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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian   

Salah satu usaha yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan dan 

menguntungkan bagi pemilik usaha adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

garment, pakaian, atau fashion. Melihat besarnya kebutuhan, perhatian, minat dan 

ketertarikan konsumen terhadap fashion, maka dunia mode di Indonesia pada saat ini 

mengalami kemajuan yang sangat pesat dibandingkan dengan beberapa dasawarsa 

yang lalu. Perkembangan ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat 

terhadap kesesuaian berbusana. Sejalan dengan perkembangan budaya dan 

meningkatnya taraf hidup masyarakat, maka pemenuhan kebutuhan akan pakaian 

tidak lagi harus berdasarkan fungsinya saja tetapi telah memasukkan banyak 

pertimbangan dalam memilih suatu pakaian.  

Bandung merupakan kota jasa yang memiliki peluang usaha menjanjikan 

khususnya di bidang garment, terbukti semakin hari semakin banyak            

pengusaha – pengusaha pakaian mendirikan dan meningkatkan usahanya yang 

barhubungan dengan fashion. Bandung dikenal dengan julukan Paris Van Java yang 

menjadi  sentral mode di Indonesia.  

Pada saat ini di kota Bandung sedang diramaikan dengan maraknya usaha 

Clothing. Clothing ini merupakan istilah untuk suatu usaha yang bergerak di bidang 

pakaian jadi yang mayoritas dikelola oleh anak muda, dengan memproduksi produk 

– produknya sendiri serta menggunakan system limited edition (jumlahnya terbatas) 
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dalam tiap produksinya. Produk clothing ini bagi beberapa perusahaan clothing juga 

di pasarkan dan di jual tidak hanya di dalam negeri namun juga hingga ke luar 

negeri. Hal ini untuk membedakan antara FO (factory outlet), Distro (Distribution 

Outlet). Pada dasarnya FO ( Factory Outlet ) dan Distro sama – sama hanya sekedar 

memasarkan beberapa produk dari berbagai merek. FO (factory outlet) memasarkan 

pakaian jadi dari sisa ekspor suatu merek seperti, Banana Republic, Abercombie, dan 

lain-lain. Sedangkan Distro merupakan istilah untuk suatu usaha ritel yang 

memasarkan produk – produk dari beberapa clothing lokal. 

Pada awal muncul dan terbentuknya clothing ini adalah ide dari suatu komunitas 

para anak muda untuk membuat suatu pakaian yang ditujukan untuk para peminat 

olah raga skate boarding, surffing, musik bahkan sampai para musisi lokal dengan 

harga yang relative terjangkau. Akan tetapi, dalam perkembangannya pakaian ini 

juga banyak dikonsumsi oleh para remaja yang menyukai desain unik dari pakaian 

ini meskipun mereka tidak mempunyai hobi tersebut.  

Pada umumnya pebisnis clothing ini memproduksi sendiri dan mempunyai merk 

sendiri. Perkembangan usaha clothing ini di kota Bandung menunjukkan tingkat 

perkembangan kualitas produk, kreativitas dalam desain produk dan persaingan yang 

semakin ketat. 

Salah satu clothing yang ada di kota Bandung adalah Invictus Clothing Bandung 

yang berlokasi di  Jl. Pager Gunung No.17 Bandung. Invictus Clothing mempunyai 

produk yang diunggulkan yaitu produk yang menyangkut berbagai hal  dalam hal 

Fashion Street Wear. Invictus Clothing dalam produksinya menggunakan System 

limited edition (system terbatas) tiap bulannya. Invictus Clothing merupakan salah 
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satu clothing di Indonesia yang banyak mendukung band-band dan artis-artis besar di 

Indonesia seperti Marcell.  

