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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi konsumen pria dan wanita terhadap model 

iklan sepeda motor merek Yamaha di Kota Banda Aceh. Responden penelitian sebanyak 150 orang yang terdiri 

dari 75 orang konsumen pria dan 75 orang konsumen wanita. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan 

selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan peralatan statistik uji beda rata-rata metode sampel bebas. 

Penelitian ini menemukan bahwa secara umum persepsi konsumen terhadap model iklan sepeda motor merek 

Yamaha sudah relatif baik, baik untuk konsumen pria maupun konsumen wanita. Umumnya konsumen pria 

memiliki persepsi yang relatif lebih baik bila dibandingkan dengan konsumen wanita. Berdasarkan hasil 

pengujian statistik diketahui bahwa persepsi konsumen pria berbeda secara signifikan dengan persepsi konsumen 

wanita. Persepsi konsumen pria dan konsumen wanita dilihat dari pandangan mereka terhadap model  sepeda 

motor merek Yamaha berbeda secara signifikan, sehingga hipotesis Ha diterima dan sebaliknya hipotesis Ho 

ditolak. Hasil crosstab antara jenis kelamin dengan model iklan menunjukkan nilai chi-square hitung > chi-square 

tabel dapat diartikan terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan model iklan. Kesimpulan 

yang dapat diambil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan persepsi antara konsumen pria dan wanita 

terhadap model iklan sepeda motor merek Yamaha. Namun demikian secara umum persepsi dua kelompok 

konsumen tersebut sudah relatif baik, terutama berkaitan dengan trustworthiness dan expertise model iklan.. 

 

Kata Kunci : Model iklan,  Attractiveness, Trustworthiness dan  Expertise   

 
 

Latar Belakang Penelitian 

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 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 (Hapsari, 

2008) 

Sosok endorser dapat berasal dari kalangan 

selebriti dan orang biasa/non-selebriti. Peran 

selebritis sebagai model iklan yang bisa dipilih 

oleh pemasar: Testimonial, jika secara personal 

selebritis menggunakan produk tersebut maka 

pihak dia bisa memberikan kesaksian tentang 

kualitas maupun benefit dari produk atau merek 

yang diiklankan tersebut; Endorsement, ada 

kalanya selebritis diminta untuk membintangi 

iklan produk dimana dia secara pribadi tidak ahli 

dalam bidang tersebut; Actor, selebritis diminta 

untuk mempromosikan suatu produk atau merek 

tertentu terkait dengan peran yang sedang dia 

bintangi dalam suatu program tayangan tertentu; 

dan Spokeperson, selebritis yang mempromosikan 

produk, merek atau suatu perusahaan dalam kurun 

waktu tertentu masuk dalam kelompok peran 

spokesperson. Penampilan mereka akan 

diasosiasikan dengan merek atau produk yang 

mereka wakili (Schiffman dan Kanuk, 2000). 

Selebritis yang digunakan sebagai model 

iklan sebaiknya mempunyai kredibilitas sehingga 

konsumen sebagai penerima pesan iklan meyakini 

bahwa mereka mempunyai pengetahuan dan/atau 

pengalaman sehingga pesan yang mereka 

sampaikan tidak bias. Penjelasan tersebut 

mengarah pada dua variabel yaitu keahlian 

(expertise) dan kepercayaan (trustworthiness). 

Keahlian mengacu pada kemampuan yang 

dipersepsikan mengenai informasi yang 

disampaikan oleh sumber pesan valid. Untuk 

menunjang itu, maka selebritis yang digunakan 

adalah mereka yang mempunyai keahlian, 

pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan 

produk atau merek yang mereka wakili 

(Noviandra, 2006). 

Sedangkan kepercayaan lebih mengacu 

pada keyakinan penerima pesan bahwa sumber 

pesan akan memberikan informasi yang valid. 

