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          BAB I 

    PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang  

 Keberadaan media sudahtidakbisadipisahkandariiklan-iklan yang 

merupakanbagian-bagian di dalamnya.Iklanmemberikandampakpositifterhadap 

media karenadengankeberadaaniklan, media 

dapatlebihberkembanghinggamencapai target yang 

diharapkan.Masyarakatmulaiterbiasadenganbanyaknyaiklandisekelilingnya.Mulai

daribaliho di sepanjangjalan, brosur-brosur yang dibagikan, hingga radio, 

dantelevisibanyakmenayangkanberbagaimacamiklan. 

 Iklanhendaknyadibuatsecarapersuasifsehinggamasyarakatterpengaruhdana

khirnyamembeliprodukitu.Contohnyasajaiklanshampoo.Banyakperusahaan-

perusahaan shampoo di Indonesia yang mengiklankanproduk-

produknyamelaluitelevisi, diantaranya Pantene dari P&G, Clear, Sunsilk, 

Lifebouy, dan Dove dari PT Unilever Indonesia Tbk. Agar dapatbersaing , 

perusahaanharusmengikutiperkembanganteknologi yang ada (Duncan 2008, 3). 

Perubahanteknologi di dalampemasarandapatdilihatdaricara-

carapemasarantradisional yang berkembanglebihmoderenmenggunakanberbagai 

media elektronik (ClowdanBaack 2010, 37).Perusahaan berlomba-

lombamenciptakansesuatu yang inovatifmelaluiiklan agar 

dapatdibedakanantarasatuiklandenganiklanlainnya. 
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Penggunaanselebriti endorser merupakansalahsatucara yang paling 

seringdigunakan di dalamiklan (Rodgizer 2008, 83). Tentunyaselebriti yang 

dipilihmerupakanselebriti yang 

memilikidayatarikdanmemilikikemampuanuntukmempengaruhipenonton.Selebriti 

endorser seringkalidigunakanuntukpengenalanmerek di dalamiklan.Selebriti yang 

dipilihuntukmenjadi endorser merupakanselebriti yang 

banyakdikenalolehmasyarakatluas, sertamemilikiimage yang 

bagussehinggadapatmenjagacitradirinyatetapkonsistendenganiklan yang 

akandibintangi. 

Selainituharusmemperhatikankesesuaiankarakteristikantaraselebritidenganproduk 

yang akandibintangi. Kesesuaianantaraselebriti endorser 

danprodukdapatmenciptakaniklan yang efektif (Hoyer danMacinnis 2010, 

163).Terutamapenggunaanselebriti yang 

sudahterkenalakandenganmudahditerimapesannyaolehpenontondantimbulniatbeli. 

Karenaapapun yang digunakanolehselebriti yang terkenalakanmenjaditrend 

bagiparapenggemarnyadanakanmempengaruhiperilakumerekadalammembeliprod

uk.  

Salah satuperusahaan yang menggunakanselebriti endorser 

adalahperusahaan shampoo Clear ,PT Unilever Indonesia Tbk. Clear 

percayabahwakulitkepala yang 

sehatmerupakansumberperlindungandarimasalahkulitkepalasepertiketombe, gatal, 

kekeringan, danlemak. Maka Clear 
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memilihsalahsatuartissekaliguspenyanyipapanatas yang sudahtidakasinglagiyaitu 

Agnes Monica sebagaiselebriti endorser produk. 

Iklanshampoyang seringtampil di 

televisisemakinmenguatkanpandanganbawa, wanitacantikharusmemilikirambut 

yang sehatdanindah.OlehkarenaituClear, memilih Agnes Monica sebagaiselebriti 

endorser yang memilikitingkatpopularitas yang tinggi di matapublik. 

Iamerupakansosok yang multitalented, selainprestasi-prestasi yang 

iaraihdalambernyanyidan acting iajugamemilikirambut yang indah, sehat, 

danmenawan. Sehingga Agnes Monika dapatmembentukimage yang 

kuatterhadapprodukshampoo Clear. Image yang dibangundalamsebuahiklan, 

secaralangsungmaupuntidaklangsungtelahmempengaruhisasaran yang 

menontoninginmempunyairambutsamaseperti model yang ada di iklan. 

Dalampenelitianini,penelitihanyamenelitiiklan shampoo Clear yang 

dibintangi Agnes Monica. Karena Agnes dipercayadapatmeningkatkanimage 

shampoo Clear sehinggaterusmendapatsorotanpositifsebagaishampoo perawatan 

yang dapatmenemukankeseimbangan yang 

sempurnadariakarrambutsampaiujungrambutsertabebasketombe.   

 Berdasarkanasumsidiatas 

,makapenelitiakanmelakukanpenelitianmengenai“PengaruhIklan Clear yang 

DibintangiOleh Agnes Monica Yang Ditayangkan Di Televisi Indonesia Di 

KalanganMasyarakatPerumahanPondokHijau Golf Cluster Topaz”. 

 

1.2 IdentifikasiMasalah 



 

  4

 Seiringberkembangnyateknologisaatini, 

perusahaanharusmengikutiperkembangan agar 

dapattetapbersaingdenganperusahaan-perusahaan lain. 

Perubahaninidapatberupapemasaran yang semakin modern denganmenggunakan 

media 

masaelektronik.Selainituuntukmenciptakancitradariprodukmakaperusaahaanmemi

lihuntukmenggunakanselebriti endorser yang terkenal agar 

dapatmeningkatkanawerenesskonsumenterhadapproduk.Selebriti endorser 

diperlukanuntuksosialisasimerek, citraproduk, danloyalitaskonsumen. 

