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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Pengaruh Endorser Selebriti 

(Dahlan Iskan) Terhadap Minat Beli Konsumen pada Produk Jamu Kemasan Tolak 

Angin Sido Muncul. Populasi yang di teliti adalah semua konsumen atau semua orang 

yang tertarik untuk minum produk jamu kemasan Tolak Angin Sido Muncul. 

Selanjutnya, sampel penelitian ini berjumlah 282 responden. Dalam pengambilan 

sampel, penelitian ini menggunakan tekhnik convenience sampling, dimana sampelnya 

adalah setiap konsumen atau orang yang sudah pernah melihat iklan produk jamu 

kemasan Tolak Angin Sido Munculyang di endorser seorang Dahlan Iskan. Tekhni 

pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner. 

Penetapan jumlah sampel ini didasarkan pada alat analisa yang akan 

dipergunakan untuk menguji hipotesa penelitian yaitu Structural Equation Modeling 

(SEM). Dari hasil analisis dapat di ketahui bahwa ketiga variabel yaitu: daya tarik, 

kepercayaan dan juga keahlian berpengaruh signifikan terhadap sikap iklan. Dari tiga 

variabel tersebut, variabel keahlian adalah yang paling mendominasi diantara yang 

lainnya. Disini jelas orang akan percaya lebih karena pada produk ini endorser nya 

memilki keahlian dalam bidang Birokrat dan di anggap masyarakat sebagai orang yang 

lebih profesional di bandingkan dengan orang yang dengan profesi lainnya. 

Kata kunci :daya tarik, kepercayaan, keahlian, sikap terhadap iklan, minat beli 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to assesson Celebrity Endorser Influence (Dahlan Iskan) 

Against Consumer Interests Buy Herbal Products Packaging Tolak Angin Sido Muncul. 

The population in the study is that all consumers or all people who are interested in 

taking herbal products packaging Tolak Angin Sido Muncul. Furthermore, this study 

amounted to 282 sample respondents. In sampling, this study used a convenience 

sampling technique, where the sample is any consumer or a person who has never seen 

an adpackaging of medicinal products Tolak Angin Sido Muncul that was endorsed by 

Dahlan Iskan. Data collection techniques by using a questionnaire. 

Determination of sample size was based on an analysis tool that will be used to 

test there search hypothesis that the Structural Equation Modeling (SEM). From the 

analysis in the know that the three variables: attractiveness, trustworthiness and 

expertise are also a significant effect on advertising attitudes. Of the three variables, 

the variables are the most dominating expertise among others. Here obviously more 

people will believe in this product because of its endorser Bureaucrats have the 
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expertise in the field and in the community regarded as more professional in 

comparison with people with other professions. 

 

Keywords:attractiveness, trustworthiness, experise, attitude toward advertising, 

purchase intention. 

 

PENDAHULUAN 

 Salah satu alat strategi pemasaran yang digunakan untuk meyakinkan kepada 

konsumen adalah dengan melalui promosi. Promosi menurut Boone dan Kurtz (2002) 

adalah fungsi yang menginformasikan, membujuk dan mempengaruhi suatu keputusan 

pembelian. Alat promosi yang memungkinkan perusahaan untuk meyakinkan kepada 

konsumen dengan melakukan periklanan untuk memberikan sumber informasi yang 

efektif dan dapat menjadi hiburan bagi konsumen.  

Salah satu bentuk komunikasi yang efektif tehadap pelanggan antara lain adalah 

iklan. Ishak (2008) iklan merupakan metode komunikasi yang efektif untuk mencapai 

audience yang luas dan menciptkan citra dan daya tarik merek atau organisasi. Sebuah 

iklan memiliki pesan atau stimulus yang menarik sehingga dapat merangsang 

konsumen untuk menciptakan daya tarik iklan. Pesan iklan menurut Kotler dan 

Amstrong (2003) harus ditetapkan sebagai bagian dari pengembangan konsep produk, 

walaupun ada kebebasan untuk memilih sejumlah pesan yang memungkinkan. 

Shimp (2003) menyebutkan “ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk 

membuat iklan menarik, yaitu: menjadikan selebriti sebagai endorser (pendukung), 

yang menggunakan humor, pemakaian rasa bersalah, dan memakai unsur 

seksual”.Menurut definisinya, selebriti adalah tokoh (aktor,penghibur atau atlet) yang 

dikenal masyarakat karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang berbeda dari 

golongan produk yang didukung. Berdasarkan definisi di atas dapat di artikan bahwa 

celebrity endorser adalah seorang bintang iklan yang tampil membawakan pesan iklan 

karena prestasinya dan keahliannya untuk mempengaruhi orang lain atau konsumen 

untuk kegiatan promosi.  

