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Abstract 
Endorser is one of the dominant factors affecting the success of a 
brand in advertising products. Endorser role to strengthen a brand, 
introduce of  the products to the public. It can be influencing consumer 
decision making. Endorser that can be used in advertising are 
celebrity endorser, lay and expert endorser endorser. The focus in this 
article is (1) Describe the consumer decision process to product which 
use local endorser (lay endorser); (2) Explain the factors that 
influence consumer decision-making processes of the products that use 
local endorser. The qualitative method used analysis in the form of ad 
units that display health clinics in Jogja TV. The selection of sources is 
determined based on case studies found in the study. Aided recall was 
also used in this study to help the speaker. The research conclude that 
the advertising using an lay endorser has not been able to influence 
consumer decisions to the final stage (action) however, it was able to 
build awareness, understanding, and interesting of the products 
offered. 
Key Words: consumer’s decision making process,  lay endorser   

 

 

Pendahuluan 

Iklan sebagai tool dalam kegiatan promosi berusaha memberikan informasi, 

mengingatkan, membujuk dan memberi nilai tambah, namun sejauh ini 

kecenderungan iklan lebih bersifat membujuk. Berbagai strategi komunikasi 

digunakan guna mencapai tujuan ini salah satunya adalah penggunaan endorser. 
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Penggunaan endorser dalam iklan masih dipandang dominan sebagai salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu merek dalam mengiklankan 

produknya. Endorser berperan memperkuat sebuah merek dan mempercepat 

pengenalannya produk kepada masyarakat.  Misalnya, karakteristik celebrity 

endorser berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen 

multivitamin Fatigon (Sukmawati, 2006). Keterlibatan Ringgo Agus Rahman 

sebagai bintang iklan Esia, karena dianggap mewakili karakter Esia yang  

dinamis, suka sesuatu yg baru, dan kreatif seperti karakter Esia.  

Alasan penggunaan endorser biasanya lebih didasarkan karena karakter dan 

personifikasi yang sama yang dimiliki dengan produk yang diiklankan. Endorser 

harus bisa mendorong dan mendongkrak penjualan, dalam arti apa yang ada dari 

diri seorang endorser bukan hanya sebagai pemanis tetapi juga harus menjadi 

faktor pemicu yang dapat menambah nilai pada konsumen. 

Aktivitas komunikasi pemasaran merupakan proses yang berjalan terus. 

Dalam artian pangsa pasar dan konsumen akan berkembang dan mengalami 

perubahan. Begitu juga strategi untuk membangun pasar seharusnya mengikuti 

perubahan kondisi yang ada. Hal ini tentunya ketika iklan dikaitkan pada masalah 

pencitraan sebuah produk, maka untuk dapat membangun citra tersebut bukan 

hanya sekedar fokus pada promosi, konsep promosinya, termasuk hanya fokus 

pada siapa yg berhak menjadi endorsernya namun semuanya harus mengiringi laju 

pertumbungan dari keinginan untuk memuaskan konsumen. Endorser bukan 

mutlak menjadi penentu sukses tidaknya sebuah merek namun karena tetap 

dianggap dominan mempengaruhi keberhasilan tentunya perlu menjadi fokus 

pertimbangan produsen dalam beriklan. 

Kondisi tersebut berlaku secara umum pada iklan nasional dengan endorser 

yang sebagian besar adalah artis. Tentunya menjadi daya tarik tersendiri ketika 

dihadapkan pada iklan lokal dengan endorser lokal. Sebagai contoh iklan Mega 

Power, layanan jasa klinik totog perut mencoba diiklankan menggunakan endorser 

lokal. Iklan komersil yang menyajikan informasi produk jasa tersebut mengusung 

endorser lokal yang ditayangkan pada stasiun televisi lokal di Yogyakarta, Jogja 

TV.  
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Merujuk pada penelitian Local Advertising, Consumerism, and Environment 

(Widyastuti, Tambunan, 2011) di mana penggunaan endorser lokal akan 

membatasi budaya konsumtif pada perempuan sehingga bisa mengurangi dampak 

negatif terhadap lingkungan misalnya polusi dan kerusakan lingkungan. Namun 

pada sisi lain ketika penulis menyoroti dari sisi produsen ada satu bagian yang 

perlu mendapat perhatian. Pada penelitian kali ini penulis lebih mencermati pada 

bagaimana penggunaan local endorser pada iklan lokal mampu mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen dan menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam proses pengambilan keputusan terhadap produk 

yang memakai endorser lokal.  

 

1. Konsep Iklan  

Iklan merupakan setiap bentuk tindakan komunikasi non-personal 

mengenai suatu organisasi, produk, servis, ide yang dibayar oleh suatu sponsor 

yang diketahui (Alexander, 1965: 9). ‘Dibayar’ pada definisi tersebut 

menunjukkan fakta bahwa ruang dan waktu bagi semua pesan iklan pada 

umumnya harus dibeli sedangkan ‘nonpersonal’ berarti suatu iklan melibatkan 

media massa seperti televis, radio, majalah, koran (Belch, 2009: 18). Iklan dapat 

dikatakan sebagai wujud penyajian informasi non-personal tentang suatu produk, 

merek, perusahaan, atau toko yang dijalankan dengan kompensasi biaya tertentu. 

