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PENGARUH PUBLIC FIGURE SEBAGAI SELEBRITY 
ENDORSER TERHADAP BRAND IMAGE VITAZONE  

DI SURABAYA 
 
 

Oleh : 

Angga Priantoro 
 

ABSTRAK 

 
Penggunaan seorang selebriti pendukung (celebrity endorser) harus melalui 

beberapa pertimbangan, diantaranya adalah pilihan akan dijatuhkan pada selebriti 
yang kala itu sedang naik daun, dengan permasalahan apakah selebriti yang 
dipilih dapat mewakili karakter produk yang sedang diiklankanTetapi terdapat 
permasalahan bahwa vitazone mengalami penurunan. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, dilakukannyalah penelitian ini untuk menelusuri apakah ada pengaruh 
public figure sebagai selebrity endorser terhadap brand image Vitazone. 

 Metode pengambilan sampel yang dilakukan adalah non probability 
sampling dengan teknik teknik accidental sampling, yaitu pengambilan dengan 
cara memberikan kuesioner kepada setiap pelanggan  Vitazone pada saat mereka 
mebeli produk Vitazone. Sampel pada penelitian ini 105 pelanggan. Model yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM).  

Dari hasil uji kausalitas Faktor Celebrity Endoser berpengaruh positif 
terhadap Faktor Brand Image. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Agnes 
sebagai selebrity endorser sudah sangat positif dalam mengangkat citra minuman 
isotonic Vitazone.  Karena strategi pemasaran Vitazone yang juga mengalami 
perubahan, kini Vitazone lebih membidik konsumen peminum baru yaitu remaja.  

 
Keywords :  selebrity endorser dan brand image  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Dewasa ini, konsumen semakin selektif di dalam pemilihan produk 

untuk digunakan atau dikonsumsi. Hal ini disebabkan oleh perkembangan 

arus informasi yang sangat cepat ditunjang dengan keberadaan teknologi 

membuat konsumen dapat menyerap informasi serta pengetahuan tentang 

keberadaan suatu produk dengan cepat. Dengan keadaan seperti ini, 

perusahaan harus tanggap dengan keinginan konsumen, perusahaan harus 

dapat mengkomunikasikan produknya secara tepat, perusahaan  perlu 

memberikan informasi tentang produknya dengan baik kepada konsumen 

sehingga konsumen akan memberikan tanggapan yang positif terhadap 

produk. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan 

melakukan bauran promosi yang mampu memberikan informasi kepada 

konsumen yaitu iklan. 

Iklan merupakan salah satu alat bauran promosi yang digunakan 

sebagai alat pengantar pesan untuk membentuk sikap konsumen. Agar 

penyampaian pesan dapat diterima oleh konsumen dengan baik maka 

dibutuhkan media yang tepat. Berkembangnya media informasi di Indonesia 

menyebabkan banyaknya iklan yang membanjiri media. Media yang 

digunakan adalah televisi, radio, majalah atau surat kabar, dan lain lain. 

Pengiklanan di media televisi hingga kini masih dianggap cara paling efektif 
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dalam mempromosikan produk terutama di Indonesia yang masyarakatnya 

masih brand minded dimana merek yang pernah muncul di iklan ditelevisi 

lebih digemari daripada yang tidak diiklankan di televisi. Perusahaan harus 

memiliki cara kreatif dalam beriklan agar dapat menarik perhatian konsumen 

dan menciptakan preferensi terhadap merek. Salah satu cara kreatif dalam 

beriklan adalah dengan menggunakan endorser. 

Sosok endorser dapat berasal dari kalangan selebriti dan orang 

biasa/non-selebriti. Endorser sebagai opinion leader yang menyampaikan 

pesan hingga sampai ke konsumen mengenai merek produk. Opinion Leader 

berperan dalam memberikan informasi pada orang lain, pelaku persuasi, dan 

pemberi informasi. Perusahaan harus memilih endorser yang cocok dan untuk 

menyampaikan pesan iklan yang diinginkan kepada target audience, sehingga 

pesan tersebut sampai kepada konsumen yang dapat membentuk opini, dan 

mereka akan meneruskan opini tersebut sesuai persepsi masing-masing, 

dengan demikian diharapkan akan bertambahnya kesadaran terhadap produk. 

Penggunaan endorser diharapkan dapat memberikan asosiasi 

positif antara produk dengan endorser. Asosiasi tersebut secara sederhana 

dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan pada 

suatu merek. Keterkaitan pada suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi 

pada banyak pengalaman untuk mengkomunikasikannya. Berbagai asosiasi 

yang diingat konsumen dapat dirangkai sehingga membentuk citra tentang 

merek di dalam benak konsumen. Citra yang baik merupakan salah satu cara 

yang efektif di dalam menjaring konsumen, karena konsumen dengan sadar 
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atau tidak sadar akan memilih suatu produk yang memiliki brand image yang 

positif, sehingga tercipta persepsi yang baik di mata konsumen, dan akan 

mempengaruhi konsumen dalam proses keputusan pembelian yang pada 

akhirnya dapat menciptakan loyalitas terhadap suatu merek produk tertentu 

Brand image merupakan faktor yang penting yang dapat membuat 

konsumen mengeluarkan keputusan untuk mengkonsumsi bahkan sampai 

kepada tahap loyalitas di dalam menggunakan suatu merek produk tertentu, 

karena brand image mempengaruhi hubungan emosional antara konsumen 

dengan suatu merek, sehingga merek yang penawarannya sesuai dengan 

kebutuhan akan terpilih untuk dikonsumsi 

Dalam membuat iklan, produsen harus memilih siapa yang menjadi 

endorser dalam iklannya tersebut. Sekarang ini banyak para produsen yang 

sepakat dengan adanya kecenderungan bahwa konsumen tertarik terhadap 

sosok tertentu sebagai endorsernya sehingga dapat ditirukan perilakunya 

oleh konsumen. Adapun sosok tertentu tersebut terkait dengan karakteristik 

menonjol yang dimilikinya, seperti public figure.  

