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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakangi 

Padaiera globalisasiisetiap perusahaan dituntutiuntuk bertindakidengan 

cepat dan tepat untuk merespon segala perubahan yang terjadi. Perusahaan 

mampu melakukan hal tersebut dapat melakukan hal ini dapat 

mempertahankan pelanggan lama atau mendapatkan pelanggan baru sehingga 

mampu bersaing secara kompetitif dari pesaingnya. Saat ini terjadi perubahan 

teknologi, transportasi dan komunikasi yang menjadi serba canggih untuk 

mengatasi jarak yang terbentang. Perubahan tersebut dapat dimanfaatkan 

perusahaan seperti banyaknya pilihan alternatif yang dapat dipilih perusahaan 

dalam memasarkan produknya.  

Perusahaan memasarkan produknya untuk memperkenalkan dan 

menyampaikan pesan tentang perusahaan kepada konsumen. Pemasar harus 

bisa mengkomunikasikan produknya dengan baik dan unik melalui iklan. 

Menurut Tjiptono (2015:399) iklan adalahisegala bentukipresentasi, iide 

promosi, ibarang atauijasa yangidibayar olehisponsor tertentu. Perusahaan 

memasangiiklan di TV, imedia sosial dan YouTube untuk mempromosikan 

produknya dengan durasi singkat namun dapat mempengaruhi kondisi 

psikologis konsumen. Jika pesan dalam iklan yang disampaikan tepat sasaran, 

masuk di benak konsumen maka akanimenimbulkan minatibeli atau 

ketertarikan konsumeniterhadap produkiyang dipromosikan. Selanjutnya 

menurut Kotler (2009:15) minatibeli adalah perilakuiyang munculisebagai 

respon terhadap objek yangimenunjukkan keinginan konsumen untuk 

melakukanipembelian. Iklan seperti ujung tombak perusahaan, jika tepat 

sasaran maka akan meningkatkan penjualan serta membangun citra merek 

perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Husein (2017) mengatakan bahwa 

iklan berpengaruh positif terhadap minat beli. 
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Selain unik, keberhasilan sebuah iklan dapat dipengaruhi oleh bintang 

iklan yang dipilih, yaitu perusahaan dapat menggunakan artis terkenal yang 

diharapkan mampu meningkatkan minat beli produk. Celebrity endorser 

menurut Schiffman dan Kanuk (2018:256) adalah individu yang menjadi juru 

bicara untuk mempromosikan produk agar dapat menyampaikan pesan dari 

suatu produk. Penggunaan celebrity endorser yang terkenal, memiliki karir 

yang sukses dan citra positif memiliki kaitan langsung dengan merek yang 

selebriti bintangi. Sehingga sebuah iklan yang memiliki daya tarik tersendiri 

dan juga memiliki celebrity endorser mampu diingat konsumen jika suatu saat 

membutuhkan suatu produk. Kemungkinan besar jika konsumen ingin 

membeli suatu produk tertentu maka yang muncul dibenak konsumen adalah 

produk yang dibintangi oleh celebrity endorser. iHal ini sessuai dengani 

penelitianisebelumnya yani dilakukan olehiAnggi dan Soesantoi (2016) iyang 

menunjukkan bahwa dayaitarik iklanidanicelebrityiendorser  berpengaruhi 

positif terhadapipeningkatan minat beli. Selanjutnya penelitian Recha, dkk 

(2018) menghasilkan jika celebrityiendorser  berpengaruhiterhadap minati 

ibeli. 

Bisnis industri yang menyediakan kebutuhan pokok adalah industri di 

bidang minuman dan makanan. Pada industri makanan ada makanan cepat saji 

atau instan yang semakin digemari oleh masyarakat Indonesia. Jenis makanan 

instan yang semakin digemari yaitu mie instan. Secara sadar dan tidak sadar, 

sekarang mie instan sedikit menggeser posisi nasi sebagai makanan pokok di 

Indonesia. Hal ini terjadi karena mie instan dalam penyajiannya yang praktis, 

mudah dibuat, dan banyaknya varian rasa yang disediakan. Popularitas mie 

instan di Indonesia menjadikan mie instan salah satu makanan favorit orang 

Indonesia (Kana, 2019). Masyarakat Indonesia akan mengkreasikan olahan 

lain dari mie instan untuk menggantikan makanan lainnya yang harganya 

terbilang tidak murah. Misalnya seperti martabak mie, burger mie, sate mie 

dan lain-lainnya. Sehingga mie instan disajikan dengan tampilan dan rasa yang 

beraneka ragam, tidak hanya rasanya sebatas mie instan pada umumnya 

karena kreativitas masyarakat Indonesia. 
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Sehingga masyarakat Indonesia tidak akan bosan saat mengkonsumsi mie 

