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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan televisi dan celebrity
endorser terhadap brand awareness. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden
yang merupakan masyarakat kota Surabaya yang pernah menyaksikan iklan Kosmetik
Wardah. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling.Analisis yang digunakan
adalah analisis regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel iklan
televisi berpengaruh positif terhadap variabel brand awareness.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel celebrity endorser berpengaruh positif terhadap variabel
brand awareness.Untuk dapat meningkatkan brand awareness perusahaan sebaiknya
menggunakan berbagai media sebagai sarana promosi dan memperhatikan celebrity
endorser baru yang lebih menarik dalam ingatan sehingga dapat meningatkan brand
awareness.
Kata Kunci: Iklan Televisi, Celebrity Endorser, Brand Awareness.

PENDAHULUAN
Dunia terus berkembang, globalisasi kian mendominasi dalam setiap lini
kehidupan tak terkecuali di dalam dunia bisnis.Jumlah pesaing di dunia bisnis terus
bertambah, perusahaan dituntut untuk lebih kreatif dalam menyikapi setiap
tantangan persaingan.Salah satunya yaitu melalui merek.Perusahaan menyadari
betapa pentingnya sebuah merek dari suatu produk sehingga setiap produsensaling
berlomba untuk dapat meraih dominasi merek.
Melihat ketatnya persaingan bisnis yang terjadi membuat pengusaha
semakin aktif untuk mempromosikan produknya. Pengusaha yang kurang
berinovasi akan mengalami kemunduran secara perlahan, sehingga untuk
mengatasi permasalahan tersebut tidak hanya mengembangkan dari segi inovasi
produk tetapi juga dari segi strategi pemasaran produk. Salah satu cara yang
dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan dan mempertahankan eksistensi
produknya adalah melalui iklan. Hal tersebut juga yang telah dilakukan oleh
Wardah dalam memasarkan salah satu produk andalannya yaitu Kosmetik
Wardah.Ada banyak media periklanan namun yang paling luas jangkauannya
adalah melalui iklan televisi.Televisi hampir dimiliki oleh setiap rumah dan
jangkauannya yang luas.Karena kelebihannya itulah banyak pemasar yang memilih
menggunakan televisi sebagai media periklanan seperti produk Kosmetik
Wardah.Dengan segala kelebihan televisi sebagai media periklanan tidak
mengherankan jika harga yang harus pengiklan keluarkan begitu besar.Setiap
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stasiun televisi memiliki harga yang berbeda-beda, dan harga di jam-jam tertentu
juga berbeda-beda.Melihat begitu mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dan
dengan waktu iklan yang terbatas maka iklan haruslah dibuat semenarik mungkin
dan dapat menyampaikan informasi mengenai produk yang diiklankan sehingga
dapat memengaruhi dan menyadarkan penonton terhadap suatu produk.Kosmetik
Wardah juga menggunakan celebrity endorser untuk membuat iklannya semakin
menarik.
Kotler dan Keller dalam Ashar (2017) mendefinisikan celebrity endorser
sebagai penggunaan narasumber sebagai fitur yang menarik atau populer dalam
iklan.Keberadaan celebrity endorser sangat berperan penting dalam mempertegas
pemosisian merek dimata pelanggan.Kosmetik Wardah menggunakan aartis Dewi
Sandra sebagai bintang iklannya. Dewi dikenal oleh publik sebagai selebriti yang
anggun dan berhijab, hal tersebut membuat Dewi pantas dijadikan bintang iklan
produk kosemetik Wardah. Hal tersebut tentunya menguntungkan bagi Kosmetik
Wardah yang menggunakan Dewi sebagai bintang iklan karena beliau telah dikenal
oleh masyarakat luas maka akan membuat masyarakat lebih aware kepada produk
Kosmetik Wardah yang ia wakili, dan pesannya juga akan lebih mudah diterima
oleh masyarakat. Tetapi berdasarkan tingkat pertumbuhan penjualan kosmetik
Wardah di Surabaya pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami fluktuatif
. Jika dilihat penjulan perbulan masih terdapat penurunan di beberapa bulan.
Penurunan pada tahun 2016 yaitu bulan November sebesar 150%, tahun 2017 yaitu
bulan April sebesar 50%, tahun 2018 yaitu bulan Juni 95%, dan tahun 2019 sebesar
30%.
Dari fenomena data diatas dapat dilihat Produk Kosmetik Wardah
berfluktuasi naik turun setiap tahunnya namun posisinya tetap berada diurutan ke4.Hal tersebut membuktikan bahwa adalah hal yang sulit untuk menggeser
kedudukan suatu merek yang serupa dibenak dimasyarakat.Walaupun demikian
Kosmetik Wardah terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan eksistensi
mereknya melalui iklan televisi dan penggunaan celebrity endorser yangdiharapkan
membuat masyarakat semakin aware (sadar) terhadap merek Kosmetik
Wardah.Berdasarkan fenomena yang ada maka penting untuk melihat pengaruh
iklan televisi dan celebrity endorser terhadap brand awareness Kosmetik Wardah
di Kota Surabaya.
METODE PENELITIAN
a. Populasi dan sampel
Responden penelitian ini adalah masyarakat Kota Surabaya yang pernah
menonton iklan Kosmetik Wardah yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti.
Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel adalah purposive sampling, yaitu
teknik pengambilan sampel dengan kriteria.Adapun kriterianya adalah masyarakat
Kota Surabaya yang telah menyaksikan iklan Kosmetik Wardah dan berumur 17
tahun.Adapun jumlah sampelnya adalah 100 orang, dengan perhitungan sebagai
berikut (Rao Purba, 2006):
n=

