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ABSTRAK 

Teknologi yang semakin berkembang secara pesat akhir-akhir ini seakan 

menggeser tingkat kebutuhan manusia akan teknologi itu sendiri. Sebagai contoh 

kebutuhan manusia akan handphone dapat dikatan sekarang beralih menjadi 

kebutuhan primer. Adanya tingkat permintaan yang tinggi dari masyarakat 

membuat produsen handphone saling bersaing untuk memasarkan produk-produk 

mereka. Sebagai produsen yang tergolong baru, Vivo menggunakan media sosial 

dan selebriti endorser untuk meningkatkan hasil penjualan mereka.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek, brand 

awareness dan penggunaan selebriti endorser di Instagram sebagai media 

branding terhadap minat beli handphone vivo pada komunitas influencer Solo 

Beauty Muslimah. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 69 orang yang 

telah diuji terbukti kebenarannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai alat untuk 

mengumpulkan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Analisis Linear Ganda, Koefisien Determinan, Uji Parsial (t) dan Uji 

Simultan (f). 

Menurut analisis data dari persamaan linier ganda dipeoleh hasil Y= -8,968 

+ (-0,241)X1+ 0.749 X2+ 0,357 X3, dimana koefisien variabel citra merek bernilai 

negatif sebesar 24,1%, variabel brand awareness sebesar 74,9% dan variabel 

kredibilitas selebriti endorser sebesar 35,7%. Secara simultan atau bersama-sama, 

variabel citra merek, brand awareness dan kredibilitas selebriti endorser 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli produk Vivo, 

dibuktikan dengan hasil uji f sebesar 32,033 dan          >        dengan tingkat 

signifikansi 5%. 

Kata kunci: Citra Merek, Brand Awareness, Kredibilitas Selebriti Endorser, 

Minat Beli, Vivo, Instagram 

  



ABSTRACT 

 

Tomi Sasmito Adi. D1218044. The Effects of Brand Image, Brand Awareness 

and Celebrity Endorser on Instagram as Branding Medium in Buying 

Interest of Vivo Smartphone at Influencer Community Solo Beauty 

Muslimah. Thesis. Program Studi Ilmu Komunikasi. Communication Studies 

Program. Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret University 

Surakarta. 

The growth of technology in these few years have changes our basic need 

on the technology itself. As an example, nowadays people have included 

smartphone in their primary needs. That fact causing a high demand on 

smartphone and makes smartphone brand to fight each other to sell their products. 

As a new comer category, Vivo used social media and celebrity endorser to 

increase their selling. 

This study aims to determine the effect of brand image, brand awareness 

and celebrity endorser on Instagram as branding medium in buying interest of 

vivo smartphone at influencer community solo beauty muslimah. This study used 

69 samples whose has been tested and proven to be acceptable. This type of 

research is explanatory research with a quantitative approach. Survey was used 

as a collecting data method with questionnaire as an instrument to collect answer 

from respondents. The data analysis techniques used are multiple linear 

regression, coefficient of determination, Partial Test (t) and Simultaneous Test 

(f). 

The results of data analysis multiple linear regression Y= -8,968 + (-

0,241)X1+ 0.749 X2+ 0,357 X3, shows that coefficient of brand image was 

negative amounting to 24,1%, brand awareness variable is 74,9% and celebrity 

endorser’s credibility variable is 35,7%. Simultaneously, brand image, brand 

awareness and celebrity endorser’s credibility have a positive and significant 

effect in buying interest of Vivo smartphone, as shown in f test analysis with 

results of 32,033 and          >        with 5% level significant. 

Keywords: Brand Image, Brand Awareness, Celebrity Endorser, Buying 

Interest, Vivo, Instagram 

  



I. PENDAHULUAN 

Tidak dapat disangkal lagi 

manusia pada era modern ini 

disuguhkan oleh banyak sekali 

kemudahan dalam aktivitasnya 

sehari-hari berkat perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Teknologi yang semakin 

berkembang secara pesat akhir-akhir 

ini seakan menggeser tingkat 

kebutuhan manusia akan teknologi 

itu sendiri. Sebagai contoh 

kebutuhan manusia akan handphone 

dapat dikatan sekarang beralih 

menjadi kebutuhan primer. Dengan 

sebutan baru sebagai smartphone , 

manusia seakan dibuat harus 

membawa benda ini kemanapun 

mereka pergi.  