Jadi pada hakikatnya iklan adalah pesan atau berita yang bertujuan untuk 

memberitahukan kepada masyarakat luas dan khalayak ramai tentang produk dan 

atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan dan siap untuk dipindahkan hak 

kepemilikannya melalui proses jual beli.  

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling dikenal dan paling 

banyak dibahas orang, hal ini karena (1) iklan di media massa dinilai efisien dari 

segi biaya untuk mencapai audience dalam jumlah besar; (2) dapat digunakan 

untuk menciptakan image; (3) kemampuannya menarik perhatian konsumen 

terutama produk yang iklannya popular atau sangat dikenal masyarakat. Ketiga 

hal tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan penjualan (Morrisan, 2007: 

14-15). 
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Sebagai alat promosi, tujuan dan sifat iklan berbeda antara satu perusahaan 

dengan perusahaan yang lain, antara satu industri dengan industri lainnya. 

Misalnya perusahaan pertama beriklan dengan tujuan untuk mendapatkan respon 

atau aksi segera melalui iklan media massa sedangkan perusahaan lainnya lebih 

pada mengembangkan kesadaran atau keinginan membentuk citra positif dalam 

jangka panjang bagi barang dan jasa yang dihasilkannya.  

Adapun secara umum fungsi iklan yang dirujuk dari Terence Shimp (1999: 

357) yaitu (1) informing, di mana iklan membuat konsumen sadar akan adanya 

produk baru, memberikan informasi mengenai merk tertentu, dan 

menginformasikan karakteristik serta keunggulan suatu produk. Pada tahap awal 

dari kategori produk, iklan sangat diperlukan untuk membangun permintaan 

primer. Iklan merupakan bentuk komunikasi yang efisien karena mampu meraih 

khalayak luas dengan biaya yang relatif  rendah; (2) membujuk, hal ini sangat 

penting pada tahap persaingan, di mana perusahaan ingin membangun permintaan 

selektif untuk produk tertentu (Kotler, 2000: 578).  

Iklan yang efektif akan membujuk konsumen utnuk mencoba 

menggunakan/mengkonsumsi suatu produk. Kadang-kadang iklan dapat 

mempengaruhi permintaan primer yang membentuk permintaan untuk seluruh 

kategori produk; (3) mengingatkan, bahwa iklan dapat membuat konsumen tetap 

ingat pada merk/produk perusahaan. Ketika timbul kebutuhan yang berkaitan 

dengan produk tertentu, konsumen akan mengingat iklan tentang produk tertentu, 

maka konsumen tersebut akan menjadi kandidat pembeli. Iklan dengan tujuan 

mengingatkan ini sangat penting untuk produk matang (Kotler, 2000: 579).  

(4) memberikan nilai tambah, iklan memberikan nilai tambah terhadap 

produk dan merk tertentu dengan cara mempengaruhi persepsi konsumen 

sehingga produk dipersepsikan lebih mewah, lebih bergaya, lebih bergengsi, 

bahkan melebihi apa yang ditawarkan oleh produk lain, dan secara keseluruhan 

memberikan kualitas yang lebih baik dari produk lainnya; (5) mendukung usaha 

promosi lainnya seperti sebagai alat untuk menyalurkan sales promotion, 

pendukung sales representative sehingga meningkatkan hasil dari komunikasi 

pemasaran lainnya. 
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2. Endorser dalam Iklan 

 Ketika iklan lebih cenderung membujuk konsumennya maka diperlukan 

pendekatan umum kreasi periklanan.  Usaha yang dilakukan yaitu dengan 

mengidentifikasi ‘generalisasi’ atas penciptaan pesan yang efektif. Guna mencapai 

efektivitas tujan iklan tersebut selanjutnya banyak perusahaan yang menggunakan 

endorser sebagai pendekatan daya tarik. 

Daya tarik mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk menarik 

perhatian konsumen dan atau mempengaruhi mereka terhadap produk (barang dan 

jasa). Menurut Sandra E. Moriarty (1991: 76) bahwa daya tarik lebih pada sesuatu 

yang menggerakkan orang, berbicara mengenai keinginan dan membangkitkan 

ketertarikan mereka. Hal ini pun sebagaimana penjelasan William Weilbacher 

(1984: 197) sebagai berikut: 

The appeal can be said to form the underliying content of the 
advertisement, and the execution the way in which that content is 
presentend. Advertising appeal and executions are usually independent of 
each other; that is a particular appeal can be executed in a variety of ways 
and particular means of execution can be applied to a variety of 
advertising appeals and its tend to adapt themselves to all media, whereas 
some kinds of executional devices are more adaptable to some media than 
others. 

  

 Tellis (1998) membagi endorser dalam tiga kategori yaitu (1) Expert 

endorser, seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya, memiliki pengetahuan 

khusus yang berkaitan dengan produk yang dipromosikan. Contohnya ketika iklan 

produk kecantikan menggunakan dokter atau ahli kecantikan sebagai endorsernya 

untuk lebih menggugah kepercayaan konsumen terhadap produk; (2) Celebrity 

endorser, seseorang yang dikenal oleh pulik luas dan memanfaatkan 

“keterkenalannya” tersebut dalam penggunaan produk yang ditunjukkan dalam 

sebuah iklan; (3) Lay endorser seseorang atau karakter baik nyata maupun fiksi 

yang tidak terkenal. Individu atau karakter yang dipilih disesuaikan dengan target 

market sehingga mudah dalam mengidentifikasi endorser dan produk.  