Celebrity endorser digunakan untuk dapat menarik perhatian konsumen dan 

untuk meningkatkan brand awaremess produk. Penggunaan celebrity endorser 

diharapkan untuk dapat membentuk presepsi konsumen terhadap produk yang di 

iklankan. Dengankata lain, celebrity endorser mengarahkan konsumen untuk menyukai 

merekhanya karena mereka menyukai selebriti yang mendukung produk tersebut 

(Shimp, 2003). Perusahaan menggunakan selebriti sebagai endorser dikarenakan 

kredibilitas dan daya pikatnya (Ishak, 2008). Secara umum kredibilitas endorser bisa 

diartikan sebagai  suatu karakteristik positif komunikator yang berpengaruh terhadap 

penerimaan suatu pesan oleh receiver (Ishak, 2008). 

Fakta empiris menunjukkan bahwa penggunaan selebriti sebagai endorser dalam 

iklan merupakan metode yang efektif untuk komunikasi yang persuasif. Kemudian 

teridentifikasi adanya 3 dimensi yang membentuk kredibilitas selebriti :attractivness 

(daya pikat), trustworthiness (tingkat kepercayaan), dan expertise (keahlian) (Ishak, 

2008).  
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Spokesperson yang attractive lebih efektif dibandingkan yang tidak attractive 

dalam iklan dan promosi. Peningkatan penggunaan selebriti sebagai endorser dari 

produk, jasa, dan kasus-kasus sosial, attractivness (daya pikat) telah menjadi suatu 

dimensi penting dari kredibilitas. Endorser yang mempunyai daya pikat lebih mampu 

mendorong munculnya niat beli audiennya dari pada yang kurang mempunyai daya 

pikat. Daya pikat fisik (cantik atau tampan) selebriti dapat mempengaruhi opini audien 

dalam mengevaluasi produk (Ishak,2008). 

Kemudian trustworthiness atau sifat bisa dipercaya merupakan karakteristik 

kunci bagi efektifitas pembawa pesan. Banyak dari kita akan lebih percaya pada teman 

yang dapat dipercaya dari pada seorang tenaga penjualan yang meskipun lebih memiliki 

pengetahuan tentang produk, tetapi kita ragu untuk membeli karena belum ada 

kepercayaan terhadapnya. Sebuah pesan iklan dapat merubah sikap audiennya jika 

mereka menganggap bahwa pembawa pesan dapat dipercaya (Ishak, 2008). 

Selain itu, expertise (keahlian) didefinisikan sebagai suatu tingkatan dimana 

komunikator dipersepsikan sebagai sumber dengan pernyataan yang valid dan 

dipercaya memberikan opini yang obyektif tentang subjek (Ishak, 2008). 

 Sikap terhadap iklan (attitude toward the ad) sebagai suatu kecenderungan 

untuk merespon dengan cara yang baik atau tidak baik suatu stimuli iklan tertentu 

dalam suatu situasi eksposur tertentu. Pesan iklan yang disampaikan oleh endorser yang 

kredibel dapat menumbuhkan perasaan suka dan percaya terhadap iklan tersebut dan 

meningkatkan persepsi positif konsumen terhadap produk yang di iklankan. Terdapat 

hubungan langsung antara sikap terhadap iklan dengan efektifitas iklan yang diukur 

dengan minat beli (Ishak, 2008). 

 Menurut Sallam & Wahid (2012) minat beli adalah  kecendrungan untuk 

membeli merek atau produk tertentu. Niat beli (minat beli) konsumen berasal dari 

persepsi konsumen terhadap manfaat dan nilai akuisisi, dan itu adalah kunci penting 

untuk memprediksi perilaku pembelian konsumen. 

 Pada saat ini perusahaan Tolak Angin sido muncul sedang gencar gencarnya 

untuk mempromosikan produk mereka melalui iklan di berbagai media televisi di 

Indonesia.Iklan minuman jamu kemasan Tolak Angin sido muncul yang banyak 

disiarkan di televisi saat ini menggunakan endorser seorang pejabat publik di dalam 

iklannya, yaitu Dahlan Iskan sebagai bintang iklan produk ini. Dahlan Iskan di kenal 

karena beliau adalah sesorang pejabat publik Menteri Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang di mana menjadi inspirasi oleh beberapa khalangan khususnya 

khalangan pengusaha di Indonesia. Dahlan adalah sosok anak jalanan  yang 

membuktikan diri berhasil menjadi pengusaha sukses dan menjadi seorang pemimpin 

yang paham soal ekonomi serta orangnya yang bersahabat, gaya beliau yang simple apa 

adanya ,gaya bicaranya yang mudah di mengerti, tegas, dan tidak protokoler.  

 Rumusan Masalah 

1.  Apakah daya tarik (attractiveness) memiliki pengaruh positif terhadap 

sikap terhadap iklan. 

