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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1       Latar Belakang 

Pada era globalisasi dan era modernisasi sekarang ini, perkembangan  

teknologi dunia berkembang pesat. Meningkatnya kesadaran manusia untuk 

memperoleh  informasi juga mendukung industri media agar semakin berkembang 

pesat. Dengan banyaknya media teknologi yang muncul, menyebabkan beberapa 

macam produk terus bersaing melalui iklan-iklan pada media. Kekuatan media 

zaman sekarang membuat manusia tidak dapat menghidar dari iklan.  Kebanyakan 

media massa menempatkan wanita menjadi peran utama, tetapi ada juga yang 

menempatkan wanita sebagai objek.  

Wanita tidak bisa dipisahkan dari dunia industri. Bagi produsen barang, 

khususnya brand – brand tertentu wanita mempunyai tiga peranan penting bagi 

mereka ( Abar 1998 ). Peran pertama ialah wanita sebagai tenaga kerja. Dalam 

proses pertama ini, tenaga wanita digunakan sebagai penghasil barang-barang 

yang akan mereka pasarkan nantinya. Peran kedua  ialah, wanita sebagai sasaran 

dan target market dari produk mereka. Hal ini disebabkan bahwa produsen 

mempercayai bahwa kegiatan keuangan dan pembelian barang-barang kebutuhan 

hidup sehari-hari dilakukan oleh wanita sebagai pengatur kegiatan rumah tangga.  

 Peran wanita yang ketiga bagi produsen ialah, wanita sebagai perantara 

untuk kegiatan promosi bagi produk mereka dan model dalam iklan. Kebanyakan 

iklan yang menampilkan wanita sebagai modelnya lebih cenderung menampilkan 

kelebihan mereka baik kecantikkan, keindahan rambut, keindahan kulit wajah 
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dan tubuh maupun kemerduan suara, dan tidak jarang daya intelektual, 

keterampilan, keahlian, dan profesionalitas wanita pun  ditonjolkan. Dalam hal 

kepentingan bisnis, khususnya bidang periklanan sosok wanita yang ditampilkan 

juga digunakan untuk memperkuat daya jual suatu produk. 

 Periklanan menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Hendra Teguh, 

Ronny A. Rusli, dan Benyamin Molan (2004) , periklanan adalah segala bentuk 

penyajian dan promosi ide, barang, atau jasa secara non personal oleh suatu 

sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran, sedangkan menurut Rhenald 

Kasali (2007), iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan 

kepada masyarakat melalui suatu media. Berdasarkan definisi-definisi di atas, 

penulis menyimpulkan bahwa iklan adalah segala bentuk komunikasi oleh 

produsen kepada konsumennya melalui media untuk menawarkan suatu produk 

sehingga konsumen terpengaruh dan timbul keinginan untuk mencoba barang 

yang ditawarkan. 

Untuk beriklan tentunya wanita yang menjadi model, haruslah yang 

menarik sehingga memperoleh perhatian di antara iklan yang kita lihat setiap hari. 

Wanita yang memiliki kecantikkan akan memberikan identitas tentang kualitas, 

mutu dan kesan mewah terhadap produk tersebut. Semakin terkenalnya dan 

semakin cantiknya wanita dalam iklan, maka semakin tinggi pula kualitas, mutu 

dan kebenaran terhadap produk.  

Berbagai macam produk berkembang pesat, khususnya adalah produk 

kecantikan, semakin banyaknya perkembangan produk kecantikan serta berbagai 

macam kompetitor yang memenuhi pangsa pasar, maka tidak jarang  perusahaan 
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menggunakan endoser sebagai model iklan mereka. Menurut Terence A. Shimp 

yang diterjemahkan oleh Revyani Sahrial dan Dyah Anikasari (2003), endorser 

adalah pendukung iklan atau yang dikenal juga sebagai bintang iklan dalam 

mendukung keberlangsungan suatu iklan.  

Menurut Terence A. Shimp yang diterjemahkan oleh Revyani Sahrial dan 

Dyah Anikasari (2003), ada dua tipe dari seorang endorser yaitu: celebrity 

endorser dan typical person endorser. Pada dasarnya kedua endorser tersebut 

memiliki atribut dan karakteristik yang sama namun dibedakan hanya dalam 

penggunaan orang pendukung iklannya apakah tokoh terkenal atau tidak terkenal. 