Beberapa alasan yang secara umum melatarbelakangi penggunaan 

endorser dalam iklan antara lain (1) untuk menarik perhatian; (2) memperkuat 

kredibilitas; (3) mendongkrang citra. Endorser yang digunakan misalnya para 
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bintang, aktor film, para atlet terkenal. Para pengiklan bersedia membayar berapa 

pun (harga tinggi) kepada kaum selebriti yang disukai dan dihormati oleh 

khalayak yang menjadi sasaran dan yang diharapkan, untuk mempengaruhi sikap 

dan perilaku konsumen yang baik terhadap produk yang didukung.  

Adapun kriteria yang seharusnya dimiliki oleh endorser adalah kecocokan, 

dalam artian yang memiliki hubungan yang berarti antara endorser, khalayak dan 

produknya. Dalam pemilihan endorser, pertimbangan akan kredibilitas endorser 

sangat diperhatikan karena orang yang dapat dipercaya dan dianggap memiliki 

wawasan tentang isu tertentu, seperti kehandalan merek akan menjadi orang yang 

dianggap paling mampu meyakinkan orang lain dan mengambil suatu tindakan. 

Daya tarik lainnya seperti keramahan, menyenangkan, maupun fisik (Shimp, 

1999; 461-465). Selain itu pemilihan endorser pun harus disesuaikan dengan 

tujuan iklan yg ingin dicapai, apakah endorser itu digunakan untuk pengenalan 

merek, membangun atau memperbaiki citra sebuah merek, meningkatkan loyalitas 

merek.  

Pada penelitian ini dikatakan sebagai endorser lokal ketika orang yang 

digunakan sebagai pendukung dalam iklan merupakan orang yang berasal dari 

lokal di mana media iklan tersebut ada. Kriteria endorser lokal pun secara umum 

juga harus memunculkan daya tarik, memiliki kredibilitas, misalnya orang-orang 

tertentu yang dianggap memiliki kelebihan di wilayahnya dibandingkan yang lain 

(Widyastuti, Tambunan, 2011). 

 

3. Perilaku Konsumen 

Efektivitas kegiatan komunikasi pemasaran tentunya dipengaruhi oleh 

aktor utama di dalam sebuah pasar yaitu konsumen sehingga penting bagi 

pemasar atau produsen maupun pengiklan mengetahui tentang perilaku 

konsumen.  Perilaku konsumen merupakan proses dan kegiatan yang terlibat 

ketika orang mencari, memilih, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan 

membuang produk barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

mereka (Belch, 2009: 107). Bisa pula dikatakan bahwa perilaku yang konsumen 
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tunjukkan dalam mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau 

jasa yang mereka anggap akan memuaskan kebutuhan mereka. 

Konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan 

pembelian pada dasarnya melalui tahapan-tahapan yaitu (1) pengenalan 

kebutuhan; (2) pencarian informasi; (3) evaluasi alternatif; (4) keputusan 

pembelian; dan (5) evaluasi pascapembelian (Engel, 1993: 32). Pada tahap 

pertama pengenalan kebutuhan terjadi ketika konsumen melihat suatu masalah 

yang menimbulkan kebutuhan dan mereka termotivasi untuk menyelesaikan 

masalah yang menimbulkan kebutuhan dan ia termotivasi untuk menyelesaikan 

masalah atau memenuhi kebutuhan itu. Pengenalan kebutuhan didasarkan pada (a) 

persediaan habis/berkurang); (b) ketidakpuasan, konsumen tidak puas dengan 

produk yang sedang digunakan; (c) kebutuhan baru; (d) keinginan; (e) hubungan 

produk, misalnya membeli handphone maka akan diikuti oleh kebutuhan yang 

lain seperti pulsa dan asesorisnya.  

Pada tahap kedua, pencarian informasi terjadi ketika konsumen melihat 

adanya masalah/ kebutuhan yang hanya dapat dipuaskan melalui pembelian suatu 

produk, maka konsumen akan mulai mencari informasi yang dibutuhkan untuk 

membuat keputusan pembelian. Upaya pencarian awal (pencarian internal) 

seringkali berupa upaya untuk menggali informasi yang ada dalam ingatan yaitu 

pengingat pengalaman masa lalu dan atau pengetahuan yang sudah dimiliki. Jika 

dianggap pencarian internal belum memberikan informasi yang cukup maka 

konsumen akan mencari tambahan informasi seperti bahan bacaan, menelepon 

teman, dan mengunjungi toko untuk mempelajari suatu produk (Kotler, 1980: 

205).  

Tahap ketiga, evaluasi alternatif,  konsumen membandingkan berbagai 

merek produk yang diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi dan 

memuaskan kebutuhan. Iklan menjadi alternatif konsumen dalam menentukan 

pilihan. Pemasar menggunakan iklan untuk menciptakan kesadaran tertinggi bagi 

konsumen agar merek produk mereka dapat menjadi salah satu pilihan konsumen. 