Menurut Temporal & Lee dalam Hapsari (2008: 6) tugas utama 

para endorser ini adalah untuk menciptakan asosiasi yang baik antara 

endorser dengan produk yang diiklankan sehingga timbul sikap positif 

dalam diri konsumen, sehingga iklan dapat menciptakan citra yang baik 

pula di mata konsumen. Iklan merupakan elemen yang penting dan saling 

berpengaruh dalam menanamkan brand image kepada konsumen, seiring 

dengan ciri fisik dan kualitas produk yang mengikuti brand tertentu  
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Penelitian ini akan mengambil obyek salah satu produk minuman 

isotonik  yaitu Vitazone salah satu produk PT Mayora indah, dikarenakan 

melihat keberadaan minuman isotonik termasuk yang cukup cepat 

pertumbuhan pasarnya. Sebagai salah satu produk yang memiliki nama di 

indonesia ini tidak ingin para pelanggannya untuk beralih ke produk lain. 

Oleh sebab itu, tuntutan untuk selalu menjadi yang terbaik harus menjadi 

komitmen organisasi agar para konsumen masih tetap setia memakai 

produk minuman isotonik Vitazone. Selain itu, Vitazone juga berhasil 

memperoleh ISO 22000, standar keamanan pangan Internasional yang 

semakin meyakinkan konsumen bahwa Vitazone layak untuk dikonsumsi. 

Bahkan kini menggandeng penyanyi Agnes Monica, untuk menjadi 

bintang iklan terbaru Vitazone 

Tetapi tiga  tahun belakangan ini minuman isotonik Vitazone 

mengalami penurunan  nilai Top Brand Index minuman isotonik Vitazone 

pada tahun 2008-2010.  

Tabel 1.1. 

TBI Produk Minuman Isotonik Vitazone Tahun 2008 – 2010 

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 

Merk TBI Merk TBI Merk TBI 

Pocari S 53,4% Pocari S 49,6% Pocari S 59,4% 

Mizone 38,7% Mizone 40,3% Mizone 32,4% 

Vitazone 4,8% Vitazone 7,0% Vitazone 4,5% 

Sumber: Majalah SWA 
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Tabel 1.1 menunjukkan Posisi yang dicapai oleh beberapa produk 

minuman isotonik yaitu Pocari sweat, Mizone dan Vitazone. Dilihat dari 

tabel 1.1 merek Vitazone menduduki peringkat ketiga. TBI merek 

Vitazone mengalami penurunan di tahun 2010 sebesar 2,5%, sedangkan 

ditahun 2009 posisi Vitazone meningkat sebesar 7,0%. Walaupun merek 

Vitazone ditahun 2009 mengalami kenaikan  tetapi tetap saja merek 

Vitazone menduduki peringkat ketiga selama 3 tahun berturut-turut. Untuk 

pesaing merek Vitazone yaitu Pocari sweat dan Mizone menduduki 

peringkat pertama dan kedua dengan bersaing sangat dekat.   

Penggunaan seorang selebriti pendukung (celebrity endorser) 

harus melalui beberapa pertimbangan, diantaranya adalah pilihan akan 

dijatuhkan pada selebriti yang kala itu sedang naik daun, dengan 

permasalahan apakah selebriti yang dipilih dapat mewakili karakter produk 

yang sedang diiklankan (Royan, 2004 : 7). Keberhasilan upaya 

membangun brand image salah satunya ditentukan oleh persepsi konsumen 

terhadap selebriti yang menjadi ikon produk tersebut. Dengan 

dipersepsikannya seorang selebriti endorser secara positif oleh masyarakat, 

diharapkan positif pula brand image yang terbentuk di benak konsumen. 

Boyd, Harper W. Walker, Orville C dan Larreche, Jean Claude (2000:65) 

mengatakan bahwa perusahaan mengembangkan program pemasarannya 

melalui penggunaan iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan 

hubungan masyarakat yang dimana semuanya merupakan komponen 

komponen bauran promosi 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukannyalah penelitian 

ini untuk menelusuri apakah ada pengaruh public figure sebagai selebrity 

endorser terhadap brand image Vitazone tersebut. 

 

1.2.  Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah public figure sebagai selebrity 

endorser berpengaruh terhadap brand image Vitazone ? 

 

1.3.  Tujuan penelitian 

Tujuan yang diinginkan dari penelitian ini adalah: Untuk 

menganalisis pengaruh public figure sebagai selebrity endorser terhadap 

brand image Vitazone. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 1. Dengan adanya penelitian ini dapat membarikan masukan bagi 

perusahaan di dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang 

dihadapi. 

2. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk membahas mengenai ilmu-ilmu yang diterima selama 

masa perkuliahan ke dalam praktek lapangan. 

3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain  apabila akan mengadakan 

penelitian lebih lanjut. 
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