Di Indonesia jumlah pengguna 

handphone mencapai angka yang 

melebihi jumlah seluruh penduduk 

itu sendiri. Dari data infografis diatas 

dapat diketahui jumlah penduduk 

Indonesia adalah 268,2 juta jiwa 

sedangkan jumlah pengguna mobile 

phone mencapai angka 355,5 juta 

atau 133% dari jumlah penduduk di 

Indonesia. Artinya, di Indonesia ada 

banyak orang yang menggunakan 

lebih dari satu telepon selular atau 

biasa disebut dengan multiple 

handset ownership. 

Sandro Jordao dalam 

penelitiannya dengan judul 

Developing A Multidimensional, 

Equalweighted Scale of Brand 

Equity for The Smartphone Segment 

mengatakan bahwa pasar telepon 

seluler menyajikan dinamika karena 

telepon seluler memiliki sifat sebagai 

barang yang masuk dalam kategori 

short life cycle product dan teknologi 

baru selalu bermunculan yang pada 

akhirnya berimbas pada merek dan 

model bisnis (Jordao, 2010). Fakta di 

lapangan juga mendukung pendapat 

tersebut bahwa hampir setiap bulan 

produsen telepon seluler selalu 

mengeluarkan lebih dari satu produk 

baru. Hal tersebut berdampak pada 

banyaknya varian produk yang 

ditawarkan kepada konsumen dengan 

berbagai spesifikasi dan harga yang 

beragam pula.  

Tahap pertama yang dapat 

dikatakan menjadi penentu calon 

konsumen untuk memutuskan 

produk mana yang ingin mereka beli 

adalah brand awareness atau 

kesadaran mereka terhadap merek 



produsen. Brand Awareness adalah 

sebuah kemungkinan dari calon 

konsumen dapat mengetahui 

ketersediaan maupun akses terhadap 

produk tertentu. Jika suatu 

perusahaan ataupun organisasi brand 

awareness yang tinggi di mata 

khalayak, dapat dikatakan khalayak 

akan mendapatkan perasaan aman 

(asuransi) jika mereka membeli atau 

menggunakan produk dari 

perusahaan tersebut (Ehsan dkk, 

2013). Peran brand awareness dalam 

membantu suatu merek dapat 

dipahami bagaimana brand 

awareness tersebut menciptakan 

suatu nilai. Nilai-nilai tersebut adalah 

yang menjadi nilai dasar untuk dapat 

mengait bagi nilai asosiasi lain, 

familiar (menjadi terkenal), 

komitmen, mempertimbangkan 

merek, (Durianto dkk, 2004). 

Setelah mengetahui kebereadaan 

suatu merek konsumen akan 

memiliki keinginan untuk 

mengetahui informasi yang berkaitan 

dengan citra merek tersebut. Citra 

merek (Brand Image) merupakan 

representasi dari keseluruhan 

persepsi terhadap merek dan 

dibentuk dari informasi dan 

pengalaman masa lalu terhadap 

merek itu. Citra terhadap merek 

berhubungan dengan sikap yang 

berupa keyakinan dan preferensi 

terhadap suatu merek. Konsumen 

yang merasa sebuah merek memiliki 

citra yang positif akan lebih 

memungkinkan untuk melakukan 

pembelian produk milik merek 

tersebut (Setiadi, 2003). 

Morhart dkk (2014) 

mengemukakan bahwa untuk 

mencapai hasil branding yang 

maksimal, sangat penting bagi 

perusahaan untuk memahami sifat 

dan originalitas dari merek, produk 

dan jasa yang mereka tawarkan 

sekaligus siapa yang membawa dan 

apa konsekwensi yang akan 

diakibatkan. Baik akademisi dan 

praktisi telah sepakat bahwa 

originalitas merupakan hal yang 

sangat penting dalam perilaku 

konsumen dan branding. 