Ini penting karena mampu menciptakan dan memelihara kesadaran merek dan 

memastikan bahwa konsumen memasukkan merek itu ke dalam pertimbangan 
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pembeliannya. Tahap keempat, konsumen berada pada satu titik di mana mereka 

harus berhenti mencari dan berhenti melakukan evaluasi untuk membuat 

keputusan pembelian hingga melakukan tindakan membeli. Selanjutnya produsen 

harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan 

pemakaian produk pasca pembelian. Kepuasan terjadi ketika harapan konsumen 

dapat dipenuhi oleh produk bersangkutan atau bahkan melebihi dan akan 

dilanjutkan dengan pembelian ulang, namun sebaliknya ketika ketidakpuasan 

terjadi, kinerja produk berada di bawah harapan maka tidak akan terjadi 

pembelian ulang (Belch, 2009: 113-127). 

Perilaku konsumen ditentukan oleh beberapa faktor yaitu faktor eksternal 

dan internal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hawkins (2007), bahwa salah 

satu faktor eksternal adalah aktivitas pemasaran seperti iklan, kemasan dan lain-

lain yang memang dirancang oleh para pemasar untuk mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen.  Selanjutnya, segala aktivitas pemasaran ini akan diolah di 

dalam diri masing-masing individu melalui proses persepsi, motivas 

pembelajaran, emosi, perubahan sikap dan perilaku (faktor internal).  

 

Metode Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan dengan pengaplikasian pendekatan kualitatif.  

Denzin dan Lincoln (Richie & Lewis, 2003: 2-3) mendefinisikan pendekatan 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menempatkan peneliti di dalam dunia 

untuk menginterpretasikan fenomena yang ada melalui wawancara, rekaman, 

memo, dan lain lain. Lebih lanjut Moleong (2005) menyatakan. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subyek (perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain) 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,  

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metoda alamiah.  Jenis penelitian ini mewarnai semua tahapan penelitian yang 

dilakukan, termasuk pemilihan strategi atau metode penelitian dan analisis. 

 Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengelaborasi proses pengambilan 

keputusan pembelian konsumen yang dipengaruhi oleh kemasan. Dalam 
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penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti 

harus memiliki bekal teori serta wawasan yang luas sehingga bisa bertanya, 

menganalisis, serta mengkonstruksi objek yang diteliti sehingga menjadi lebih 

jelas. 

 Strategi yang dipilih dalam penelitian ini adalah studi kasus. Hasil 

penelitian ini ditekankan untuk membentuk gambaran secara objektif tentang 

keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Yin (2005) lebih praktis 

mendefinisikan studi kasus sebagai “suatu inkuiri empiris yang menyelidiki 

fenomena didalam konteks kehidupan nyata bilamana batas antara fenomena dan 

konteks tidak tampak. Oleh karena itu, untuk menjelaskan fenomena itu perlu 

memanfaatkan multisumber bukti/data”.  Peneliti memilih studi kasus sebagai 

strategi untuk penelitian ini karena tujuannya adalah untuk mengetahui tentang 

suatu proses pengambilan keputusan, dengan fokus “bagaimana” dan “mengapa” 

keputusan tersebut dapat berlangsung dalam situasi tertentu. 

 Metode pengumpulan data dilakukan antara lain dengan cara 

mengumpulkan data atau informasi secara langsung dari individu melalui in-depth 

interview atau wawancara mendalam. Metode wawancara mendalam adalah 

metode penelitian di mana peneliti melakukan wawancara tatap muka secara 

mendalam dan terus-menerus untuk menggali informasi (Kriyantono, 2007: 65). 

 Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling  yaitu penentuan informan/ narasumber sebagai data berdasarkan 

anggapan atau pendapat peneliti sendiri, karena dianggap mengetahui 

permasalahan sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap dan akurat 

(Kasali, 2008:299). Berdasarkan  penjelasan tersebut, informan untuk penelitian 

ini adalah : (1) Masyarakat Yogyakarta yang merupakan segmen dari Stasiun 

Jogja TV; (2) Audiens yang pernah menonton iklan yang menampilkan endorser 

lokal yang ditayangkan oleh stasiun Jogja TV. 

 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa iklan mengenai klinik 

kesehatan yang merupakan pengiklan di Jogja TV sebanyak tiga pengiklan yaitu 
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klinik Mega Power, Pasak Bumi, dan Sin She Sari Alam. Berdasar data ketiga 

pengiklan tersebut kemudian peneliti lebih menspesifikkan lagi berdasarkan lokasi 

klinik yang berada di wilayah DIY. Sesuai dengan karakteristik tersebut maka 

ditentukan sebagai obyek penelitian yaitu klinik Mega Power dan klinik Pasak 

Bumi.  

Penulis selanjutnya menggali nara sumber sebanyak 12 orang sebagaimana 

kriteria yang sudah ditetapkan dalam bab metodologi yaitu informan yang 

merupakan khalayak sasaran Jogja TV; khalayak yang melihat TVC/spot iklan 

klinik kesehatan; dan merupakan khalayak yang melakukan pengambilan 

keputusan baik dalam aspek kognitif, aspek afektif, aspek konatif, maupun aspek 

behavior.  

Pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada khalayak yang ada di 

DIY. Meskipun berdasarkan data bahwa jangkauan wilayah Jogja TV sangat luas 

yakni meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Adapun 

wilayah sasaran penelitian yaitu Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Bantul, 

Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.  

 Berdasarkan wawancara awal terhadap para nara sumber dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu: 1) Nara sumber yang menonton 

dan memiliki pengenalan terhadap iklan klinik pengobatan; 2) Nara sumber yang 

menonton Jogja TV namun tidak dapat mengingat iklan klinik pengobatan; 3) 

Nara sumber yang menonton dan memiliki pengenalan terhadap iklan klinik 

pengobatan, namun tidak berminat karena tidak percaya pada iklan tersebut dan 

4). Beberapa nara sumber tidak dapat mengingat iklan klinik pengobatan yang 

diteliti namun setelah dibantu dengan menonton ulang iklan tersebut, mereka 

dapat mengenali iklan tersebut. 

 Berdasarkan penggalian data yang dilakukan melalui wawancara diperoleh 

beberapa informasi kebiasaan nara sumber dalam menonton tayangan di Jogja 

TV. Nara sumber ada yang sering, tetapi ada juga yang hanya kadang-kadang saja 

menonton program acara di Jogja TV. Jika mereka sempat menonton, maka acara 

yang ditonton biasanya adalah program olahraga, campursari, “mbakkayune”, atau 

acara pengobatan alternatif. Jogja TV ditonton kebanyakan pada sore atau malam 
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hari. Hanya nara sumber Novi saja yang dapat menonton dari pagi hingga malam 

hari, karena dalam ruang kerjanya di sebuah apotik memungkinkan untuk 

menonton acara di televisi termasuk tayangan dari Jogja TV. 

 Meski banyak pilihan media yang dapat diakses di Kota Yogyakarta, 

ternyata tidak semua media dikonsumsi publik. Nara sumber hanya menonton 

acara di televisi karena ada tayangan yang dianggap dekat dengan kehidupannya, 

misalnya campursari, sinetron, talkshow, olahraga dan acara keagamaan (ceramah 

ustad dalam pengajian). 

 Ketika Jogja TV menayangkan acara pernikahan keluarga kraton 

Yogyakarta, tayangan tersebut mampu menarik perhatian audiens di Yogyakarta. 

Beberapa program acara yang ditayangkan lainnya yang juga mampu menarik 

perharian penonton diantaranya acara klinong-klinong campursari, leyeh-leyeh 

(ditayangkan jam 15.00) dan rolasan (ditayangkan jam 12.00), kuis Bahasa Jawa, 

BMX (sepeda), cangkriman, pangkur jengleng. Tayangan di Jogja TV yang juga 

sering dilihat adalah program acara kesenian, pengobatan alternatif dan iklan 

kesehatan menjadi salah satu bagian yang ditonton. 

 Nara sumber mampu mengingat merek (brand recall) mengenai iklan yang 

ditayangkan di Jogja TV.  Namun, nara sumber yang tidak memperhatikan siaran 

Jogja TV juga tidak familiar dengan iklan yang ditayangkan di Jogja TV. Nara 

sumber mengenal iklan-iklan yang ditayangkan di Jogja TV namun tidak secara 

spesifik mengenai iklan klinik kesehatan. 

 Berangkat dari beberapa iklan yang dilihat, nara sumber mampu 

mengingat berdasarkan jenis produk. Bahkan nara sumber dengan tingkat 

awareness yang tinggi mampu menyebutkan merek produk dari iklan yang dilihat 

bahkan mampu mengingat pesan yang terdapat dalam iklan. Terbukti ketika nara 

sumber mampu menyampaikan alamat dari klinik kesehatan yang beriklan.  

 Nara sumber banyak yang mampu mengingat iklan pada saat ada bantuan 

dengan menayangkan ulang iklan klinik kesehatan, antara lain menyatakan 

mengenal dan menyebut klinik Sin She. Meskipun nara sumber melihat iklan 

kesehatan, namun mereka cenderung mengingat iklan mengenai pariwisata namun 

tidak mampu mendiskripsikan alur cerita, begitu pula mengenai iklan kesehatan. 
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 Meskipun nara sumber mampu mengingat merek yang diiklankan di Jogja 

TV, namun tidak mampu mengingat alur cerita di dalam iklan. Lebih jauh 

mengenai iklan klinik kesehatan, tidak keseluruhan alur iklan mampu diingat oleh 

nara sumber.  Nara sumber membutuhkan asosiasi untuk membantu mengingat 

mengenai merek yang ditayangkan di Jogja TV. Meskipun ingat dengan bantuan 

asosiasi yang dimunculkan ternyata nara sumber hanya mampu mengenal (brand 

recognize) sedangkan nama brand (klinik) tidak diingat. Aspek komunikasi hanya 

pada tingkatan kognitif. 