2. Apakah kepercayaan (trustworthiness) memiliki pengaruh positif terhadap 

sikap terhadap iklan. 
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3. Apakah keahlian (expertise) memiliki pengaruh positif terhadap sikap 

terhadap iklan. 

4. Apakah sikap terhadap iklan (attitude toward the ad) memiliki pengaruh 

positif terhadap minat beli (purchase intention). 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah daya tarik (attractiveness) memiliki pengaruh 

positif terhadap Sikap terhadap iklan 

2. Untuk mengetahui apakah kepercayaan (trustworthiness) memiliki 

pengaruh positif terhadap sikap terhadap iklan  

3. Untuk mengetahui apakah keahlian (expertise) memiliki pengaruh positif 

terhadap sikap terhadap iklan 

4. Untuk mengetahui apakah sikap terhadap iklan memiliki pengaruh positif 

terhadap minat beli  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kredibilitas Endorser 

Secara umum kredibilitas endorser bisa diartikan sebagai suatu karakteristik 

positif komunikator yang berpengaruh terhadap penerimaan suatu pesan oleh 

receiver. Penggunaan selebriti dalam iklan memberikan manfaat yang lebih nyata 

dibandingkan dengan teknik promosi yang lain (Ishak, 2008). 

Ishak (2008) mengidentifikasi tiga dimensi yang membentuk kredibilitas 

selebriti: attractiveness (daya tarik), trustworthiness (tingkat kepercayaan), dan 

expertise (keahlian).Selanjutnya dia menjelaskan bahwa ketiga dimensi tersebut, 

baik secara mandiri atau bersama-sama, mempunyai kontribusi dalam 

mempengaruhi sikap audien terhadap iklan dan minat beli. Penelitian ini 

menggunakan ketiga dimensi tersebut untuk mengukur kredibilitas selebriti. 

Uraian berikut menjelaskan dimensi-dimensi tersebut secara detil. 

 

Daya Tarik 

 Menurut Ishak (2008) endorser yang mempunyai daya pikat lebih mampu 

mendorong munculnya niat beli audiennya dari pada yang kurang mempunyai 

daya pikat. Namun demikian, masih belum ada kesepakatan yang utuh diantara 

para peneliti berkenaan dengan pengaruh daya pikat ini. Seperti yang dikemukan 

oleh Ohanian (1991) bahwa dia tidak menemukan pengaruh yang signifikan dari 

daya pikat terhadap minat beli. Dia menambahkan bahwa ketiadaan pengaruh 

tersebut sangat dimungkinkan karena responden menganggap bahwa semua 

selebriti dalam iklan yang sedang diteliti semuanya mempunyai daya pikat. 

Terlepas dari perbedaan pendapat diantara para pakar, daya pikat masih diyakini 

dapat meningkatkan perasaan suka terhadap iklan dan atau minat beli konsumen. 

Hal ini dikemukan oleh Ishak (2008) bahwa daya pikat fisik selebriti dapat 

meningkatkan citra produk selama karakteristik produk tersebut sesuai dengan 

citra selebritinya. Kemudian dia juga menemukan bahwa daya pikat selebriti 
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berpengaruh positif terhadap kredibilitas sang selebriti sebagai pembawa pesan 

dan sikap terhadap iklan. Berdasarkan uraian diatas peneliti membuat hipotesis 

sebagai berikut : 

H1:  Daya tarik berpengaruh secara positif terhadap sikap terhadap iklan 

Kepercayaan 

Keterpercayaan mengarah kepada kepercayaan penonton (konsumen) 

terhadap kemampuan pembawa pesan dalam menyediakan informasi dengan tidak 

bias dan dengan cara yang baik, Itu sebabnya, pembawa pesan iklan (endorser) 

dipersepsikan sebagai seseorang yang berpengetahuan, jujur dan secara fisik 

menarik atau menyenangkan dan dianggap dapat dipercaya dan juga dapat 

menyebabkan sikap yang positif dan respon perilaku dari konsumen 

(Ohanian,1991). 

Lebih lanjut Ishak (2008) mengemukakan bahwa sebuah pesan iklan dapat 

merubah sikap audiennya jika mereka menganggap bahwa pembawa pesan dapat 

dipercaya 

H2 : Kepercayaan berpengaruh secara positif terhadap sikap terhadap iklan 

Keahlian 

Keahlian selebriti yang mengendorse suatu produk diharapkan perusahaan 

dapat menarik minat konsumen setidaknya dari penggemar selebriti tersebut, 

penggunaan expertise dari selebriti diharapkan dapat menstimulir perubahan sikap 

konsumen. Konsumen mempersepsikan produk atau merek yang diiklankan oleh 

selebriti yang mempunyai citra expertise dan trustworthiness sebagai produk atau 

merek yang kredibel. Hal ini memberikan konsumen sebuah referensi dalam 

membandingkan attribute produk dan memudahkan mereka dalam memilih 

produk yang akan dibelinya (Ishak, 2008). 