Menggunakan wanita cantik sebagai model iklan mereka tidak hanya produk  

elektronik, makanan saja tetapi juga produk kecantikan. Terkadang iklan-iklan 

tersebut membuat pergeseran nilai dalam menampilkan sosok wanita . Meskipun 

iklan tersebut berusaha untuk menampilkan nilai yang baru, namun tetap saja 

sosok wanita menjadi objek untuk menjual produk yang di iklankan.  

Wanita dalam iklan selama ini masih di dominasi oleh sosok yang cantik, 

sexy, memiliki segudang kesuksesan, oleh sebab itu masyarakat memiliki 

stereotype tersendiri terhadap wanita cantik, bahwa wanita cantik itu adalah 

wanita yang memiliki wajah yang menarik, berkulit putih bersih, tinggi 

semampai, memiliki postur tubuh yang langsing, hal ini  sudah terekam  di pikiran  

masyarakat.  

Salah satu iklan produk kecantikan yang menggunakan wanita sebagai 

model yaitu L'Oréal dari Paris. Iklan produk L'Oréal menampilkan sosok wanita 

cantik yang memiliki keindahan rambut serta populer di mata masyarakat.  
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L'Oréal berharap dengan menggunakan endorser seperti Dian Sastro, maka 

tingkat penjualan semakin meningkat dan dapat merubah respon dari konsumen 

untuk membeli, menggunakan produk L'Oréal sampai adanya repetitions, di mana 

konsumen melakukan pembelian serta penggunaan kedua sampai seterusnya. . 

Atas dasar uraian di atas maka penelitian ini ingin mengkaji mengenai:   

“PENGARUH ATRIBUT CELEBRITY ENDORSER “DIAN SASTRO” 

DALAM IKLAN SAMPO L'Oréal TERHADAP TANGGAPAN 

KOMUNITAS  DUTA GARDEN MANIA” 

I.2       Identifikasi Masalah 

Saat ini banyak perusahaan yang ingin memperkenalkan produknya 

dengan menggunakan public figure, karena dianggap sebagai salah satu cara 

promosi yang efektif dalam mendongkrak awareness dari audience ataupun target 

market suatu produk. Hal ini diiringi juga oleh persaingan promosi yang semakin 

gencar dilakukan para marketer guna memenangkan hati audience agar memilih 

produk mereka dibandingkan produk kompetitor.  

Pemilihan model iklan tidak lepas dari citra model tersebut. Pencitraan 

yang didapat model wanita dalam suatu iklan memang sangat berpengaruh bagi 

model itu sendiri, semakin baik citra yang diperoleh maka akan semakin sering 

model tersebut muncul di televisi khususnya dalam iklan-iklan. Semakin ketatnya 

persaingan di bidang kecantikan, khususnya kecantikan rambut menyebabkan 

banyaknya bermunculan produk kecantikan rambut dengan berbagai macam 

brand serta berbagai macam iklan yang menggunakan model wanita terkenal. Hal 

tersebut dilakukan L'Oréal dengan menggunakan model wanita cantik dan 
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berbakat yaitu Dian Sastro sebagai model, karena mengingat Dian Sastro 

merupakan salah satu artis sekaligus model wanita yang dapat dikatakan  

populer.  

Setiap masyarakat memiliki tanggapan dan persepsi tersendiri terhadap 

citra wanita dalam iklan kecantikan oleh karena itu produk L'Oréal  menggunakan 

Dian Sastro sebagai bintang yang memiliki image sebagai wanita yang memiliki 

percaya diri dan cantik, serta segudang prestasi dalam bidang akting, iklan 

L'Oréal memilih Dian Sastro karena power yang dimilikinya yaitu popularitas dan 

pencitraan yang baik dari sang selebriti, dia juga dianggap dapat memperkuat citra 

L'Oréal sebagai produk yang berkualitas dan merangkul pasar baru yaitu remaja 

putri serta wanita dewasa yang ingin tampil cantik dan penuh percaya diri dengan 

rambut yang indah dan sehat. L'Oréal  berbeda dengan competitor lainnya, 

L'Oréal lebih menonjolkan endorser dengan produk yang di iklannkan dan 

endorser dari L'Oréal yaitu “Dian Sastro” tidak hanya menarik secara fisik namun 

juga dari daya intelektual yang dimiliki. 