 Nara sumber dengan tingkat awareness yang tinggi mampu menyebutkan 

merek produk dari iklan yang dilihat bahkan mampu mengingat pesan yang 

terdapat dalam iklan. Terbukti ketika nara sumber mampu menyampaikan alamat 

dari merek yang disampaikan dan mengingat secara jelas mengenai deskripsi 

produk 

 Nara sumber membutuhkan aosiasiasi untuk me-recall mengenai iklan 

kesehatan. Setelah ditunjukkan video iklan, nara sumber mampu memaparkan isi 

iklan mengenai penawaran pemijatan dan pengobatan alternatif pada konsumen, 

tetapi ketika ditanyakan iklan pengobatan, nara sumber mampu menyebutkan 

salah satu  iklan pengobatan yaitu Sin She. Ada juga yang kemudian dapat 

mengingat iklan klinik Pasak Bumi dan juga klinik Totok Perut Mega Power 

 Nara sumber mampu menjelaskan  bahwa Sin She adalah pengobatan 

instan dan alami. Menurut nara sumber, hal yang menarik dari iklan adalah kesan 

dan pesan endorser yang ada dalam iklan.  Walaupun ada nara sumber yang  tidak 

mengingat nama kliniknya, namun mereka dapat menyebutkan bahwa pengobatan 

yang ditawarkan adalah pijat dan herbal. Ada pula yang dapat menjelaskan bahwa 

pengobatan di klinik  dapat menyembuhkan kanker, tumor, serta menggunakan 

bahan alami.   

 Beberapa nara sumber bahkan percaya dengan apa yang dikatakan oleh 

endorser dalam iklan, apalagi saat diwawancari nara sumber  sedang menderita  

penyakit kanker dan benjolan di kaki, sehingga ketika melihat iklan tersebut 

menjadi ingin sembuh. Nara sumber cukup tertarik dengan iklan ini karena faktor 
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penampilan gambar saat pemijatan dan adanya endorser yang memberikan 

komentar mengenai pengalamannya di Sin She Sari Alam dalam bentuk testimoni.  

 Sumber ketertarikan pada iklan juga disebabkan oleh kesukaan nara 

sumber dengan aktivitas pijat. Ada juga yang tertarik karena iklan tersebut 

menjelaskan tentang produk herbal (alami). Nara sumber merasa pengobatan 

herbal lebih manjur dari pada pengobatan menggunakan bahan kimia. Selain 

faktor cara pengobatan, nara sumber lain mengungkapkan sumber ketertarikannya 

adalah testimoni yang disampaikan oleh model dalam iklan. Namun nara sumber 

tidak seratus persen percaya dengan apa yang dikatakan model.  

 Iklan klinik kesehatan juga dirasa menarik karena ada endorser yang 

menyampaikan produk dnegan visual yang bagus. Menurut nara sumber tersebut, 

iklan tersebut kurang mengena bagi konsumen kelas atas, tetapi untuk konsumen 

kelas bawah bisa lebih mengena tetapi tergantung harga yang dibutuhkan untuk 

pengobatan tersebut. Bahkan harga menjadi sumber daya tarik juga untuk 

memperhatikan iklan klinik kesehatan di Jogja TV. Meskipun demikian ternyata 

tetap ada nara sumber yang tidak tertarik dengan iklan klinik kesehatan di Jogja 

TV karena masih sehat artinya saat ini tidak membutuhkan jasa pengobatan di 

klinik tersebut dan berharap tidak pernah sakit sehingga tidak perlu datang ke 

klinik yang diiklankan. 

 Nara sumber yang tertarik dengan iklan klinik kesehatan ada yang 

menyatakan tidak  percaya terhadap apa yang disampaikan oleh endorser iklan, 

tetapi lebih percaya jika dirinya sendiri yang mencoba dan merasakan jasa dari 

layanan klinik tersebut, atau bertemu langsung dengan orang yang sudah pernah 

memakai jasa klinik tersebut dan sembuh. Walaupun nara sumber tertarik dengan 

testimoni yang disampaikan model, tetapi nara sumber tidak percaya seratus 

persen.  Nara sumber tidak  terpengaruh dengan adanya model meskipun 

modelnya artis. Nara sumber mengaku percaya apabila sudah mendapatkan bukti 

nyata atau model yang ditampilkan adalah dokter.  

 Nara sumber yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh model dalam 

iklan, karena sedang menderita penyakit kanker dan benjolan di kaki seperti yang 
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muncul dalam iklan, sehingga ketika melihat iklan tersebut menjadi tergugah  

ingin sembuh. 

Nara sumber yang tidak percaya dengan kesaksian dari model yang 

muncul dalam iklan dikarenakan belum menemukan bukti nyata. Dapat dikatakan 

bahwa  masalah ketertarikan pada iklan, saat ini belum sampai pada tingkat 

afektif. Ada beberapa alasan diantaranya: karena nara sumber merasa belum 

memiliki keluhan terhadap penyakit tertentu, ada kecurigaan bahwa iklan tersebut 

direkayasa sehingga orang yang memberi kesaksian dalam iklan tersebut belum 

mampu membuat nara sumber percaya karena belum melihat langsung. Sumber 

kepercayaan lebih didapatkan ketika ada reference group, misalnya tetangga yang 

sudah berobat ke klinik yang diiklankan dan mengalami kesembuhan. 

