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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Saat ini persaingan dalam bidang pemasaran produk begitu ketatnya. 

Persaingan terasa semakin ketat dengan semakin kritisnya konsumen dalam 

menentukan produk yang akan dibelinya. Tantangan yang dihadapi oleh 

perusahaan adalah mendapatkan cara terbaik untuk merebut dan mempertahankan 

pangsa pasar. Setiap perusahaan berusaha untuk menarik perhatian (calon) 

konsumen dengan berbagai cara, salah satunya dengan pemberian informasi 

tentang produk. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

memberikan informasi tentang produk adalah melalui periklanan.. Bagi produsen, 

pemilihan seorang selebriti untuk dijadikan bintang iklan (celebrity endorser) 

perlu diperhatikan karena memiliki pengaruh yang kuat untuk mengembangkan 

citra positif produk baru atau mengubah citra produk yang sudah ada. Seorang 

celebrity endorser dapat meningkatkan atau menurunkan value dari suatu produk 

yang dipasarkan. .  

Citra merk perusahaan (Brand Image) merupakan representasi dari 

keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman 

terhadap masa lalu merk itu sendiri. Citra terhadap merk berhubungan dengan 

sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Penggunaan 

endorser atau pembicara merupakan upaya pengiklan untuk meraih publisitas dan 

perhatian dari produk tersebut. Citra merk akan berpengaruh terhadap peningkatan  
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penjualan produk itu sendiri, jika citra perusahaan itu baik maka pembeli 

pun akan meningkat namun sebaliknya jika citra perusahaannya tidak baik bisa 

dipastikan penjualanpun akan menurun. 

Penggunaan endorser saat ini sangat marak diperbincangkan dikalangan 

masyarakat apalagi anak-anak muda yang modis dan sangat memperhatikan 

penampilannya, tidak hanya menggunakan artis-artis besar sebagai brand 

ambassador sebuah produk, namun artis-artis pendatang baru pun sudah banyak 

digunakan jasa endors nya, tak hanya artis-artis yang sering muncul di televisi, 

orang-orang pengguna internet seperti instagram yang memiliki sangat banyak 

followers pun ikut andil dalam menjadi jasa endorse. Hasil penelitian Chi et al. 

(2011) menyebutkan bahwa endorser memiliki pengaruh signifikan terhadap 

purchase intention dan menegaskan bahwa kredibilitas seorang celebrity 

endorser, yaitu keandalan dan daya tarik memiliki pengaruh terbesar dalam 

purchase intention. Penggunaan celebrity endorser yang tepat dapat 

meningkatkan brand image suatu produk atau layanan dan dapat meningkatkan 

purchase intention. 

Greenlight  merupakan salah satu brand pakaian ternama dikalangan anak 

muda yang berpusat di Kota Bandung. Awal berdirinya Greenlight pada tahun 

2001, CV. Bi-Ensi Fesyenindo menyediakan berbagai macam model fashion 

untuk kalangan anak muda, namun biasanya tidak hanya remaja yang menjadi 

customer pada CV. Bi-Ensi Fesyenindo Store melainkan kalangan dewasa yang 

mempunyai selera fashion seperti anak muda. CV. Bi-Ensi Fesyenindo tidak 

hanya menyediakan T-shirt saja melainkan tersedia jaket, hoodie, kemeja, celana 
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panjang, celana pendek, sandal, tas, dompet, ikat pinggang dan sepatu dengan 

brand 3Second, Famo, Greenlight, dan Moutley dengan konsep dan misi masing-

masing. Adapun ciri khas disain produk Greenlight berkonsep trendy dan stylish 

sehingga dapat menarik konsumen. Selain itu, pemilik dari CV. Bi-Ensi 

Fesyenindo juga  mengembangkan merk seperti  Greenlight, Moutley dan Famo. 

Banyaknya pesaing dalam bidang clothing, menjadi tantangan bagi CV. Bi-Ensi 

Fesyenindo sehingga pada tahun 2013 melakukan strategi baru dengan mengajak 

para artis atau selebriti dan musisi papan atas menjadi endorser produknya seperti 

Ariel “NOAH” untuk bekerja sama dengan Greenlight untuk menjadi bintang 

iklan sekaligus duta merk (Brand Ambassador)  salah satu produk Greenlight. 

Berdasarkan penjajakan peneliti menemukan permasalahan pada Purchase 

Intention (Y) dimana konsumen kurang tertarik untuk membeli produk Greenlight 

sehingga berdampak pada naik turunnya penjualan pada  CV. Bi-Ensi Fesyenindo 

Clothing .  
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Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh tidak semua konsumen 

menyukai   endorser produk tersebut dan disebabkan oleh produk greenlight 

kurang  mengeluarkan motif fashion yang beragam mereka hanya mengeluarkan 

beberapa saja. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di CV. 