Dalam menghadapi persaingan, pihak perusahaan harus memiliki strategi yang 

tepat untuk dapat meyakinkan pihak konsumen bahwa produk perusahaan yang 

dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Maka diperlukan penyebaran informasi 

tentang produk yang mereka hasilkan tersebut. Dengan demikian pasar juga dapat 

mengetahui akan keberadaan produk serta manfaat yang dapat dirasakan dengan 

memakai produk tersebut. Dengan kata lain, pihak perusahaan mempunyai tugas 

sebagai promotor dan komunikator yang diharapkan mampu untuk memperkenalkan 

apa yang dapat diharapkan dari produk yang mereka hasilkan, sehingga pihak 

konsumen dapat merasakan dan mengerti manfaat–manfaat apa saja yang dapat 

mereka peroleh dengan mengkonsumsi produk tersebut.  

Pada prinsipnya informasi yang diberikan kepada pihak konsumen ditujukan 

agar mendapatkan tanggapan yang positif serta dapat merangsang pasar untuk 

membeli produk yang mereka hasilkan. Informasi tersebut akan menjadi dasar bagi 

pasar untuk mengkonsumsi produk tersebut.Kebutuhandankeinginan konsumen, 

khususnya anak muda, akan produk fashion sangatlahbesardanharusdapatmemilih 

diantara banyak produk di pasaran sehingga dapat memuaskan kebutuhan, keinginan 

dan permintaan konsumen tersebut. Salah satu tugas pemasar adalah 

mengkonsumsikan dan menciptakan suatu permintaan pasar untuk produk yang 

dipasarkan dengan cara berpromosi (Kotler 1997:19).Periklanan merupakan salah 

satu alat promosi yang paling umum digunakan oleh perusahaan untuk melakukan 

komunikasi persuatif pada konsumen sasaran dan masyarakat. Dalam hal pembuatan 
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periklanan, manajer pemasaran mengidentifikasikan pasar sasaran dan motif 

pembeli, lalu menetapkan tujuan periklanan, anggaran periklanan, pesan yang 

disampaikan, media yang digunakan dan melakukan evaluasi terhadap peiklanan 

yang telah dilakukan. (Shimp 2003:5)  

Tujuan periklanan yang dilakukan pada Invictus clothing ini adalah untuk 

menginformasikan keberadaan produk. Dengan adanya program periklanan yang 

dilakukan Invictus clothing itu sendiri maka diharapkan konsumen dapat menyadari 

dan mengetahui keberadaan produk, tertarik dan membeli produk tersebut. 

Salah satu strategi yang digunakan Invictus Clothing untuk melakukan promosi 

untuk produk-produknya adalah dengan menggunakan Celebrity Endorser. Menurut 

Shimp (1993;139) Celebrity Endorser adalah selebriti seperti bintang film, bintang 

TV, atlit, digunakan secara luas dalam iklan. Pemasar rela membayar tinggi selebriti 

yang banyak disukai oleh masyarakat. Selebriti digunakan dengan tujuan untuk 

menarik perhatian khalayak dan meningkatkan awareness produk. Pemasar 

mengharapkan persepsi konsumen terhadap produk tersebut akan berubah. 

Penggunaan selebriti menimbulkan kesan bahwa konsumen selektif dalam memilih 

dan meningkatkan status dengan memiliki apa yang digunakan oleh selebriti. 

Dari uraian diatas terlihat betapa pentingnya penggunaan endorser (Presenter) 

sebagai alternatif dalam menyampaikan pesan informasi dari pihak perusahaan untuk 

memperoleh nilai penjualan yang lebih tinggi dan dapat bertahan terhadap tekanan 

yang diberikan perusahaan lain yang menciptakan produk sejenis. Salah satu saluran 

komunikasi yang dapat dipakai pihak perusahaan untuk dapat membawakan pesan 

tentang produk yang mereka hasilkan adalah menggunakan periklanan. 
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Dalam Celebrity Endorser itu sendiri, Shimp (2003 : 456) menggungkapkan ada 

aspek yang dilihat dari Celebrity Endorser yang akan dipakai oleh pengiklan tersebut 

yaitu prestasi, kepribadian dan daya tarik fisik si Celebrity Endorser itu sendiri. Agar 

dimana para konsumen tertarik dengan produk yang diiklankan oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Dan aspek prestasi menyangkut keahlian dan kepintaran si selebriti, 

kepribadian menyangkut gaya hidup dan pridadi si selebriti dan daya tarik fisik 

menyangkut kecantikan,ketampanan, dan keanggunan selebriti tersebut.     