  Dalam hasil temuan Goldsmith et, al. (2000) mengatakan bahwa 

kredibilitas bintang iklan berpengaruh secara positif terhadap sikap terhadap 

iklan. Dalam menyampaikan pesan iklan kepada konsumen, selebriti yang 

digunakan adalah mereka yang mempunyai keahlian, pengetahuan, dan 

pengalaman yang terkait dengan produk atau merek yang mereka wakili sehingga 

pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipercaya oleh konsumen Oleh 

karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H3 : Keahlian berpengaruh secara positif terhadap sikap terhadap iklan 

Sikap Terhadap Iklan 

Sikap terhadap iklan (Attitude Toward The Ad) di definisikan sebagai suatu 

kecenderungan untuk merespon dengan cara yang baik atau tidak baik suatu 

stimuli iklan tertentu dalam suatu situasi eksposur tertentu (Ishak, 2008). 

Goldsmith et al. (2000) melalui suatu model eksperimen yang menunjukkan 

bahwa sikap terhadap iklan secara langsung berpengaruh pada niat beli untuk 

produk yang familiar dan yang unfamiliar. Oleh karena itu hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah  

H4 : Sikap terhadap iklan berpengaruh secara positif terhadap minat beli 

 

Minat Beli 
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Minat beli menurut Engel dkk (2001) minat merupakan penilaian subjektif 

tentang apa yang akan dimliki oleh konsumen di masa yang akan datang dari 

salah satu bentuk minat adalah minat beli konsumen yang berarti apa yang 

dipikirkan konsumen untuk dibeli.Menurut Effendy (1999) minat itu sendiri 

adalah kelanjutan dari perhatian yang merupakan titik tolak bagi timbulnya hasrat 

atau keinginan (desire) untuk melakukan sesuatu kegiatan yang diharapkan 

komunikator, jadi minat dalam membeli dapat dikatakan timbulnya keinginan 

seseorang untuk mencoba membeli produk yang diiklankan tersebut. 

 

Kerangka Penelitian  

 
 
                                              H1 
 
H2 (+)                               H2                                                                     H4 
 
                                    H3 
 
 

Gambar 1.Kerangka penelitian hipotesis (Ishak, 2008) 

METODE PENELITIAN 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah  kesatuan individu atas subjek pada wilayah tertentu yang akan di 

teliti. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua konsumen atau semua 

orang yang tertarik untuk meminum Jamu Tolak Angin Sido Muncul di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah convinience 

sampling. Penulis menganggap metode tersebut memiliki kemudahan tersendiri ketika 

melakukan penyebaran kuisioner. Convinience sampling memilih sampel dari elemen 

populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti (Indriantoro & Supomo, 2009). 

Penentuan sampel dengan menggunakan α = 5% Karena telah ditentukan α = 5%, 

maka  = 1.96 (dari tebel Z), dan tingkat kesalahan maksimum yang mungkin terjadi 

pada penyebaran kuesioner adalah tidak lebih dari 10% atau E = 0.1. jika lebih dari 

10% maka penyebaran kuesioner tidak dapet diteruskan karena data yang diperoleh 

akan menjadi tidak valid. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan kuisioner yang didalam kuisioner ini menggunakan skala likert 1 sampai 

dengan 5. 

 

 
 

Uji Validitas dan Raliabilitas 

Dalam penelitian ini, Validitas menyangkut tingkat akurasi yang dicapai oleh 

sebuah indikator dalam menilai sesuatu atau akuratnya pengukuran atas apa yang 

DayaTarik 

Kepercayaan 

Keahlian 

SikapTerhadapi

klan 
Minat Beli 
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seharusnya diukur, sebuah indikator dinyatakan valid jika mempunyai nilai estimate ≥ 

0.50.Reliabilitas adalah ukuran mengenai konsistensi internal dari indikator-indikator 

sebuah konstruk yang menunjukan derajat sampai dimana masing-masing indikator itu 

mengindikasikan sebuah kontruk atau faktor laten yang umum, nilai batas yang 

digunakan untuk menilai sebuah tingkat reabilitas yang dapat diterima adalah 0.60. 
 

Teknik Analisis 

Analisis Deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara memberikan  

keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan tentang objek yang dibahas. 

Keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan ini berupa presentasi tentang hal-hal 

yang ada hubungannya dengan motif belanja online terhadap kepuasan dan loyalitas 

konsumen. Analisis SEM PLS (Partial Least Square) digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara Variabel lateneksogen (independen) terhadap Variabel laten endogen 

(dependen). Dalam penelitian ini menggunakan Evaluasi Goodness Of Fit, Analisis 

Regresi Linier Dengan Metode PLS, Uji t. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Uji Validitas Dan Reliabilitas Data 

Uji validitas dan relibilitas pada penelitian ini terdapat pada outer model dengan 

indikator reflektif dievaluasi menggunakan convergent validity, discriminant validity 

dan composite reliability dengan hasil sebagai berikut: 

1.Convergent validity 

Convergent validity di dalam PLS dengan indikator reflektif dilihat 

berdasarkan nilai loading factor (korelasi antara skor item/skor komponen 

dengan skor konstruk). Hasil output convergent validity dapat di lihat pada tabel 

8. 