Persaingan dagang pun terjadi di 

setiap segmen pemasaran dari pasar 

rendah, menengah hingga pasar 

untuk kelas atas. Di segmen kelas 

atas Samsung dan Apple masih 

menjadi dua perusahaan raksasa yang 



selalu bersaing ketat. Namun, saat 

samsung terlalu sibuk bersaing 

dengan apple di kelas atas, xiaomi 

produsen dari China merajai pasar 

dikelas menengah dengan 

menawarkan perangkat yang lebih 

murah namun dengan spesifikasi 

yang mumpuni. Walaupun belum 

dapat mengalahkan samsung, di 

pasar Indonesia xiaomi berhasil 

menempati posisi kedua tepat 

dibawah samsung dengan persentase 

penjualan 25 persen dari pasar. Hasil 

tersebut merupakan peningkatan 

yang sangat signifikan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya yang 

hanya memperoleh 3 persen dari 

pangsa pasar. 

Sebagai alat untuk 

meningkatkan promosi dan penjualan 

produk mereka, Vivo mengggunakan 

selebriti endorser. Tujuan utama dari 

penggunaan endorsement adalah 

menciptakan kesadaran, menarik 

perhatian, menyebarkan informasi, 

membangun citra merek dan produk, 

menciptakan kekuatan merek dan 

produk hingga semua hal tersebut 

dapat berimbas pada keninginan 

konsumen untuk mencoba dan 

membeli produk atau jasa.  

Tentu saja dari berbagai 

keuntungan tersebut juga terdapat 

kemungkinan buruk ketika artis yang 

dipilih mendapatkan kasus negatif 

atau perbuatan kontroversi lain. 

Biaya yang digunakan untuk 

endorsement artis juga bisa dibilang 

cukup besar walaupun biaya tersebut 

bervariasi tergantung tingkat 

popularitas artis. “Image selebriti 

bagi seorang konsumen dapat diukur 

berdasarkan kesesuaian dan 

kemampuan selebriti untuk menarik 

perhatian” (Miller dan Allen, 2012). 

Langkah Vivo dalam 

menggunakan selebriti endorser pun 

tidak dilakukan secara  tanggung-

tanggung. Vivo bekerjasama dengan 

tujuh artis muda Indonesia dan 

mempercayakan mereka sebagai 

representatif produk Vivo untuk 

menarik kalangan millenial. Artis 

yang dipilih pun termasuk artis yang 

memiliki popularitas sangat tinggi di 

Indonesia yakni Agnez Mo, Afgan 

Syahreza, Pevita Pearce, Al Ghazali, 

Prilly Latukonsina, Zaskia Sungkar 

dan Shireen Sungkar.   

Melihat fakta persaingan 

smartphone di Indonesia dan 



langkah-langkah umik setiap 

produsen yang berbeda-beda dalam 

mengenalkan dan memasarkan 

produknya menjadi alasan penulis 

membuat penilitian dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan Selebriti 

Endorser di Instagram Sebagai 

Media Branding Merek Terhadap 

Sikap Dan Pandangan Terhadap 

Merek, Dan Minat Beli Handphone 

VIVO Pada Komunitas Influencer 

Solo Beauty Muslimah”. 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh 

citra merek, brand awareness dan 

kredibilitas selebriti endorser 

terhadap minat beli handphone Vivo 

pada komunitas influencer Solo 

Beauty Muslimah. 

II. KERANGKA TEORI 

1. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah 

aktivitas pemasaran dengan bentuk 

usaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi atau membujuk, dan 

atau mengingatkan sasaran 

pemasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, 

membeli dan loyal terhadap produk 

yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan, (Tjiptono ,2001). 

Sedangkan menurut W.Y Stanton 

dalam Hermawan (2012) pemasaran 

adalah segala sesuatu sistem yang 

berhubungan dengan tujuan untuk 

merencanakan dari menentukan 

harga hingga mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa 

yang bisa memuaskan kebutuhan 

pembeli aktual maupun potensial. 

Komunikasi pemasaran dapat lebih 

mudah dipahami dengan 

menjabarkan dua unsur pokoknya, 

yaitu komunikasi dan pemasaran. 

Komunikasi adalah proses dimana 

pemikiran dan pemahaman 

disampaikan antar individu, atau 

antar organisasi dengan individu. 

Pemasaran adalah sekumpulan 

kegiatan dimana perusahaan atau 

organisasi lainnya mentransfer nilai-

bilai (pertukaran) antara mereka 

dengan pelanggan (Shimp, 2003). 