Periklanan merupakan cara yang efektif dari segi biaya untuk menyebarkan 

pesan dan sebagai kekuatan  komunikasi program pemasaran, sehingga secara tidak 

langsung konsumen tidak dipengaruhi dan akhirnya melakukan pembelian. Agar 

informasi dapat sampai kepada konsumen maka periklanan memerlukan seorang atau 

lebih untuk mendukung dan menyampaikan iklan (endorser). Adanya berbagai type 

alternative dalam penggunaan endorser yang cocok untuk menyampaikan pesan 

iklan yang diinginkan kepada khalayak sasaran (target audience) sebagai pembeli 

potensial dari produk yang dihasilkan perusahaan. Dengan demikian diharapkan 

adanya rangsangan serta akan bertambahnya penjualan terhadap produk yang 

ditawarkan, serta citra perusahaan. Pada akhirnya hal tersebut diatas akan membantu 

perusahaan dalam usahanya untuk meningkatkan penjualan produk maupun 

keuntungan yang akan diperoleh. 

Sumber pesan adalah siapa yang harus mengaturnya atau dapat juga dikatakan 

sebagai penyampai pesan atau siapa yang akan menyampaikan pesan tersebut. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu perusahaan dalam mencapai 

efektifitas endorser pada pasar sasaran adalah dengan melakukan perencanaan 
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pemilihan penyampaian pesan atau komunikator yang tepat serta sesuai dengan 

karakteristik produk yang ditawarkan. 

Invictus Clothing melakukan Celebrity Endorser untuk menggugah minta beli 

konsumen. Minat beli konsumen itu sendiri adalah tindakan-tindakan individu yang 

secara langsung terlibat dalam memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa 

ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

menentukan tindakan-tindakan tersebut. Minat beli konsumen timbul melalui cara 

Pengenalan kebutuhan yaitu ketika konsumen mengenali adanya masalah dan 

kebutuhan, Pencarian informasi yaitu merangsang konsumen untuk mencari 

informasi lebih banyak dan konsumen mungkin hanya meningkatkan perhatian atau 

mungkin aktif mencari informasi, evaluasi alternatif yaitu ketika konsumen 

menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam perangkat 

pilihan (Kotler,1997:143). 

Invictus Clothing menggunakan endorser Marcell sebagai Celebrity Endorser. 

Ini dilakukan untuk memberikan persepsi kebanggaan kepada konsumen khususnya 

kalangan remaja yang memiliki karakter yang unik dalam hal cara berpakaian. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul skripsi yang ingin penulis ajukan 

adalah : 

“ HUBUNGAN ANTARA CELEBRITY ENDORSER ( MARCELL ) DENGAN 

MINAT BELI KONSUMEN DI INVICTUS CLOTHING BANDUNG ”  (Studi 

kasus: Invictus Clothing Bandung ) 

 

 



Bab I Pendahuluan  7 
 

Universitas Kristen Maranatha 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang dan perumusan masalah, maka diidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya pelaksanaan Celebrity Endorser yang dilakukan oleh 

Invictus Clothing Bandung? 

2. Bagaimana karakteristik Celebrity Endorser dalam upaya meningkatkan 

minat beli konsumen di Invictus Clothing Bandung? 

3. Bagaimana sikap konsumen terhadap Celebrity Endorser yang diberikan oleh 

Invictus Clothing Bandung? 