Tabel 8. Cross Loading 

 Original 

Sample 

(O) 

Keterang

an 

DT1 <- Daya Tarik 0.825148 VALID 

DT2 <- Daya Tarik 0.806261 VALID 

DT3 <- Daya Tarik 0.803778 VALID 

DT4 <- Daya Tarik 0.728608 VALID 

DT5 <- Daya Tarik 0.646127 VALID 

DT6 <- Daya Tarik 0.693281 VALID 

KE1 <- Keahlian 0.830314 VALID 

KE2 <- Keahlian 0.786498 VALID 

KE3 <- Keahlian 0.856684 VALID 

KE4 <- Keahlian 0.874067 VALID 

KE5 <- Keahlian 0.870743 VALID 

KE6 <- Keahlian 0.824635 VALID 

KE7 <- Keahlian 0.772311 VALID 

KE8 <- Keahlian 0.806659 VALID 
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KEP1 <- Kepercayaan 0.738553 VALID 

KEP2 <- Kepercayaan 0.811366 VALID 

KEP3 <- Kepercayaan 0.815546 VALID 

KEP4 <- Kepercayaan 0.791623 VALID 

KEP5 <- Kepercayaan 0.779668 VALID 

KEP6 <- Kepercayaan 0.686774 VALID 

KEP7 <- Kepercayaan 0.533016 VALID 

KEP8 <- Kepercayaan 0.543496 VALID 

KEP9 <- Kepercayaan 0.704539 VALID 

MB1 <- Minat Beli 0.840677 VALID 

MB2 <- Minat Beli 0.798318 VALID 

MB3 <- Minat Beli 0.879730 VALID 

S1 <- Sikap 0.808464 VALID 

S2 <- Sikap 0.836153 VALID 

S3 <- Sikap 0.793460 VALID 

S4 <- Sikap 0.670278 VALID 

S5 <- Sikap 0.781047 VALID 

S6 <- Sikap 0.787152 VALID 

S7 <- Sikap 0.740620 VALID 

S8 <- Sikap 0.757158 VALID 

S9 <- Sikap 0.743897 VALID 

S10 <- Sikap 0.704455 VALID 

S11 <- Sikap 0.682585 VALID 

S12 <- Sikap 0.681500 VALID 

S13 <- Sikap 0.781603 VALID 

S14 <- Sikap 0.797883 VALID 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 
2. Composite Reliability 

Kelompok indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki 

reliabilitas komposit yang baik jika memiliki composite reliability ≥0.7. 

Dalam composite reliability juga digunakan untuk mengukur uji 

reliabilitas yang dilakukan dengan metode korelasi yaitu dengan melihat 

angkakoefisien composite reliability pada ítem korelasi yang menyatakan 

hubungan antara skorpertanyaandenganskor total. Hasil output composite 

reliability dapat dilihat pada tabel 9. 

Tabel9. Hasil CompositeReliability 

  Composite Reliability Keterangan 

Daya Tarik 0.886589 Reliabel 

Keahlian 0.945884 Reliabel 

Kepercayaan 0.904138 Reliabel 

Minat Beli 0.877937 Reliabel 

Sikap 0.949085 Reliabel 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

AnalisisDeskriptif 
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Analisis deskriptif merupakan analisis data yang lebih banyak menggambarkan 

fakta mengenai situasi obyek penelitian yang dianalisa untuk menjelaskan tinjauan 

pustaka. 

1. Analisis Karakteristik Responden 

                  Jenis Kelamin 
Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Tabel 10. 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Pria 162 57.4% 

Wanita 120 42.6% 

Total 282 100.0% 

 Sumber : Data Primer diolah, 2014. 

Berdasarkan Tabel 10 di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini sebagian besar adalah pria sebanyak 162responden atau 

57,4%. Hal ini menunjukkan bahwa respponden yang pernah menyaksikan 

iklan jamu kemasan Tolak Angin di televisi lebih banyak responden pria. 

 

Umur 

Berdasarkan umur, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

Tabel 11 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur 

      Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

< 20 tahun 27 9.6% 

20 - 30 tahun 130 46.1% 

31 - 40 tahun 37 13.1% 

41 - 50 tahun 49 17.4% 

> 50 tahun 39 13.8% 

Total 282 100.0% 

  Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Berdasarkan Tabel 11 di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini adalah sebagian besar berumur 20 s/d 30 tahun 

sebanyak 130 responden atau 46,1%. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

yang pernah menyaksikan iklan jamu kemasan Tolak Angin di televisi rata-

rata berusia muda atau produktif. 