Noviandra (2006) menyatakan, dalam beberapa 

riset diketahui bahwa selebritis dipersepsikan 

lebih bisa dipercaya dibandingkan non selebritis 
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secara signifikan. Diyakini bahwa daya tarik fisik 

seorang selebritis akan mempengaruhi 

penerimaan pesan oleh khalayak. Landreth (2001) 

menemukan bahwa daya tarik model akan 

meningkatkan efektivitas iklan sebagaimana 

terjadi dengan kecocokan antara model dengan 

produk, dan persepsi mengenai keahlian model 

terkait dengan produk yang diwakili. Dua variabel 

dalam daya tarik model ini adalah kesukaan 

(likability) pada model iklan dan kemiripan 

(similarity) dengan model iklan. Pada akhirnya 

penggunaan selebriti sebagai model iklan 

diharapkan mampu memberikan dampak positif 

bagi perilaku konsumen. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Schiffman dan Kanuk (2000) yang 

menyatakan, untuk dapat mempengaruhi pasar 

sasaran, kelompok referensi harus mampu  

menyediakan informasi yang jelas pada konsumen 

mengenai keberadaan produk atau merek tertentu; 

memberikan peluang pada konsumen untuk 

melakukan komparasi; mempengaruhi konsumen 

untuk bersiap dan berperilaku yang konsisten 

dengan norma-norma dalam kelompok; dan 

melegitimasi keputusan individu untuk 

menggunakan produk yang sama dengan 

kelompok referensi. 

Pengiklanan produk sepeda motor Yamaha di 

televisi juga menggunakan selebriti. Penggunaan 

selebriti tersebut diharapkan mampu untuk 

mendorong konsumen mengambil keputusan 

pembelian. Karena selebriti merupakan bagian 

dari kelompok rujukan/referensi yang secara 

teoritis dapat mempengaruhi perilaku pembelian 

seseorang konsumen. Daya tarik model iklan yang 

diperankan oleh selebritis meliputi attractiveness, 

trustworthines dan expertise (Noviandra, 2006).  

Attractiveness merupakan daya tarik yang dimiliki 

oleh narasumber yang dalam hal  ini adalah 

selebritis di mata konsumen. Trustworthines 

mengacu kepada kejujuran, integritas, dapat 

dipercayainya seorang sumber. Selanjutnya 

expertise merupakan pengetahuan, keahlian dan 

pengalaman yang dimiliki endorser berkaitan 

dengan produk yang diiklankan.  

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan 

bahwa produsen/pemasar sepeda motor Yamaha 

menggunakan sejumlah selebritis sebagai 

pemeran iklannya. Dengan adanya penggunaan 

selebriti tersebut sebagai model iklan telah 

mampu meningkatkan penjualan produk Yamaha. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah penjualan produk 

sepeda motor tersebut di Indonesia dalam periode 

waktu tertentu jauh lebih besar dari penjualan 

sepeda motor merek Honda. Bahkan Yamaha bisa 

menjadi pemimpin pasar kendaran roda dua. 

Hingga April 2010 Yamaha berhasil menyalip 

angka penjualan sebanyak 198.082 unit, 

sementara Honda cuma bisa menjual 176.911 

unit. Bulan Mei, Honda memimpin pasar dengan 

perolehan 217.662 unit sedangkan Yamaha 

membuntuti di angka 216.878 unit. Bulan Juni 

dan Juli jumlah penjualan produk Yamaha 

kembali meningkat dengan angka 227.6524 unit 

dan 287.815 unit, sementara di bulan Juli Honda 

hanya mencatatkan angka 263.425 unit 

(Anonymous, 2010). 

Peningkatan jumlah penjualan sepeda motor 

Yamaha seperti dijelaskan di atas dapat dijadikan 

indikasi bahwa kehadiran iklan Yamaha di televisi 

yang di-endors oleh model iklan membawa 

dampak positif pada perilaku konsumen. Namun 

yang menjadi pertanyaan adalah, apakah persepsi 

konsumen terhadap model iklan sepeda motor 

merek Yamaha berbeda berdasarkan kelompok 

konsumen. Munculnya pertanyaan ini didasarkan 

pada anggapan bahwa calon konsumen produk 

sepeda motor tentunya memiliki penilaian yang 

berbeda terhadap masing-masing bintang iklan. 

Karena itu, kredibilitas masing-masing model 

iklan tersebut di mata konsumen tentunya juga 

berbeda satu sama lain, seperti yang dikemukakan 

oleh Hapsari (2008) bahwa credibility, 

attractiveness dan power model iklan dapat 

menciptakan tanggapan yang berbeda-beda dari 

konsumen. Masing-masing model iklan memiliki 

kelebihan dan kelemahannya di dalam 

penggunaannya sebagai pendukung dalam iklan. 