4. Seberapa besar hubungan antara Celebrity Endorser yang dilakukan oleh 

Invictus Clothing terhadap tingkat minat beli konsumen? 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang 

berguna untuk mengetahui hubungan antara Celebrity Endorser dengan minat beli 

konsumen. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai bahan yang diperlukan untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian kesarjanaan di Fakultas Ekonomi 

Jurusan Manajemen Universitas Kristen Maranatha. 

 Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan Celebrity Endorser yang 

dilakukan oleh Invictus Clothing Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik Celebrity Endorser dalam upaya 

meningkatkan minat beli  konsumen di Invictus Clothing Bandung. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana sikap konsumen terhadap Celebrity Endorser 

yang diberikan oleh Invictus Clothing Bandung. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara Celebrity Endorser yang 

dilakukan oleh Invictus Clothing terhadap tingkat minat beli konsumen? 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dan kontribusi yang diharapkan dari diadakannya penelitian, 

adalah sebagai berikut :  

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kajian ilmu 

komunikasi mengenai periklanan dan promosi tertentu dalam membentuk 

minat khalayak sasarannya secara maksimal.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam melaksanakan Celebrity Endorser secara tepat, 

khususnya berada di “InvictusClothing” Bandung 

b. Bagi penulis sendiri secara pribadi, merupakan pengalaman yang sangat 

berharga dan bermanfaat dalam menambah wawasan keilmuan, 

khususnya mata kuliah Manajemen Pemasaran yang sebelumnya didapat 

penulis di perkuliahan. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Bagan kerangka pemikiran dapat dilihat dari Gambar 1.1 berikut ini:  
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(Keterangan:  Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran, lihat Lampiran) 
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Komunikasi menurut Wilbur Schramn diartikan sebagai suatu penyampaian 

pesan yang diharapkan dapat menumbuhkan terciptanya suatu persamaan mengenai 

pesan tertentu antara komunikator dan komunikan (Rachmadi 1994:64). Dalam 

pelaksanaannya, komunikasi dapat dilakukan melalui beragam bentuk cara, baik itu 

komunikasi interpersonal, komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok, maupun 

komunikasi massa, sesuai dengan penelitian ini maka penulis akan membahas 

mengenai komunikasi massa. 

Secara umum komunikasi massa dapat diartikan sebagai kegiatan komunikasi 

yang menggunakan media massa. Media massa termasuk didalamnya adalah media 

cetak seperti majalah dan surat kabar dan media elektronik seperti televisi dan radio. 

“ Komunikasi massa diartikan dari jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah 

khalayak dan tersebar heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik 

sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat ”. (Rakhmat 

1986:178) 

Media massa, sebagai sarana komunikasi massa, mempunyai pengaruh besar 

dalam pembentukan opini dan kepercayaan khalayak. Salah satu bentuk informasi 

persuasif dalam media massa yaitu iklan, selalu dimanfaatkan dalm dunia usaha guna 

meningkatkan penjualan.memperkenlakan suatu produk baru. 

Iklan sebagai salah satu bentuk dari komunikasi massa merupakan salah satu 

bentuk komunikasi yang paling sering digunakan dan bermanfaat dalam komunikasi 

bisnis. Menurut Shimp (2003:357), secara sederhana iklan didefinisikan sebagai 

pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu 

media yang sekaligus bertujuan mempersuasi orang untuk mau membeli. 
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Iklan merupakan suatu bentuk komunikasi massa yang digunakan oleh 

perusahaan, agar konsumen mengetahui keberadaan suatu produk atau jasa 

perusahaan tersebut dan pada akhirnya konsumen diharapkan untuk membeli apa 

yang di iklankan oleh perusahaan. Disini peripheral cues (unsur penunjang) 

memegang peranan. Tidak hanya isi pesan dalam iklan saja yang perlu menarik, tapi 

bagaimana cara penyampaiannya dan siapa yang menyampaikannya (Shimp 

2003:468). 