 

 

 

Pekerjaan 
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 Berdasarkan pekerjaan, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Tabel 12 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

Pelajar/mahasiswa 108 38.3% 

Pegawai swasta 12 4.3% 

Wirausaha/Pengusaha 6 2.1% 

TNI/POLRI 3 1.1% 

PNS 132 46.8% 

Ibu Rumah Tangga 12 4.3% 

Lain – lain 9 3.2% 

Total 282 100% 

 Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Berdasarkan Tabel 12 di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini adalah sebagian besar adalah PNSsebanyak 132 

responden atau 46,8%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden 

bekerja sebagai PNS. 

 

Pendidikan terakhir 

Berdasarkan pendidikan terakhir, maka responden dalam penelitian 

ini diklasifikasikan sebagai berikut : 

Tabel 13 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir 

Pendidikan terakhir Jumlah Persentase 

SMP/sederajat 17 6% 

SMA 146 51.8% 

Diploma 36 12.8% 

Sarjana 81 28.7% 

S2 2 0.7% 

Total 282 100.0% 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Berdasarkan Tabel 13 di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini adalah sebagian besar lulusan SMA yaitusebanyak 146 

responden atau 51,8%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan 

terakhir responden adalah menengah keatas. 

 

 

 

Pendapatan/Uang Saku 



13 
 

Berdasarkan pendapatan, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Tabel 14 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan 

Pendapatan Jumlah Persentase 

<= Rp.1000.000 63 22.3% 

1.001.000 - 2.000.000 82 29.1% 

2.001.000 - 3.000.000 74 26.2% 

3.001.000 - 4.000.000 37 13.1% 

4.001.000 - 5.000.000 15 5.3% 

> 5.000.000 11 3.9% 

Total 282 100% 

  Sumber : Data Primer diolah, 2014. 

Berdasarkan Tabel 14 di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini adalah sebagian besar memiliki pendapatan/uang saku 

antara Rp.1.001.000 – Rp.2000.000 sebanyak 82 responden atau 29,1%.  

 

Pernah Melihat Iklan Jamu Tolak Angin 

Berdasarkan pernah menonton iklan tolak angin di televisi, maka 

responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut : 

Tabel 15 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pernah Melihat Iklan 

Melihat Iklan Jumlah Persentase 

Ya 282 100% 

Total 282 100% 

  Sumber : Data Primer diolah, 2014. 

Berdasarkan Tabel 15 di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini pernah melihat iklan Tolak Angin ditelevisi 

yaitu sebanyak 282 responden atau 100%.Hal ini menunjukkan bahwa iklan 

jamu kemasan Tolak Angin sudah pernah dilihat oleh konsumen di 

Yogyakarta. 

 

Melihat Iklan Jamu Tolak Angin 

Berdasarkan menonton iklan tolak angin di televisi, maka responden 

dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut : 

Tabel 16 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Melihat Iklan 

Melihat Iklan Jumlah Persentase 

Hari ini 28 9.9% 

Beberapa hari lalu 103 36.5% 
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Minggu lalu 36 12.8% 

Bulan lalu 115 40.8% 

Total 282 100.0% 

  Sumber : Data Primer diolah, 2014. 

Berdasarkan Tabel 16 di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini melihat iklan Tolak Angin ditelevisi bulan 

yang lalu yaitu sebanyak 115 responden atau 40,8%. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden melihat iklan jamu kemasan Tolak Angin sudah agak 

lama, yaitu beberapa bulan yang lalu. 

 

Frekuensi Melihat Iklan Jamu Tolak Angin 

Berdasarkan frekuensi menonton iklan tolak angin di televisi, maka 

responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut : 

Tabel 17 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Frekuensi Melihat Iklan 

Melihat Iklan Jumlah Persentase 

Sekali 20 7.1% 

Jarang 210 74.5% 

Sering 52 18.4% 

Total 282 100.0% 

 Sumber : Data Primer diolah, 2014. 

Berdasarkan Tabel 17 di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini frekuensi melihat iklan Tolak Angin 

ditelevisi dalam kategori jarang sebanyak 210 responden atau 74,5%. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden jarang melihat iklan jamu kemasan Tolak 

Angin di telivisi. 

 

2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 
Analisis deskriptif yaitu berupa penilaian responden terhadap variabel 

- variabel penelitian yang terdiri dari daya tarik (Attractiveness), 

kepercayaan (Trustworthiness), keahlian (Expertise), sikap terhadap iklan 

dan minat beli konsumen. 