instan karena banyaknya varian rasa yang ditawarkan sesuai dengan lidah 

masyarakat Indonesia. Berikut ini merupakan data banyaknya masyarakat 

Indonesia yang mengkonsumsi mie instan pada tahun 2010-2017 

 

Gambarn1.1. nKonsumsinMieiInstan diiIndonesia 2010-2017 

Sumber: iDataboks 

 

Berdasarkan data pada gambar 1.1. dapat diketahui jika konsumsi mie 

instan mengalami kenaikan dan penurunan. Banyak mie yang beredar dipasar, 

namunisalah satuiproduk mie instaniyang ada diipasaran yaitu MieiSedaap. 

MieiSedaap adalah mieiinstan dalam kemasan yang diproduksi Wingsfood 

dariitahuni2003 dan menjadi mie instan pertama yangimeraihisertifikat ISO 

22000i (StandarisasiiJaminaniTerhadap Food Safety). Mie Sedaap terbuat dari 

bahan mie berkualitas dan bumbu-bumbu pilihan sehingga menciptakan rasa 

dan aroma yang sedap (WingsCorp, 2018). 

     Banyaknya rasa yang ditawarkan oleh Mie sedaap yaitu GorengiKriuk, 

SambaliGoreng, Soto, AyamiBawang, KariiAyam, AyamiSpecial, 

KariiKentaliSpecial, Goreng AyamiSpecial, BasoiSpecial, Sate, iWhite Curry, 

dan Korean Spicy Chicken. Dari banyaknya pilihan rasa yang ditawarkan, Mie 

Sedaap Korean Spicy Chicken menjadi varian rasa baru yang digemari 

milenial. Korean Spicy Chicken diperkenalkan pada Juli tahun 2019 saat 

festival musimipanas tahunaniterbesar diiIndonesia, WeiThe Festi (WTF). Mie 

Sedaap Korean Spicy Chicken mendapat respon yang baik dari milenial dan 
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KPopers terbukti dengan habis terjual dalam waktu 1 minggu setelah 

diluncurkannya (Kompas, 2019). 

      Mie Sedaap Korean Spicy chicken memiliki bentuk mie seperti mie 

Korea pada umumnya, yaitu tekstur mie yang kenyal dan besar. Salah satu ciri 

khas Mie Sedaap Korean Spicy Chicken yaitu memiliki ekstra cabai dan 

bawang goreng. Tingkat kepedasan dapat diatur sesuai selera. Selain itu 

banyak review vlogger yang mengkonsumsi Mie Sedaap Korean Spicy 

Chicken yang menjadikannya konten di media sosialnya. 

     Selain rasa yang beranekaragam, Mie Sedaap Korean Spicy Chicken 

menggunakan tema yang unik dan slogannya yang berbunyi pedas nikmat. 

Mie Sedaap Korean Spicy Chicken menggunakan celebrity endorser yaitu 

Choi Siwon. Artis tersebut dianggap mewakili orang millennial sehingga 

mudah masuk ke dalam kaum millennial dan juga KPopers Indonesia. Choi 

Siwon yang akrab dipanggil Siwon memiliki banyak prestasi di industri musik 

bersama dengan grup boybandnya Super Junior. Selain itu Siwon memiliki 

paras yang tampan dan tubuh atletis sehingga disukai kaum millenials. Dalam 

iklan Mie Sedaap Korean Spicy Chicken, Choi Siwon yang berasal dari Korea 

Selatan menjadi bintang iklan dengan tampak begitu menyakinkan saat 

mempresentasikan Mie Sedaap Korean Spicy Chicken sesuai dengan tingkat 

kepedasan yang berbeda. 