Bintang iklan merupakan bagian dari iklan, contohnya adalah Selebriti 

(Celebrity Endorser) yang akan menjadi bahan penelitian ini seperti bintang film, 

bintang TV, atlit, digunakan secara luas dalam iklan. Pemasar rela membayar tinggi 

selebriti yang banyak disukai oleh masyarakat. Selebriti digunakan dengan tujuan 

untuk menarik perhatian khalayak dan meningkatkan awareness produk. Pemasar 

mengharapkan persepsi konsumen terhadap produk tersebut akan berubah. 

Penggunaan selebriti menimbulkan kesan bahwa konsumen selektif dalam memilih 

dan meningkatkan status dengan memiliki apa yang digunakan oleh selebriti. 

Selebriti yang ditunjuk oleh si pemasar melihat dari 3 macam aspek dalam Celebrity 

Endorser itu sendiri. Shimp (2003 : 456) mengungkapkan ada aspek yang dilihat dari 

Celebrity Endorser yang akan dipakai oleh pengiklan tersebut yaitu prestasi, 

kepribadian dan daya tarik fisik si Celebrity Endorser itu sendiri. Hal tersebut 

dimaksudkan agar para konsumen tertarik dengan produk yang diiklankan oleh 

perusahaan yang bersangkutan. Aspek prestasi menyangkut keahlian dan kepintaran 

si Selebriti, kepribadian menyangkut gaya hidup dan pribadi si Selebriti dan daya 

tarik fisik menyangkut kecantikan,ketampanan, dan keanggunan Selebriti tersebut.      
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Tanggapan maksimal akan tercapai apabila iklan yang disampaikan oleh seorang 

Celebrity Endorser dapat menggerakan minat konsumen untuk membeli produk yang 

ditawarkan. Kita ketahui bahwa penggunaan Celebrity Endorser  amat disukai 

perusahaan periklanan, terutama ketenaran mereka. Selebriti sebagai seseorang yang 

sering tampil dihadapan khalayak tentunya memiliki citra tersendiri dimata khalayak, 

seperti aspek prestasi, kepribadian, dan daya tarik fisik yang dimiliki Selebriti yang 

bersangkutan agar dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan yang 

menggunakan jasa Selebriti tersebut (Shimp 2003:456). Selebriti sering digambarkan 

sebagai suatu model ideal dari kehidupan yang ingin dimiliki oleh kebanyakan orang, 

seperti kecantikan, keberanian, talenta atletisme, kemewahan, kepopuleran, 

kesuksesan, kesehatan dan daya tarik seksual yang diinginkan (oleh perusahaan) bagi 

produk yang diiklankan. Citra ini terbentuk dari hasil evaluasi khalayak terhadap 

sekumpulan karakteristik yang unik yang dimiliki oleh selebriti. 

Pengertian minat beli menurut Howard (1994;41) adalah keadaan mental 

konsumen dalam merencanakan pembelian terhadap sejumlah merek tertentu yang 

dipengaruhi oleh karakter fisik / merk, penilaian konsumen terhadap kekuatan suatu 

merk dan keyakinan akan kualitas”. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen yaitu (Assael, 2002: 

72):  

a. Lingkungan       

 Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi minat beli konsumen dalam 

memilih suatu merek tertentu. 
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b. Stimuli Pemasaran        

Perusahaan berupaya menstimulus konsumen sehingga dapat menarik minat 

beli, diantaranya dengan iklan yang menarik. 

Rangsangan dari luar dapat mempengaruhi mood, pikiran dan emosi konsumen 

untuk berkunjung di Invictus Clothing. Selebriti Endorse diberikan oleh Invictus 

Clothing untuk menciptakan perasaan khusus dan isyarat yang penting sehingga 

mempengaruhi pelanggan menuju ke arah pembelian. 

Maka dari itu pengelola Invictus Clothing harus dapat merancang dan 

melaksanakan strateginya dalam mencapai suatu minat beli konsumen terhadap 

produk yang ditawarkan. Dengan Selebriti Endorse yang tepat, menarik dan kreatif 

merupakan suatu nilai tambah bagi Invictus Clothing karena dengan demikian 

keinginan atau kebutuhan konsumen dapat memperoleh kepuasan. 