2. Instagram Sebagai Alat 

Pemasaran 

Media sosial telah menjadi 

sebuah platform yang sangat 

menjajikan untuk menjangkau 

berbagai kalangan masyarakat. 

Melalui media sosial konsumen akan 



berinteraksi dengan brand melalui 

platform tersebut sehingga dapat 

dikatakan jika sebuah merek tidak 

menggunakan media sosial seperti 

Instagram, Facebook dan Twitter 

dapat dikatakan brand tersebut telah 

tertinggal dari brand yang 

menggunakan media sosial.  

Pemasaran melalui Instagram 

merupakan cara efektif untuk 

mempromosikan produk 

sebagaimana sebuah foto atau 

gambar dapat mengucapkan seribu 

kata (Silva dkk, 2013). Sosial media 

seperti Instagram juga menyediakan 

informasi terbaru, diskusi dengan 

topik terbaru serta layanan 

perncarian produk dalam satu 

platform. Konsumen seringkali 

menggunkan media sosial sebagai 

Sumberinformasi mereka untuk 

mencari produk yang mereka 

inginkan dengan menganggap media 

sosial lebih dipercaya dari 

komunikasi pemasaran tradisional. 

3. Citra Merk 

Peter & Olson (dalam Lutiary 

Eka Ratri, 2007) mengemukakan 

bahwa citra merek didefinisikan 

sebagai persepsi konsumen dan 

preferensi terhadap merek, 

sebagaimana yang direfleksikan 

dalam ingatan konsumen saat 

mendengar atau melihat suatu merek 

tertentu. Meskipun asosiasi merek 

dapat terjadi dalam berbagai macam 

bentuk tapi dapat dibedakan menjadi 

asosiasi performansi dan asosiasi 

imajeri yang berhubungan dengan 

kelebihan-kelebihan merek beserta 

atribut-atributnya seperti simbol, 

nama, desain. 

Citra merek (Brand Image) 

merupakan representasi dari 

keseluruhan persepsi terhadap merek 

dan dibentuk dari informasi dan 

pengalaman masa lalu terhadap 

merek itu. Citra terhadap merek 

berhubungan dengan sikap yang 

berupa keyakinan dan preferensi 

terhadap suatu merek. Konsumen 

yang merasa sebuah merek memiliki 

citra yang positif akan lebih 

memungkinkan untuk melakukan 

pembelian produk milik merek 

tersebut (Setiadi, 2003). 

4. Selebriti Endorser 

Selebriti endorser merupakan 

salah satu strategi yang pada era 

modern ini sering digunakan oleh 



pelaku bisnis sebagai alat untuk 

mempomosikan produk ataupun jasa 

milik mereka. Melihat kondisi pasar 

pada era modern ini, sudah menjadi 

kebutuhan bagi perusahaan dan 

pelaku bisnis untuk memilih 

representatif yang memiliki sifat dan 

popularitas sebagai seorang yang 

dapat mewakili nama dan produk 

mereka.  

5. Kredibilitas Selebriti Endorser 

Kredibilitas mengacu pada 

tingkat keahlian dari suatu 

Sumbersehingga dapat dipandang 

dan dikatakan sebagai Sumberyang 

terpercaya. Persepsi terhadap 

kredibilitas pendukung iklan 

(endorser) ditentukan secara 

subyektif melalui penilaian 

berdasarkan pandangan masing-

masing individu. Persepsi konsumen 

terhadap pendukung iklan dinilai 

lebih penting dibandingkan dengan 

fakta kualitas produk yang 

sebenarnya membuat kualitas yang 

dimiliki oleh selebriti endorser 

sebagai pendukung iklan dalam 

menyampaikan dan membawakan isi 

pesan secara meyakinkan sangat 

penting dalam memasarkan sebuah 

produk. (Erdogan, 1999).  

Sedangkan selebriti adalah 

seseorang yang dianggap memiliki 

keahlian dalam disiplin masing-

masing dan diakui oleh kelompok 

besar atau mayoritas publik. Selebriti 

tersebut dapat merupakan seorang 

pelawak atau komedian, olahragawan 

atau atlet, aktor/ aktris dan lain-lain 

sebagai seorang yang dikenal publik 

memiliki prestasi di bidangnya. 