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, penelitiitertarik untuki 

melakukanipenelitian mengenai PengaruhiDaya Tarik Iklanidan Celebrityi 

Endorser TerhadapiMinat BeliiMie Sedaap Goreng Korean Spicy Chicken. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan ilatar belakangiyang sudah dijabarkan tersebut, maka 

rumusan masalahipenelitianiini yaitu: 

a. Apakahidaya tarik iklaniberpengaruhisignifikan positifiterhadapiminat beli 

MieiSedaapiGorengiKoreaniSpicyiChicken? 

b. Apakahicelebrity endorser berpengaruhisignifikanipositifiterhadapiminat 

MieiSedaapiGorengiKoreaniSpicyiChicken? 
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c. Apakahmdayamtarikmiklanmdanmcelebritymendorsermsecaramsimultan 

berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli Mie Sedaap Goreng 

KoreanmSpicymChicken? 

1.3. Tujuan 

Berdasarkanirumusanimasalah, maka tujuanipenelitian iniiyaitu: 

a. Menganalisisipengaruh signifikansi positif dayaitarikiiklan terhadap minat 

beli MieiSedaapiGorengiKoreaniSpicyiChicken. 

b. Menganalisis pengaruh signifikansi positif celebrity endorser terhadap 

minatibeliiMieiSedaapiGorengiKoreaniSpicyiChicken. 

c. Menganalisis pengaruh signifikansi positif dayaitarik iklanidan celebrity 

endorser secaraisimultaniterhadapiminatibeliiMie Sedaap Goreng Korean 

Spicy Chicken. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaatiakademis 

Hasilipenelitian iniidiharapkanidapatimemberi kontribusi ilmiah kepada 

penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian akademisi dalam bidang pemasaran, khususnya tentang 

dayaitarikiiklan, celebrity endorser, daniminatibeli. 

b. Manfaatipraktis 

1) Bagiipenulis 

Hasil penelitianiini diharapkanimenjadiibahan pembelajaran dani 

pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu diharapkan menjadi 

sumber referensi yang relevan untuk kaum akademisi dan pemerhati 

ilmu manajemen pemasaran, khususnya mengenaiidayaitarikiiklan, 

celebrity endorser, daniminatibeli. 

2) Bagiiperusahaan 

Perusahaanidapat menjadikan hasilipenelitianiiniiuntuk membuat dan 

menentukan strategi promosiselanjutnya. Kemudian dapat dijadikan 

masukan dalam mengembangkan promosi melalui iklan yang lebih 
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efektif untuk produk MieiSedaapiGorengiKorean Spicy Chicken yang 

menggunakanicelebrityiendorserididalamnya. 

3) Bagiiuniversitas 

Hasilipenelitianiiniidiharapkanidapatimenjadiibahanikajian ilmu serta 

menjadi tambahan fererensi untuk pengetahuan tentang manajemen 

pemasaran, khususnyaidayaitarikiiklan, celebrityiendorser, daniminat 

beli. 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam penulisan ini terdiri 3 bab yang berfungsi agar penelitian menjadi 

sistematis dan terarah, antara lain: 

BABi1: iPENDAHULUAN  

Didalam bab 1 menguraikanilatarmbelakangmmasalah, rumusan 

masalah, tujuanmpenelitian, manfaatmpenelitianmdanmsistematika 

penulisanmskripsi. 

BABi2: TINJAUAN PUSTAKA 

Bagianmbabm2mberisi landasaniteoriidaya tarik iklan, teori celebrity 

endorser dan teori minat beli, ipenelitianiterdahulu, ipengembangan 

hipotesis, idai kerangkaikonseptual. 

BABi3: METODEiPENELITIAN  

Pada bab 3 ini berisi desain penelitian, identifikasi, definisi 

operasionalidanipengukuranivariabel, jenisidan sumberidata,populasi, 

sampelidan teknikipengambilan sampel, iserta analisisidata. 

BABi4 : ANALISISiDATA DANiPEMBAHASAN  

Babminimberisimtentangigambaraniumumiobjekipenelitian, deskripsi 

data, ihasilianalisisidataidanipembahasan. 

BAB 5 : SIMPULANiDANiSARAN 

Babiiniiberisi tentangisimplan, iketerbatasanidanisaran-saraniuntuk 

penelitianiselanjutnya. 

 

 