Sebelum seseorang mengambil tindakan nyata, biasanya mereka akan 

mengembangkan minat untuk bertindak. Minat itu ada prosesnya, dimana prosesnya 

ada empat yang disebut konsep AIDA, yaitu Attention (perhatian), Interest 

(ketertarikan), Desire (keinginan), dan Action (tindakan). Konsep AIDA dapat dilihat 

pada Gambar 1.2 :  

 

 

 

 

 

 



Bab I Pendahuluan  14 
 

Universitas Kristen Maranatha 
 

Gambar 1.2 

MODEL AIDA 

          

                                 

 

Sumber : ( kotler, 2005:253 ) 

 

- Attention (Menarik Perhatian): Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon 

pembeli. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan selebriti endorse yang 

menarik sehingga konsumen tertarik untuk berkunjung. 

- Interest (Menimbulkan Ketertarikan): Menciptakan dan menimbulkan rasa tertarik. 

Pemilihan Selebriti Endorse yang tepat dan sesuai akan menimbulkan rasa 

ketertarikan pada diri konsumen. 

- Desire (Membangkitkan Keinginan): Setelah rasa tertarik diciptakan, kembangkan 

minat beli dari konsumen. Bila konsumen menyukai selebriti endorse yang 

diberikan oleh Invictus Clothing, maka minat beli dapat dibangkitkan untuk 

melakukan tindakan lebih lanjut menuju pembelian. 
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- Action (Menggerakkan Tindakan): Mengadakan tindakan ke arah pembelian. 

Selebriti Endorse yang diberikan harus dapat mewakili pesan dan kesan yang ingin 

disampaikan pada konsumen.  

Titik tolak untuk lebih memahami fungsi Celebrity Endorser sebagai alat 

promosi yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan 

individu yang secara langsung terlibat dalam memperoleh dan menggunakan barang-

barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

menetukan tindakan-tindakan tersebut.( Encel 1997:143)  

 Sebagaimana menurut pendapat Martani Husaeni (2004;25) bahwa dengan 

menggunakan Celebrity Endorser sebagai pendukung pesan iklan mampu 

meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh 

InvictusClothing. 

 Setelah kita mengetahui beberapa uraian diatas, secara singkat dapat 

disimpulkan bahwa bila Celebrity Endorser telah dilaksanakan dengan optimal maka 

minat beli konsumen akan meningkat. 

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang 

bertujuan memaparkan data responden secara terstruktur, faktual, dan akurat 

mengenai fakta sifat data dan informasi yang dikumpulkan serta korelasi antara 

variabel yang diamati. 
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1.6.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah : 

1. Data Primer : Data yang diperoleh pada saat melakukan wawancara atau 

pengisian kuesioner di lingkungan pengunjung Invictus Clothing dan para 

staff serta karyawan dari manajemen Invictus Clothing. 

2. Data Sekunder : Data yang diperoleh dari melalui penelitian perpustakaan di 

perpustakaan Universitas Kristen Maranatha, baik buku – buku, majalah 

ilmiah, dokumen perusahaan, dan literature yang mendukung penelitian ini. 

 

1.6.3 Variabel Penelitian 

Variabel independen (Bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

lainnya, sedangkan variabel dependen (Tidak bebas) adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dalam penelitian ini digunakan 2 variabel yaitu : 

 Variable independent ( X ) : Celebrity Endorser 

 Variable independent ( Y ) : Minat beli konsumen 

 

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dan pengambilan sample dilakukan dengan 3 cara yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku 

serta literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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2. Penelitian Lapangan 

Penelitian yang secara langsung ke lapangan, dalam hal ini penelitian 

dilakukan dengan cara : 

- Wawancara 

Penulis mengadakan wawancara dengan pejabat perusahaan yang berwenang 

dalam bidang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, sehingga data 

yang diperoleh dapat memadai untuk dianalisis. 