Z

2

4 (moe)2

33
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

Jurnal Manajemen Purna Iswara
ISSN : 1412 - 7741
Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020

Keterangan :
n = Jumlah Sampel
Z=Tingkat distribusi normal padataraf signifikan 5% = 1,96
Moe= Margin of error yaitu tingkat kesalahan maksimal pengambilan sampel yang
masih dapat ditoleransi atau yang diinginkan sebesar 10%atau 0,10 sehingga
didapatkan sampel untuk penelitian
yaitu:
2
Z
n =
4(moe)2

=

1,962

4(0,01)2

=96,04 (dibulatkan menjadi 100)

b. Identifikasi variabel dan indikator
1) Variabel bebas :
a) iklan televisi (X1), indikator : attention(perhatian), interest(ketertarikan) dan
conviction(keyakinan)
b) Celebrity endorser(X2), indikator :visibility(kepopuleran), credibility
(kredibilitas), attractiveness (daya tarik), dan power(kekuatan).
2) Variabel terikat (Y)
a) Brand awareness, indikator : brand unaware (tidak menyadari merek), brand
recognition (pengenalan merk), brand recall (pengingatan kembali merek), dan
top of mind (puncak pikiran)
c. Metode analisis data.
Data dianalisis yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan regresi linier
berganda.Adapun analisis yang dilakukan adalah :
1) Uji instrument: uji validitas dan reliabilitas
2) Uji
asumsi
klasik : uji normalitas, heteroskedastisitas,
danmultikolinieritas
3) Uji kelayakan model : determinasi, uji F dan uji t
4) Regresi linier berganda
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil uji instrument
Uji instrumen dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana respon mengerti
dan memahami komponen-komponen yang terdapat di dalam kuesioner.
1) Uji validitas
Hasil olah data menunjukkan bahwa nilai koefisienkorelasipositifdan
lebihbesardari 0,3, makaindicatortersebutdikatakan valid.
2) Uji reliabilitas.
Hasil olah data menunjukkan nilai alpha cronbach≥ 0,6, makainstrument
dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian.
b. Hasil uji asumsi klasik
1) Uji normalitas.
Hasil olah data menunjukan bahwa data berdistribusi normal(asymp. Sig
(2-tailed 0,141>0,05)
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2) Uji heteroskedastisitas
Hasil olah data menunjukkan bahwa nilaisignifikansinya 0,116 dan 0,191 >
0,05. Hal ini berarti model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.
3) Uji multikolinieritas
Hasil olah data menunjukkanbahwanilai tolerance darivariable bebasyaitu
iklantelevisi dan celebrity endorser> 0,10 dan nilai VIF ≤ 10, makadapat
disimpulkan bahwatidak terjadi gejala multikolinearitasantara variabelbebasdalam
model regresi.
c. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Untukmengetahui pengaruhi iklantelevisi dan celebrity endorser terhadap brand
awareness Kosmetik Wardah pada masyarakat wilayah Kota Surabaya,
dilakukandengananalisisregresi linier berganda denganbantuan program SPSS
version 22 for Window. Hasil analisis regresi linier bergandadapatdilihat pada tabel
berikut:
Tabel 1
Hasil AnalisisRegresi Linier Berganda