Bi-Ensi Fesyenindo Kota Sukabumi pada produk Greenlight dengan judul “ Peran 

Endorsement Celebrity dan Brand Image produk Greenlight terhadap Purchase 

Intention CV. Bi-Ensi Fesyenindo Kota Sukabumi. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui bahwa tidak semua 

konsumen menyukai endorser Greenlight serta perusahaan kurang 

mengeluarkan tampilan-tampilan fashion yang beragam, perusahaan hanya 

mengeluarkan beberapa tampilan produk saja sehingga berpengaruh 

terhadap naik turunnya minat beli konsumen terhadap produk tersebut. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran Endorsement Celebrity pada produk Greenlight? 

2. Bagaimana Brand Image pada produk Greenlight? 

3. Bagaimana Purchase Intention pada produk Greenliht? 

4. Bagaimana pengaruh peran Endorsement Celebrity dan brand image 

terhadap purchase intention pada produk Greenlight ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. 3.1 Tujuan Penelitian 
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 Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui seberapa besar peran Endorsement Celebrity pada produk 

Greenlight di CV. Bi-Ensi Fesyenindo di Kota Sukabumi. 

2.  Mengetahui seberapa besar pengaruh citra merek (Brand Image) pada 

produk Greenlight di CV. Bi-Ensi Fesyenindo di Kota Sukabumi 

3. Mengetahui seberapa besar purchase intention pada produk Greenlight di  

CV. Bi-Ensi Fesyenindo Clothing Kota Sukabumi. 

4. Mengetahui seberapa besar pengaruh peran Endorsement Celebrity dan 

brand image terhadap purchase intention pada produk Greenlight. 

1. 3.2 Kegunaan Penelitian 

 Manfaat yang didapat oleh beberapa pihak dalam penelitian “Peran 

Endorsment Celebrity terhadap Brand Image produk Greenlight”. 

1.3.2. 1 Kegunaan Praktis 

1. 3.2.1.1 Bagi Peneliti Lain 

 Kegunaan yang didapat oleh peneliti lain adalah penelitian ini bisa 

digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 

1. 3.2.1.2 Bagi Perusahaan 

 Kegunaan yang didapat oleh perusahaan, diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam memilih endorser yang mampu memperkuat 

citra merk (Brand Image) perusahaan. 
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1.3.2. 2 Kegunaan Teoritis 

Diharapkan penelitian ini, dapat memperkaya studi tentang promosi 

khususnya yang berkaitan dengan pemakaian jasa endorsement 

celebrity. 

1.3.2.2. 1 Bagi Penulis 

Kegunaan yang diharapkan bagi peneliti adalah untuk menerapkan 

pengetahuan tentang endorser dan brand image perusahaan, dan diberi 

literatur-literatur lain, serta membandingkan dengan kenyataan yang 

terjadi sebenarnya. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4. 1 Lokasi Penelitian 

Penelitiaan dilakukan pada CV. Bi-Ensi Fesyenindo Clothing Sukabumi yang 

beralamatkan di Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Kebonjati Kecamatan 

Cikole Kota Sukabumi,Jawa Barat 43113 Indonesia. 

1.4. 2 Lama Peneltian 

Adapun lamanya penelitian dilakukan selama empat belas bulan, terhitung 

dari bulan November 2017 – Januari 2019. Selama kurun waktu tersebut, 

peneliti melakukan beberapa tahapan penelitian mulai dari persiapan-

persiapan sampai dengan pengujian.  
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Tabel 1.2 Jadwal  Pene

Kegiatan 

2017 2018 2019 

Nov Des Jan Juli Agt Sept Okt Nov Des Jan Feb 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tahap Persiapan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         

a.       Perizinan                                                                                         

b.      Penjajakan                                                                                         

c.       Studi Kepustakaan                                                                                         

d.      Pengajuan Judul                                                                                         
e.       Penyusunan Usulan 

Penelitian                                                                                         
f.        Penyerahan Usulan 

Penelitian                                                                                         
g.      Seminar Usulan 

Penelitian                                                                                         

Tahap Penelitian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         

a.       Observasi                                                                                         

b.      Wawancara                                                                                         

c.       Penyebaran Angket                                                                                         

Tahap Penyusunan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         

a.       Pengumpulan Data                                                                                         

b.      Pengolahan Data                                                                                         

c.       Analisis Data                                                                                         

d.      Penyusunan Skripsi                                                                                         

Tahap Pengujian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         

a.       Penyerahan Skripsi                                                                                         

b.      Sidang Skripsi                                                                                         

c.       Perbaikan Skripsi                                                                                         
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