Maka Clear yang merupakanmerek shampoo yang 

sudahbanyakdiketahuimasyarakattetapinginbersaingdengankompetitor-

kompetitorlainnyadenganmenggunakanselebriti endorser yang terkenal, memiliki 

image yang baiksertamemilikikarakter yang sesuaidenganproduk, Selebriti yang 

dipiliholeh Clear adalahartissekaliguspenyanyi yang memilikirambutindahyaitu 

Agnes Monika. Diketahuibahwa Agnes Monika memilikidayatarik yang 

sangatbesarkarenabakatnya yang 

luarbiasasehinggakonsumenakancenderunginginmengikuti trend yang 

adapadadirinya, termasukgayarabutnya yang selaluberubah-ubahselalumenjadi 

trendtersendiri. Agnes jugadiharapkandapatmemperkuatcitraproduk Clear sebagai 

shampoo bernutrisitinggi, sertameyakinkanparakonsumen yang 

inginmemilikirambutindahbebasketombebahwa Clear adalahsolusinya. Dengan 

tagline Clear yaitu “Takadaketombe, takada yang disembunyikan”, Agnes 

inginmeyakinkanparakonsumenbahwahasil yang diperolehsetelahmenggunakan 
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Clear terlihatjelasdarirambutnya yang 

sehatdariakarrambutdantidaktakutlagiakanadanyaketombe. 

 

 

 

 

I.3 PerumusanMasalah 

 Dari latarbelakang yang teruraidiatas, 

makapenelitidapatmenarikrumusanmasalah yang 

akanditelitiadalahsejauhmanapengaruhiklan Clear yang dibintangioleh Agnes 

Monica yang ditayangkan di televisi Indonesia di 

kalanganmasyarakatperumahanPondokHijau Golf Cluster Topaz. 

I.4  TujuanPenelitian 

 Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuisejauhmanapengaruhiklan 

Clear yang dibintangioleh Agnes Monica dalammeningkatanniatbelimasyarakat di 

perumahanPondokHijau Golf Cluster Topaz. 

I.5  KegunaanPenelitian 

1.5.1 Akademis 

 1.5.1 Akademis                                                                                                                          
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Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi 

bagi ilmu komunikasi khususnya untuk menambah pengetahuan Mahasiswi 

UPH Jurusan Ilmu Komunikasi dalam rangka memperkaya bahan referensi 

penelitian dan sebagai bahan sumber bacaan. 

1.5.2 Praktis 

        1.    Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukkan kepada 

para perusahaan Clear agar dapat digunakan untuk mengambil 

kebijakan selanjutnya yang ingin melakukan promosi dengan beriklan 

khususnya dengan menggunakan bintang iklan agar dapat 

mempertimbangkan kredibilitas dari bintang iklan tersebut. 

        2.    Sebagai bahan acuan guna penyusunan proses komunikasi 

strategipemasaranefektif, yang 

mampumemancingterjadinyakeputusanpembelianterhadapproduk Clear 

yang dibintangioleh Agnes Monica. 

1.5.3 Sosial 

Dapatdigunakansebagaisumberreferensibaiksecaraumummaupunpersonality 

sehinggamemambahwawasanilmupengetahuanpadabidangIntegrated 

Marketing Communication (IMC) in advertising and 

promotion,khususnyauntukmengetahuisejauhmanaefektifitasiklan yang 

dibintangiolehselebriti endorser. 

 

I.6  Sistematika Laporan Penelitian 

Penelitian ini akan dibagi dalam enam bab, yang akan dijabarkan sebagai berikut:  
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1) Bab I PendahuluanSecaragarisbesar, 

babpertamaakanmenjelaskanmengenailatarbelakangmasalah, 

identifikasimasalah, rumusanmasalah, pembatasanmasalah, 

tujuanpenelitian, kegunaanpenelitian, sertasistematikapenelitian.  

2) Bab II ObjekPenelitianPadababini, penelitimemberikangambaran yang 

jelasmengenaisejarahdanperkembanganobjekpenelitian, yaitu Clear, Agnes 

Monica, danIklan Clear versi Agnes Monica. 

3) Bab III TinjauanPustakaBab iniberisitinjauanpustakaberupateori-

teoriataukonsep-konsep yang terkaitdenganpenelitian yang 

penelitilakukansehinggadiperolehsuatulandasanteori yang 

dapatdigunakanuntukmembantupenelitidalammemecahkanmasalah. 

4) Bab IV MetodologiPenelitianBab 

empatakanberisimengenaipenjelasanmetodepenelitian, 

perspektifpenelitian, teknikpengumpulan data, rencanaanalisis data 

dankerangkapenelitian. 

5) Bab V AnalisisdanPembahasanPadababini, 

penelitiakanmenyajikansejumlah data-data hasilpenelitian yang 

kemudianakanmembahashasilpenelitiansecarakeseluruhandanbagaimanaha

silpenelitianiniakanmenjawabpertanyaan-pertanyaanpenelitiandiatas 

6) Bab VI Kesimpulan dan SaranPada bab terakhir ini berisi kesimpulan yang 

peneliti ambil dari analisis penelitian. Yang kemudian dari kesimpulan 

tersebut, peneliti akan mengemukakan saran yang dapat diaplikasikan oleh 

pihak lain, terutama pada marketer. 
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