Berdasarkannilai-nilai tersebut di atas, makadiperoleh persamaan regresilinier
berganda sebagaiberikut:
Y = a + β1X1 + β2X2+e
Y = 4,140+ 0,413X1 + 0,440X2
Dari persamaantersebut di atas, dapatdiartikanbahwa iklan televisi (X1) dan
celebrity endorser (X2) berpengaruh positif terhadap brand awarenessKosmetik
Wardah pada masyarakat wilayah Kota Surabaya.
d. Hasil uji kelayakan model
1) Hasil uji F
Hasil olah data menunjukkan bahwa nilai F Hitung sebesar 40,649
dengannilaisignifikansiPvalue0,000 yang lebihkecildari α = 0,05, iniberarti
model yang digunakan pada penelitianiniadalahlayak. Hal iniberarti model
dapat digunakanuntukanalisa lebihlanjut atau dengan kata lain ada
pengaruhsecarasimultaniklantelevisi dan celebrity endorserterhadap brand
awareness Kosmetik Wardah pada masyarakat wilayah Kota Surabaya.
2) Hasil uji t
Hasil pengujian t-test pengaruhiklantelevisi dan celebrity endorser terhadap
brand awarenessKosmetik Wardah pada masyarakat wilayah Kota
Surabayadisajikansebagaiberikut:
Dari hasil t-test pengaruh iklantelevisi terhadapbrand awarenessKosmetik
Wardah pada masyarakat wilayah Kota Surabaya menunjukkan nilaithitung
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sebesar 4,131sertanilaisignifikan uji t sebesar 0,000 yang lebihkecildari α
(tarafnyata) = 0,05, makadapat disimpulkanbahwaiklantelevisi berpengaruh
signifikan terhadap brand awareness Kosmetik Wardah pada masyarakat wilayah
Kota Surabaya, sehinggahipotesispertama (H1) diterima.
Dari hasil t-test pengaruhcelebrity endorser terhadap brand awarenessKosmetik
Wardah pada masyarakat wilayah Kota Surabaya menunjukkan nilai
thitungsebesar4,707sertanilaisignifikan uji t sebesar 0,000 yang lebihkecildari α
(tarafnyata) = 0,05, makadapat disimpulkan bahwacelebrity endorser berpengaruh
signifikanterhadapbrand awareness Kosmetik Wardah pada masyarakat wilayah
Kota Surabaya, sehinggahipotesiskedua (H2) diterima.
KESIMPULAN
Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: terdapat pengaruh positif iklan televisi
terhadap brand awareness Kosmetik Wardah pada masyarakat wilayah kota
Surabaya Terdapat pengaruh positif celebrity endorser terhada brand awareness
Kosmetik Wardah pada masyarakat wilayah kota Surabaya.
Saran
1) Berdasarkan skor rata-rata skor pada variabel iklantelevisi dimana secara
keseluruhan responden mempunyai persepsi yang paling kecil terhadap item
pertanyaan yaitu tayangan iklantelevisi produkKosmetik Wardah
menarikminat penonton, maka sebaiknya pimpinandapatlebihbaiklagi dalam
mendesign iklansertameningkatkanpromosidi suratkabarataupun sosial media
sehingga dapatmeningatkan brand awareness pada Kosmetik Wardah.
2) Berdasarkan skor rata-rata skor pada variabel celebrity endorserdimana secara
keseluruhan responden mempunyai persepsi yang paling kecil terhadap item
pertanyaan yaitu Dewi Sandra sebagaicelebrity endorserproduk Kosmetik
Wardah merupakan artis yang memiliki popularitas di masyarakat, maka
sebaiknya pimpinan agar memperhatikan celebrity endorser yang baru dan
lebih menarik dalam ingatanmasyarakat pada era sekarang inisehingga
dapatmeningatkan brand awareness pada Kosmetik Wardah.
3) BagiPenelitiSelanjutnya
a. Penelitian ini hanya menguji variable iklan televisi dan celebrity endorser
terhadap brand awareness. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan
faktor lain yang mempengaruhi brand awarenessseperti; Tagline, Word of
Mouth, Iklan Online Dan IklanCetak.
b. Penelitian ini hanya dilakukan pada produk Kosmetik Wardah. Bagi penelitian
selanjutnya diharapkan menggunakan produk lain sebagai objek penelitian,
agar hasil penelitian lebih menyeluruh.
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