 

Tabel 18 

Deskriptif Variabel Penelitian Daya Tarik (Attractiveness) 

Indikator Daya Tarik Rata-rata Kriteria 

Penampilan Bintang iklan tersebut menarik 2.79 Setuju 

Penampilan Bintang iklan tersebut berkharisma 2.77 Setuju 

Penampilan Bintang iklan tersebut elegan 2.59 Setuju 

Penampilan Bintang iklan tersebut berkelas 2.60 Setuju 

Penampilan Dahlan Iskan tersebut Tampan 2.41 Tidak Setuju 
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Dahlan Iskan memiliki keunggulan dalam hal 
komunikasi 

2.97 
Setuju 

Rata - rata total 2.69 Setuju 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Tabel 19 

Deskriptif Variabel Penelitian Kepercayaan (Trustworthiness) 

Indikator Kepercayaan Rata-rata Kriteria 

Dahlan Iskan seorang yang dapat diandalkan 2.87 Setuju 

Dahlan Iskan jujur dalam menyampaikan pesan 

iklan 
2.76 

Setuju 

Dahlan Iskan konsisten dalam menyampaikan 

pesan iklan 
2.85 

Setuju 

Dahlan Iskan dapat dipercaya dalam 

menyampaikan pesan iklan 
2.85 

Setuju 

Dahlan Iskan tulus dalam menyampaikan pesan 

iklan 
2.76 

Setuju 

Dahlan Iskan sebaik seorang birokrat lebih 

transparan 
3.02 

Setuju 

Dahlan Iskan sebaik seorang birokrat lebih netral 3.02 Setuju 

Dahlan Iskan sebaik seorang birokrat memiliki 

sifat amanah 
3.06 

Setuju 

Dahlan Iskan sebaik seorang birokrat memiliki 

sifat akuntabel 
3.03 

Setuju 

Rata - rata total 2.91 Setuju 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Tabel 20 

Deskriptif Variabel Penelitian Keahlian (Expertise) 

Indikator Keahlian Rata-rata Kriteria 

Dahlan Iskan seorang Birokrat yang ahli 2.94 Setuju 

Dahlan Iskan seorang Birokrat yang 

berpengalaman 
3.04 

Setuju 

Dahlan Iskan seorang Birokrat yang 

berpengetahuan luas 
3.08 

Setuju 

Dahlan Iskan seorang Birokrat yang 

berkualitas 
2.98 

Setuju 

Dahlan Iskan seorang Birokrat yang terampil 2.91 Setuju 

Dahlan Iskan seorang Birokrat yang 

informative 
2.96 

Setuju 

Dahlan Iskan sebagai Birokrat seorang 

profesional yang kreatif 
2.97 

Setuju 

Dahlan Iskan sebagai Birokrat seorang 3.01 Setuju 
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profesional yang inovatif 

Rata - rata total 2.99 Setuju 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Tabel 21 

Deskriptif Variabel Penelitian Sikap terhadap Iklan 

Indikator Sikap terhadap Iklan Rata-rata Kriteria 

Iklan Totak Angin dapat dipercaya 2.82 Setuju 

Iklan Totak Angin nampak meyakinkan 2.92 Setuju 

Iklan Totak Angin nampak jujur 2.87 Setuju 

Iklan Totak Angin nampak kreatif 2.92 Setuju 

Iklan Totak Angin tersebut menyenangkan 2.75 Setuju 

Iklan Totak Angin tidak meragukan 2.83 Setuju 

Iklan Totak Angin bermanfaat 2.91 Setuju 

Iklan Totak Angin menarik 2.87 Setuju 

Iklan Totak Angin bagus (baik) 2.83 Setuju 

Iklan Totak Angin dapat dinikmati 2.87 Setuju 

Iklan Totak Angin tidak membosankan 2.83 Setuju 

Iklan Totak Angin berkesan modern 3.00 Setuju 

Pesan didalam iklan Tolak Angin kuat 2.76 Setuju 

Pesan Iklan Tolak angin Efektif 2.83 Setuju 

Rata - rata total 2.86 Setuju 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Tabel 22 

Deskriptif Variabel Penelitian Minat Beli 

Indikator Minat Beli Rata-rata Kriteria 

Akan mencari tahu lebih lanjut mengenai produk Tolak Angin 2.56 Setuju 

Akan mempertimbangkan untuk membeli produk Tolak Angin 2.74 Setuju 

Sunguh-sungguh ingin membeli produk Tolak Angin 2.50 Setuju 

Rata - rata total 2.60 Setuju 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

Adapun rekapitulasi dari data deskriptif tiap – tiap variabel dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 23 

Rekapitulasi Kategori Nilai Mean Tiap–tiap Variabel 

Variabel Mean Kategori 

Daya tarik                      2.69 Setuju 

Kepercayaan 2.91 Setuju 
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Keahlian                        2.99 Setuju 

Sikap 2.86 Setuju 

Minat beli 2.60 Setuju 

Sumber ; Data primer diolah 2014 

Berdasarkan hasil rangkuman deskriptif terhadap penilaian responden pada 

variabel penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli 

produk jamu Tolak Angin Sido Muncul, penilaian tertinggi terjadi pada keahliandengan 

rata-rata 2.99 (setuju) dan penilaian terendah terjadi pada daya tarik dengan rata-rata 

2.69 (setuju).Namun demikian seluruh variabel mendapatkan penilaian yang setuju atau 

tinggi.Hasil ini juga didukung dengan penilaian minat beli yang tinggi. 