Mengingat pentingnya keserasian antara brand L'Oréal, celebrity endorser 

“Dian Sastro” dan target market maka hal tersebut harus diperhatikan secara teliti. 

Pemilihan yang kurang tepat dapat menimbulkan berbagai masalah, salah satunya 

kerugian materi yaitu penjualan yang semakin menurun. Maka dari itu perlu 

diperhatikan antara keserasian L'Oréal, celebrity endorser “Dian Sastro” dan 

target market.  

Berdasarkan hal di atas, peneliti ingin mengetahui apakah benar ada 

pengaruh atribut celebrity endorser “Dian Sastro” dalam iklan sampo L'Oréal 
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terhadap tanggapan komunitas Duta Garden Mania. Peneliti memilih atribut 

celebrity endorser sebagai objek penelitian sehingga peneliti dapat melihat dan 

mengetahui adakah pengaruh atribut celebrity endorser “ Dian Sastro” dalam iklan 

sampo L'Oréal terhadap tanggapan komunitas Duta Garden Mania. 

I .3        Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti 

adalah : Adakah  pengaruh atribut celebrity endorser “Dian Sastro” dalam iklan  

sampo L'Oréal terhadap tanggapan Komunitas Duta Garden Mania.  

I .4    Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:   

1) Untuk mengetahui adakah pengaruh atribut celebrity endorser “Dian 

Sastro” dalam iklan sampo L'Oréal terhadap tanggapan Komunitas Duta 

Garden Mania 

I .5      Manfaat Penelitian 

 Peneliti dalam melakukan penelitian tugas akhir ini berharap dapat 

berguna bagi peneliti sendiri juga bagi perusahaan yang terkait serta pihak lain 

yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai masalah yang 

berhubungan dengan pengaruh atribut celebrity endorser suatu iklan terhadap 

tanggapan suatu komunitas. Adapun manfaat lain dalam penelitian ini, yaitu : 

I.5.1    Akademis  

Peneliti berharap penelitian yang peneliti lakukan akan memberikan 

manfaat yang berguna bagi ilmu pengetahuan, serta menambah pengetahuan 
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tentang teori, khususnya peminat studi Ilmu Komunikasi dan bagi para mahasiswa 

yang berkonsentrasi dibidang marketing.   

1.5.2    Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukkan kepada 

perusahaan L'Oréal 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. 

I.5.3    Sosial  

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi 

para pembaca sebagai ilmu tambahan tentang pengaruh atribut endorser suatu 

iklan terhadap tanggapan  suatu komunitas.  

I.6  Sistematika Laporan Penelitian 

 Penelitian ini akan dibagi dalam enam bab, yang akan dijabarkan sebagai berikut:  

I.6.1.   Bab I Pendahuluan 

Secara garis besar, bab pertama akan menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat  penelitian, serta sistematika penelitian.  

I.6.2.   Bab II Objek Penelitian 

Pada bab ini, peneliti memberikan gambaran yang jelas mengenai sejarah 

dan perkembangan objek penelitian, yaitu L'Oréal, Dian Sastro  dan Iklan 

L'Oréal  versi Dian Sastro. 
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I.6.3.   Bab III Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tinjauan pustaka berupa teori-teori atau konsep-konsep yang 

terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan sehingga diperoleh suatu 

landasan teori yang dapat digunakan untuk membantu peneliti dalam 

memecahkan masalah. 

I.6.4.   Bab IV Metodologi Penelitian 

Bab empat akan  berisi penjelasan mengenai  metode penelitian, perspektif 

penelitian, teknik pengumpulan data, rencana analisis data. Pada bab ini 

peneliti akan menguraikan tentang  :  Metode Penelitian yang digunakan , 

teknik pengumpulan data, jenis data, sumber data, sifat data,  tahap analisis 

data, metode pengujian data serta waktu dan tempat Penelitian dilakukan.  

I.6.5.   Bab V Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan sejumlah data-data hasil penelitian 

yang kemudian akan membahas hasil penelitian secara keseluruhan dan 

bagaimana hasil penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian diatas. 

I.6.6.    Bab VI Kesimpulan dan Saran 
 

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yang peneliti ambil dari analisis 

penelitian yang kemudian dari kesimpulan tersebut akan peneliti 

kemukakan tentang saran yang dapat diaplikasikan oleh pihak lain 

terutama kepada marketer.   
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