritis yang relevan 

dengan topik terkait dengan Brand Endorser.  

 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang metode penelitian yang 

digunakan, teknik pengumpulan data, dan analisa data.  
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BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan hasil-hasil penelitian berdasarkan 

metode penelitian yang digunakan, dan pembahasan sesuai tema yang 

diangkat dalam penelitian ini.  

 

BAB VI PENUTUP  

Dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil-hasil penelitian dan 

saran-saran penelitian ke depan.  
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