 

Inner Model atau Model Struktural Hasil Penelitian 

Dari hasil pengolahan data dengan PLS dapat ditampilan pada Tabel 24 berikut: 

Tabel 24. Inner Model atau Model Struktural Hasil Penelitian 

Hipotesis  Path Path Coeficient T-Statistic Keterangan  

H1 Daya Tarik -> Sikap 0.217367 2.195844 Diterima 

H2 Kepercayaan -> Sikap 0.450965 3.296191 Diterima 

H3 Keahlian -> Sikap 0.227037 1.738394 Diterima 

H4 Sikap -> Minat Beli 0.721219 12.640138 Diterima 

   Sumber: Data Primer 2014 

Dari hasil inner model nampak bahwa koefisien estimate variabel daya tarik 

terhadap sikap pada iklan adalah sebesar 0,217367 dan t hitung sebesar 

0,2195844>1,64. Hasil inner model pada variabel kepercayaan nampak bahwa 

koefisien estimate variabel kepercayaan terhadap sikap pada iklan adalah sebesar 

0,450965 dan t hitung sebesar 0,3296191>1,64. Hasil inner model pada variabel 

keahlian nampak bahwa koefisien estimate variabel keahlian  terhadap sikap pada iklan 

adalah sebesar 0,227037 dan t hitung sebesar 1,7383941>1,64. Dari hasil inner model 

nampak bahwa koefisien estimate variabel sikap pada iklan terhadap minat beli 

konsumen adalah sebesar 0,721219 dan t hitung sebesar 12,640138>1,64. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Daya Tarik (attractivness) berpengaruh signifikan terhadap sikap pada iklan Tolak 

Angin. Hal ini berarti semakin besar daya tarik Dahlan Iskan sebagai pengiklan 

produk Tolak angin maka semakin besar pula sikap konsumen terhadap iklan Tolak 

Angin 

2. Kepercayaan (trustworthiness) berpengaruh signifikan terhadap sikap pada iklan 

Tolak Angin. Hal ini berarti semakin besar kepercayaan konsumen terhadap 
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Dahlan Iskan sebagai pengiklan produk Tolak angin maka semakin besar pula 

sikap konsumen terhadap iklan Tolak Angin 

3. Keahlian (expertise) berpengaruh signifikan terhadap sikap pada iklan Tolak 

Angin. Hal ini berarti semakin besar keahlian yang dimiliki Dahlan Iskan sebagai 

pengiklan produk Tolak angin maka semakin besar pula sikap konsumen terhadap 

iklan Tolak Angin 

4. Sikap pada iklan berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Hal ini 

berarti semakin besar sikap konsumen terhadap Dahlan Iskan sebagai pengiklan 

produk Tolak angin  maka semakin besar pula minat beli pada produk Tolak 

Angin. 

Saran 

Berdasarkan  hasil  penelitian,  pembahasan,  dan  kesimpulan  yang diperoleh, 

maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.  

1.  Bagi Perusahaan  

Dalam meningkatkan daya tarik iklan perlu meningkatkan penampilan 

endorser sebagai sosok endorser yang tampan, karena indikator ini dinilai 

paling rendha. Hal ini dapat dilakukan dengan memadukan berbagai artis 

dalam iklan Tolak Angin tersebut misalnya artis yang lebih muda dengan yang 

memiliki wajah dan penampilan menarik.  

Selain itu pihan pengiklan juga perlu meningkatkan kepercayaan 

endorser, Sebuah pesan iklan dapat mengubah sikap audiennya jika mereka 

mengganggap bahwa pembawa pesan dapat dipercaya dan ketika konsumen 

percaya pada endorser tersebut, maka sikap atas iklan menjadi lebih tinggi dan 

meningkat. Upaya peningkatan Trustworthiness dapat dilakukan melalui 

indikator yang masing dipersepsikan kurang baik seperti kejujuran dalam 

menyampaikan pesan iklan. 

Sedangkan dalam keahlian endorser perlu ditingkatkan ketrampilan 

edorser, karena Dahlan Iskan merupakan sosok birokrat yang belum banyak 

membawakan iklan produk, sehingga ketrampilan endorser dalam memawakan 

iklan masih diragukan. 
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