Seorang selibriti endorser berperan 

sebagai seseorang yang dapat 

mewakili dan menyampaikan 

informasi-informasi yang berkaitan 

dengan produk dan brand yang 

didukungnya. Selanjutnya, selebriti 

endorser diharapkan dapat 

menambah efektivitas promosi 

periklanan,  pengenalan merek, brand 

recall, minat beli dan bahkan minat 

beli konsumen. 

5. Minat Beli 

Minat adalah kelanjutan dari 

perhatian yag merupakan titik tolak 

dari timbulnya hasrat untuk 

melakukan suatu kegiatan dari apa 

yang diinformasikan dan 

diharapkan oleh komunikator. 



Sedangkan minat beli adalah 

sesuatu yang timbul setelah 

menerima rangsangan dari produk 

yang dilihatnya, dari sana timbul 

ketertarikan untuk mencoba dan 

sampai pada akhirnya timbul 

keinginan untuk membeli agar 

dapat memiliki produk tersebut 

(Kotler, 2008). 

Swastha dan Irawan (2001) 

mengemukakan bahwa perasaan 

dan emosi merupakan beberapa 

faktor yang mempengaruhi minat 

beli suatu produk, bila seseorang 

merasa senang dan puas dalam 

membeli barang atau jasa maka hal 

itu akan memperkuat minat 

membeli, sedangkan ketidakpuasan 

akan mengurangi atau bahkan 

menghilangkan minat beli 

seseorang. 

III. METODE 

Mulyadi (2011) mengemukakan 

desain eksplanatif dalam metode 

penelitian kuantitatif bermaksud 

untuk menjelaskan adanya pengaruh, 

hubungan atau perbedaan antara 

bebrapa variabel dengan 

menggeneralisasi suatu sampel 

dalam sebuah populasi. Penelitian 

dengan desain eksplanatif dapat 

dilakukan dengan menggunakan 

survei dan eksperimen sebagai 

metode pengumpulan data. 

Penggunaan survey dalam desain 

eksplanatif mewajibkan peneliti 

untuk membangun hipotesis 

penelitian yang kemudian akan 

diujikan di lapangan, dengan maksud 

agar penliti dapat mengetahui 

hubungan sebab-akibat dari variabel 

yang diteliti 

Peneliti menggunakan non 

probability sampling, sehingga dalam 

penelitian ini setiap anggota populasi 

tidak memiliki kesempatan atau 

peluang yang sama. Peneliti juga 

menggunakan purposive sampling 

dengan memilih kriteria-kriteria 

tertentu sebagai pertimbangan dalam 

memilih sampel. Kriteria yang 

digunakan meliputi responden yang 

aktif di instagram dan memiliki 

pengetahuan dasar tentang brand dan 

selebriti endorser. 

Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah Analisis Linear Ganda, 

Koefisien Determinan, Uji Parsial (t) 

dan Uji Simultan (f). 

  



IV. HASIL PENELITIAN 

1. Pengaruh Citra Merek terhadap 

Minat Beli 

Hasil uji statistik variabel citra 

merek menunjukkan tidak adanya 

pengaruh positif terhadap minat beli 

produk Vivo berdasarkan perolehan 

nilai t-hitung sebesar -1,531 yang 

lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,998 

dan nilai signifikansi sebesar 0,131 

lebih besar dari 0,05; maka hipotesis 

pertama dengan pernyataan “Citra 

merek memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap minat beli 

masyarakat” dalam penelitian ini 

ditolak. 

Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Malonda D, Joyce 

L dan Yunita M (2018) tentang 

“Analisis Citra Merek, Harga Produk 

dan Kualitas Terhadap Keputusan 

Pembelian Handphone Samsung 

Pada Seluruh Gerai – Gerai Seluler 

Di It Center Manado”, yang 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi variabel citra merek 

dalam penelitian tersebut memiliki 

nilai 0,408; lebih besar dari 0,05 atau 

nilai sig > α. 