 Kehadiran sepeda motor merek Yamaha 

di Kota Banda Aceh juga mendapatkan tanggapan 

positif dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari 

perilaku pembelian sepeda motor tersebut 

dikalangan konsumennya. Hasil pengamatan 

peneliti  dalam beberapa tahun terakhir diketahui 

bahwa jumlah masyarakat yang menggunakan 

sepeda motor merek Yamaha mengalami 

peningkatan dari waktu ke waktu. Sekalipun tidak 

diperoleh data kuantitatif tentang jumlah 

pengguna sepeda motor merek tersebut secara 

pasti, namun hasil pengamatan peneliti 

menemukan ada diantara masyarakat yang 

dulunya menggunakan sepeda motor merek 

Honda justru sekarang menggunakan sepeda 

motor merek Yamaha. 

Konsumen sepeda motor merek Yamaha di 

Kota Banda Aceh terdiri dari konsumen pria dan 

wanita. Keputusan konsumen untuk membeli 

sepeda motor merek tersebut tentunya tidak 

terlepas dari rangsangan yang mereka peroleh 

dengan adanya model iklan. Selain itu perbedaan 

jenis kelamin (pria dan wanita) secara teoritis juga 

dapat mempengaruhi pembentukan persepsi 

sebagai akibat adanya informasi yang mereka 
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terima melalui iklan dan pada akhirnya dapat 

berdampak pada perilaku pembelian. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Simamora (2004:188) 

yang menyatakan bahwa karakteristik seseorang 

mempengaruhi pembentukan persepsi. Informasi 

apa yang diinginkan, bagaimana 

menginterpretasikan informasi tersebut dan 

informasi apa yang diingat, tergantung dari 

karakteristik individu  seperti jenis kelamin. 

Umumnya persepsi perempuan berbeda dengan 

persepsi laki-laki (Dittmar, 2005). Persepsi laki-

laki terkadang didasarkan pada alasan identitas 

pribadi, sedangkan persepsi perempuan terkadang 

lebih pada alasan hubungan sosial. Selain itu, 

pengembangan peran unik jenis kelamin, 

kerampilan dan sikap menyatakan bahwa wanita 

lebih konsisten dengan perilaku pembelian bila 

dibandingkan dengan pria. Jastifikasi teori ini 

menunjukkan bahwa wanita sebagai hasil 

perkembangan sosial dan perbedaan peran seks 

lebih cermat mempertimbangkan dampak 

tindakan mereka (Junaedi, 2003) 

Dengan demikian perbedaan jenis kelamin 

tidak hanya dapat menimbulkan perbedaan dalam 

persepsi sebagai akibat adanya stimulus model 

iklan, akan tetapi pada gilirannya juga dapat 

menimbulkan perbedaan perilaku pembelian. 

Didasarkan pada alasan tersebut maka, maka yang 

menjadi pertanyaan adalah apakah persepsi 

konsumen terhadap model iklan sepeda motor 

merek Yamaha berbeda antara konsumen pria dan 

wanita ?. Karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan persepsi antara 

konsumen pria dan wanita terhadap model iklan 

sepeda motor merek Yamaha. 

 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 

Persepsi 

Persepsi didefinisikan oleh Rakhmat (2005) 

sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan.  

Persepsi sebagai proses menerima, menyeleksi, 

mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan 

memberikan reaksi kepada rangsangan 

pancaindera atau data.  Dengan demikian, 

dapatlah dikatakan bahwa persepsi adalah suatu 

proses aktif komunikasi, menyerap, mengatur, dan 

menafsirkan pengalamannya secara selektif.  

Persepsi mempengaruhi komunikasi antarbudaya 

(Tubb dan Moss, dalam Rivai, 2004).  Persepsi 

individu dibentuk oleh budaya, karena ia 

menerima pengetahuan dari generasi sebelumnya.  

Pengetahuan yang diperolehnya itu digunakan 

untuk memberi makna pada fakta, peristiwa, dan 

gejala yang dihadapinya 

Persepsi merupakan tanggapan atau 

pandangan seseorang terhadap suatu objek 

tertentu. Persepsi seseorang terhadap orang lain 

berbeda-beda, karena seseorang itu mempunyai 

sifat dan tingkah laku yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Jika kita memperoleh suatu 

informasi dari orang lain atau dari pihak ketiga, 

sehingga timbul rasa iri dan dengki serta dapat 

menimbulkan dendam. Untuk itu kita harus dapat 

menjaga agar kesan dan citra itu terhindar 

sehingga tidak mengarah ke hal-hal yang tidak 

dinginkan. 