- Kuesioner 

Penulis mengajukan pertanyaan mengenai gambaran umum responden. 

Perhatian dan pendapat responden mengenai selebriti endorsement dan minat 

beli konsumen. 

- Observasi 

Penulis akan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai topik yang 

akan diteliti. 

 

1.6.5 Teknik Sampling 

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode sampel acak sederhana (Simple Random Sampling), yaitu cara atau teknik ini 

dapat dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. 

Perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen  populasi tidak 

merupakan hal yang penting bagi rencana analisisnya. Misalnya, dalam populasi ada 

wanita dan pria, atau ada yang kaya dan yang miskin, ada manajer dan bukan 

manajer, dan perbedaan-perbedaan lainnya.  Selama perbedaan gender, status 
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kemakmuran, dan kedudukan dalam organisasi, serta perbedaan-perbedaan lain 

tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang penting dan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel secara 

acak sederhana. Dengan demikian setiap unsur populasi harus mempunyai 

kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. (Hasan Mustafa, 2000) 

Prosedurnya : 

1. Susun “sampling frame” 

2. Tetapkan jumlah sampel yang akan diambil 

3. Tentukan alat pemilihan sampel 

4. Pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi 

 

1.6.6 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data, informasi-informasi dan data-data yang diperlukan, 

dikumpulkan dan diolah secara kualitatif dan kuantitatif. 

1. Analisis kualitatif : untuk analisis ini penulis mengolah data dari kuesioner yang 

telah dikumpulkan sehingga menghasilkan suatu gambaran atau deskripsi. 

Gambaran atau deskripsi tersebut akan disajikan dalam bentuk persentase (%). 

2. Analisis kuantitatif : data-data yang diteliti dan dianalisa dalam bentuk angka-

angka dan perhitungannya menggunakan metode statistik yaitu rumus korelasi 

Pearson. 

a. Analisa Korelasi : tujuan dari analisis korelasi ini adalah untuk menganalisis 

kuatnya hubungan antara dua variabel yang diteliti yaitu variabel X 

(Celebrity Endorser) dan variabel Y (Minat beli konsumen), 
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b. Analisa Regresi : tujuan dari analisis regresi ini adalah untuk mengukur ada 

atau tidaknya pengaruh antar variabel yaitu hubungan antara 2 variabel yang 

diteliti yaitu variabel X (Celebrity Endorser) dan variabel Y (Minat beli 

konsumen) 

c. Uji Hipotesa : untuk menguji signifikasi hubungan antara variabel X 

(Celebrity Endorser) dan variabel Y (Minat beli konsumen), 

- Ho : ρ = 0, artinya tidak terdapat hubungan antara Celebrity Endorser 

dengan minat beli konsumen. 

- Ho : ρ ≠ 0, artinya terdapat hubungan antara Celebrity Endorser dengan 

minat beli konsumen. 

d. Analisa Determinasi : untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X 

(Celebrity Endorser) dan variabel Y ( Minat beli konsumen Invictus Clothing 

) diukur melalui koefisien determinasi. 

  

1.7 Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini lokasi penelitian yaitu Invictus Clothing store yang 

beralamat di Jl.Pager Gunung No.17 bandung. 

 

1.8  Sistematika Penulisan 

Sistematika ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari : 
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BAB I Pendahuluan 

Bab 1 berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan 

tujuan penelitian, kerangka penelitian dan metodologi penelitian yang 

digunakan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab 2 berisi tinjauan pustaka yang dipakai oleh penulis dalam penulisan skripsi 

ini. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab 3 menjelaskan bagaimana penulis menggunakan metode yang ada untuk 

mencari data sehingga tercapai tujuan penulisan ini. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan serta 

pembahasan dari semua hasil yang telah didapat. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang dibuat oleh penulis untuk 

perusahaan atas semua permasalahan yang ada. 

 