 Setelah menyaksikan iklan klinik kesehatan di Jogja TV, beberapa nara 

sumber berencana jika ada kesempatan ingin datang ke klinik tersebut, terlebih 

bila di kemudian hari memiliki keluhan dalam bidang kesehatan. Meskipun 

demikian mereka  tidak bersedia menginformasikan atau merekomendasikan 

pengobatan klinik yang diiklankan kepada orang lain karena sudah memiliki 

tempat pengobatan langganan yang sudah dipercayainya. 

 Nara sumber yang tertarik untuk berobat namun enggan datang ke klinik 

lebih disebabkan karena lokasi yang jauh, tetapi ada juga yang menyatakan tidak 

ingin datang ke klinik yang diiklankan tersebut. 

 

Pembahasan 

 Iklan, sebagaimana dikemukanan oleh Alexander adalah tindakan 

komunikasi yang bersifat non-personal mengenai organisasi, produk, servis, ide 

yang dibayar oleh suatu sponsor yang diketahui (1965: 9). Karena bersifat non-

personal, maka iklan tidak dapat melayani kebutuhan dan keinginan audiensnya 

secara personal. Pada kasus iklan klinik kesehatan yang ditayangkan di Jogja TV, 

audiens memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda terhadap layanan 

kesehatan yang sesuai untuk mereka. Hal-hal itu menjadi faktor yang berpengaruh 

terhadap proses audiens dalam membuat keputusan untuk menggunakan layanan 

kesehatan yang iklannya tayang di Jogja TV.  
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Ketidaktahuan audiens atas iklan klinik kesehatan yang ditayangkan di 

Jogja TV, ternyata dipengaruhi oleh kebiasaan mereka dalam menonton tayangan 

Jogja TV. Beberapa audiens tidak pernah menonton Jogja TV sehingga tidak 

pernah tahu ada iklan klinik kesehatan. Awareness (kesadaran) terhadap iklan 

menjadi salah satu hal yang penting karena mengawali suatu proses dalam 

pembuatan keputusan pembelian. Ketidakmampuan iklan untuk diingat oleh 

audiens menjadi salah satu penanda bahwa audiens tidak menyediakan memori 

khusus dalam benaknya untuk menyimpan informasi dari iklan.  

Namun upaya pengingatan dengan menampilkan kembali iklan berkali-

kali atau model bantuan yang lain, dapat membangkitkan kembali ingatan audiens 

terhadap iklan. Informasi  Klinik Totok Perut Mega Power memiliki durasi yang 

sangat panjang yaitu dalam acara talkshow “Husada” selama 12 menit 19 detik 

yang dirangkai dengan spot-spot iklan, sedangkan untuk iklan Pasak Bumi berupa 

stillstore dengan durasi 30 detik lebih pendek dibanding dengan iklan Sin She Sari 

Alam yang berdurasi 1 menit 30 detik. Ketika durasi yang digunakan lebih 

panjang tentu  saja informasi yang disampaikan dapat lebih banyak. 

Tahapan awareness menjadi gerbang untuk menuju tahapan berikutnya, 

yaitu apakah audiens dapat memahami iklan yang sudah dilihat (comprehend). 

Pemahaman akan iklan menyangkut pemahaman audiens atas pesan iklan yang 

ingin disampaikan oleh pengiklan. Iklan klinik pengobatan yang menjadi obyek 

dalam penelitian ini ternyata mudah untuk dipahami oleh audiensnya. Beberapa 

bagian iklan yang dapat dengan mudah dipahami adalah alamat/lokasi di mana 

klinik tersebut berada. Mengacu pada iklannya, ketiga iklan yang diteliti memang 

hampir di semua scene selalu menampilkan alamat klinik mereka.  

Tahapan berikutnya adalah apakah audiens tertarik dengan iklan yang 

mereka lihat (interested). Berdasarkan data bisa dilihat bahwa sebagian besar 

audiens tertarik dengan iklan klinik kesehatan namun faktor yang menarik 

perhatiannya lebih kepada tayangan yang menampilkan adegan pijat-memijat 

sebagai bagian dari metode pengobatan. Selain itu informasi  mengenai 

pengobatan yang menggunakan bahan alami menjadikan iklan ini menarik bagi 

audiens.  Hal ini menandakan bahwa audiens lebih tertarik akan informasi dan 
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gambar dibandingkan testimoni dari para endorser. Peran endorser yang 

seharusnya menjadi daya tarik dari iklan menjadi tidak terlihat.  

Sebagian besar audiens juga tidak percaya dengan testimoni yang 

disampaikan dalam iklan. Adapun yang menjadi alasan audiens adalah iklan bisa 

saja direkayasa, model dalam  iklan bisa saja dibayar sehingga kesaksian 

(testimoni) tidak benar. Audiens merasa lebih percaya dengan khasiat pengobatan 

apabila bertemu dengan pasien yang sudah sembuh secara langsung (teman, 

tetangga). Sebagian besar audiens percaya dan mau datang berkunjung apabila 

sudah mendapatkan bukti yang nyata.   