 

2. Pengaruh Brand Awareness 

terhadap Minat Beli 

Hasil uji statistik variabel brand 

awareness menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli produk Vivo 

berdasarkan perolehan nilai t-hitung 

sebesar 7,433 lebih besar dari sebesar 

t-tabel 1,998 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,131 lebih besar dari 0,05; 

maka hipotesis kedua dengan 

pernyataan “Brand awareness 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap minat beli masyarakat” 

dalam penelitian ini diterima. 

Hasil pengujian hipotesis kedua 

ini sesuai dan konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Novi 

T, A Rahman dan Sorayanti U 

(2018) dengan judul “Pengaruh 

Kesadaran Merek, Kepercayaan 

Merek dan Keunggulan Produk 

Terhadap Minat Beli Produk Luxuri 

Fashion Brand dengan Gender 

Sebagai Moderating Pada Pemasaran 

Media Sosial di Kota Banda Aceh” 

yang menyebutkan brand awareness 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap minat beli.. 



 

3. Pengaruh Kredibilitas Selebriti 

Endorser terhadap Minat Beli 

Hasil uji statistik variabel 

kredibilitas selebriti endorser 

menunjukkan adanya pengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat 

beli produk Vivo berdasarkan 

perolehan nilai t-hitung sebesar 

2,804 lebih besar dari t-tabel sebesar 

1,998 dan nilai signifikansi sebesar 

0,007 lebih kecil dari 0,05; maka 

hipotesis ketiga dengan pernyataan 

“Kredibilitas selebriti endorser 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap minat beli masyarakat”. 

dalam penelitian ini diterima. 

Hasil penelitian mengenai 

hipotesis ketiga ini sesuai dan 

mendukung penelitian sebelumnya 

oleh Osei-Frimpong, Donkor G, dan 

Owusu-Frimpong (2019) dengan 

judul “The Impact of Celebrity 

Endorsement on Consumer Purchase 

Intention: An Emerging Market 

Perspective” yang menyatakan 

selebriti endorser memiliki efek yang 

signifikan terhadap perilaku 

pembelian konsumen. 

 

 

 

4. Citra Merek, Brand Awareness 

dan Kredibilitas Selebriti 

Endorser terhadap Minat Beli 

Berdasarkan hasil uji statistik 

yang telah dilakukan, hasil 

menunjukkan adanya pengaruh 

positif dari citra merek, brand 

awareness dan kredibilitas selebriti 

endorser terhadap minat beli 

smartphone Vivo. Hal ini 

disimpulkan dari perolehan hasil F 

dengan nilai sebesar 32,033 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 sehingga hipotesis alternatif 

dengan pernyataan “Citra merek, 

brand awareness dan kredibilitas 

selebriti endorser secara bersama-

sama memiliki pengaruh terhadap 

minat beli masyarakat” diterima dan 

hipotesis nol dengan pernyataan 

“Citra merek, brand awareness dan 

kredibilitas selebriti endorser secara 

bersama-sama tidak memiliki 

pengaruh terhadap minat beli 

masyarakat” ditolak.  

Hasil uji koefisien determinasi 

(R square) menunjukkan perolehan 

nilai sebesar 0,578. Nilai tersebut 



menunjukkan bahwa variabel citra 

merek, brand awareness dan 

kredibilitas selebriti selebriti 

endorser secara bersama-sama 

memiliki pengaruh sebesar 57,8%, 

sedangakan sisanya sebesar 42,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak termasuk dalam penlitian ini. 

V. KESIMPULAN 

Melalui hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa citra merek tidak 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap produk Vivo. Melihat fakta 

tersebut diharapkan beriringan 

dengan membangun citra merek yang 

lebih baik, pihak Vivo diharapkan 

tetap mengenalkan produk mereka 

secara lebih luas karena telah 

diketahui pula brand awareness 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat beli produk Vivo. 

 Penggunaan selebriti endorser 

juga merupakan langkah yang baik 

untuk meningkatkan minat beli 

masyarakat mengingat persaingan 

pasar smartphone yang semakin 

ketat. Untuk selanjutnya diharapkan 

pihak Vivo dapat mempertahankan 

atau meningkatkan pemilihan 

selebriti endorser dengan kredibilitas 

yang dikenal dan diakui masyarakat 

luas agar dapat membantu 

meningkatkan minat beli produk 

Vivo. 
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