Hal ini menunjukkan endorser dalam iklan tidak memiliki kredibilitas 

yang mampu meningkatkan kepercayaan audiens akan pengobatan. Faktor 

reference group justru berperan besar dalam mempengaruhi kepercayaan audiens 

terhadap jasa pengobatan bahkan dapat mempengaruhi audiens dalam keputusan 

untuk menggunakan jasa. Selain itu ada satu reference group yang diharapkan 

memberi testimoni adalah dari dokter. Hal ini menandakan bahwa audiens masih 

mengharap ada pengesah dari sisi medis, karena klinik-klinik pengobatan yang 

beriklan tersebut masuk dalam kelompok pengobatan alternatif yang belum 

dipercaya oleh audiens. 

Kemampuan iklan untuk menumbuhkan kepercayaan pada diri audiens 

diharapkan dapat mengarahkan audiens memasuki tahap berikutnya yaitu 

memiliki intensi (minat) terhadap produk yang diiklankan. Meskipun iklan dibuat 

sebagai bentuk presentasi non-personal, namun dibuat atas dasar identifikasi 

terhadap consumer insight yang digali secara personal. Salah satu hal yang coba 

dibangkitkan oleh pengiklan adalah dengan memanfaatkan ketakutan audiens 

akan resiko beragam penyakit, terlebih bila audiens saat menyaksikan iklan 

sedang menderita salah satu penyakit yang diiklankan. Hal tersebut menggugah 

keinginan mereka untuk segera pergi ke klinik yang diiklankan supaya cepat 

sembuh. Jikapun saat ini audiens belum membutuhkan jasa pengobatan, iklan 

tersebut digunakan oleh audiens sebagai referensi jika suatu saat mereka 

mengalami keluhan atas suatu penyakit. 
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Tahapan akhir dari suatu iklan diharapkan dapat mengarahkan audien 

untuk mengambil keputusan pembelian, atau dengan kata lain menjadi konsumen 

dari produk yang diiklankan. Faktor yang  mempengaruhi keputusan pembelian 

audiens tentu saja tidak tunggal, iklan hanyalah salah satunya. Faktor lain dari 

keputusan pembelian atas iklan klinik pengobatan adalah lokasi dari klinik yang 

dianggap jauh oleh audiens sehingga audiens enggan untuk datang dan mencoba 

pengobatan di klinik. Sebagaimana diketahui klinik Mega Power dan klinik Pasak 

Bumi hanya memiliki satu cabang di wilayah Yogyakarta.  Selain itu ada 

beberapa audiens yang masih mempertimbangkan aspek harga atau biaya yang 

harus mereka keluarkan untuk mendapatkan layanan klinik tersebut.  

Hal ini menggambarkan bahwa perilaku konsumen juga ditentukan dari 

faktor eksternal yaitu segala aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh pemasar, di 

mana pemilihan lokasi (place) dan harga (price) sebagai bagian dari marketing 

mix menjadi hal penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen akan 

penggunaan jasa. 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini melihat proses pengambilan keputusan konsumen terhadap 

produk yang memakai endorser lokal dan faktor-faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi konsumen dalam proses pengambilan keputusan terhadap produk 

yang memakai endorser local. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa 

proses pengambilan keputusan merupakan suatu tahapan yang yang dilalui 

konsumen mulai dari memperoleh stimulus berupa iklan hingga tahapan action. 

Dalam penelitian ini iklan klinik kesehatan yang menerpa audiens yaitu Mega 

Power, Pasak Bumi, dan Sin She Sari Alam.  

Ketiga iklan di atas menggunakan endorser lokal (lay endorser) yang 

menggambarkan proses penyembuhan dari berbagai penyakit yang diderita oleh 

khalayak dan disertai dengan testimoni.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan yang menggunakan lay 

endorser mampu membantu responden dalam mengenali kebutuhan untuk 

kesehatan mereka. Tahapan proses pegnambilan yang terjadi (1) penciptaan 
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awareness akan keberadaan klinik dan pengobatan yang ditawarkan; (2) 

Pemahaman audiences  akan informasi yang disampaikan oleh endorser local 

terkait dengan lokasi klinik; (3) Iklan mampu membangun ketertarikan audiens 

untuk menggunakan produk.  

Iklan klinik kesehatan belum mampu mempengaruhi audiences untuk 

menggunakan produk. Faktor penyebabnya adalah kredibilitas endorser . Peran 

endorser dalam iklan tidak secara langsung mampu mendorong narasumber dalam 

pengambilan keputusan. Penyebabnya adalah audiens merasa endorser kurang 

memiliki kredibilitas untuk membangun kepercayaan audiens untuk menggunakan 

produk. Audiens merasa bahwa endorser dalam iklan bisa saja dibayar dan iklan 

bisa direkayasa. Faktor lain yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

konsumen adalah faktor reference group di mana audiens akan lebih percaya dan 

mau mencoba pengobatan apabila bertemu dengan orang yang sudah pernah 

menggunakan produk dan terbukti sembuh setelah menjalani pengobatan.  

 

Saran 

Iklan mengenai klinik kesehatan belum mampu mempengaruhi audiens 

hingga tahap penggunaan produk karena masih ada keterbatasan dalam 

menampilkan sisi daya tarik iklan. Oleh karena itu perlu (a) pemilihan endorser 

lokal yang dianggap memiliki kredibilitas sesuai dengan target audiens; (b) 

penggunaan testimoni seharusnya disesuaikan dengan demografi di mana iklan 

ditayangkan meskipun iklan merupakan iklan global.  
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