Selanjutnya Adam (2002:103) menyatakan, 

“persepsi merupakan suatu proses dengan mana 

seseorang mengorganisasikan ke dalam 

pikirannya, menafsirkan, mengalami dan 

mengolah segala sesuatu yang terjadi di setiap 

lingkungannya, bagaimana segala sesuatu tersebut 

memperngaruhi persepsi seseorang, nantinya akan 

mempengaruhi pula perilaku yang dipilihnya” 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dijelaskan 

bahwa persepsi adalah suatu hal yang sangat 

memberikan pandangan pada seseorang individu 

atau masyarakat tentang keadaan yang sebenarnya 

terjadi dalam lingkungannya. Dalam memberikan 

tanggapan terhadap hal tersebut individu atau 

masyarakat tidak hanya memandang dengan 

indera penglihatan dan pikiran tetapi juga dengan 

perasaan sehingga individu atau masyarakat dapat 

mengenal dan tahu tentang perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam lingkungan masyarakat 

sekarang. 

Arnold dan Feldman yang dikutip oleh Rivai 

(2004) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang 

mempengaruhi persepsi, yaitu karakteristik objek, 

orang yang mempersepsi dan situasi.  Sedangkan 

Rakhmat (2005) megemukakan tiga faktor yang 

mempengaruhi persepsi, yaitu perhatian, faktor 

personal, dan situasional.  Pada tahap perhatian, 

persepsi dipengaruhi oleh (1) gerakan, (2) 

intensitas, (3) kebaruan, dan (4) pengulangan.  

Faktor personal atau internal yang mempengaruhi 

persepsi, meliputi (1) kebutuhan, (2) latar 

belakang, (3) pengalaman, (4) kepribadian, (5) 

sikap, dan (6) penerimaan diri. 

Pendapat selanjutnya mengatakan bahwa 

persepsi adalah suatu proses mental memberi 

makna (arti) terhadap obyek setelah memperoleh 

informasi melalui indera (Baron dalam Rivai, 

2004).  Proses mental berarti kemampuan energi 

atau potensi sumber daya yang dimiliki oleh 

manusia dalam mengolah informasi dari 

lingkungan.  Potensi internal manusia inilah yang 

mampu memberi arti atau makna terhadap obyek, 
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peristiwa, dan gejala yang dapat ditangkap oleh 

indera. 

 

Periklanan dan Tujuannya 

Saat ini banyak perusahaan yang 

mengandalkan usaha brand awareness produknya 

melalui usaha-usaha periklanan. Baik itu di media 

cetak, media luar ruang, media audio maupun di 

media audio visual. Tidak dipungkiri lagi bahwa 

iklan merupakan salah satu cara yang cukup 

ampuh untuk mempengaruhi konsumen 

mengubah persepsi mereka terhadap suatu produk 

maupun merek tertentu. 

Lee dan Johnson (2004:3) menyatakan, 

periklanan adalah komunikasi komersil dan non 

personal tentang sebuah organisasi dan produk-

produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak 

target melalui medis bersifat massal seperti 

broadcasting advertising menggunakan televisi 

dan radio, print advertising terdiri dari, koran, 

majalah, direct mail (pengeposan langsung) dan 

display outdoor advertising seperti, reklame luar 

ruang, atau kendaraan umum. Sedangkan Russel 

dan Lange yang dikutip oleh Noviandra (2006) 

menyatakan, sebagai salah satu alat dalam bauran 

promosi, iklan didefinisikan sebagai pesan yang 

didanai oleh suatu sponsor yang teridentifikasi 

dan pesan tersebut dikirimkan melalui media 

komunikasi massa.  

Senada dengan definisi di atas, Kotler 

(2003:590) mendefinisikan iklan sebagai suatu 

bentuk presentasi non personal dan promosi suatu 

gagasan, barang atau jasa yang dibiayai oleh 

sponsor yang teridentifikasi.Tentu saja presetasi 

non personal di sini terjadi karena iklan 

melibatkan media massa yang dapat 

menyampaikan pesan kepada segmen pasar yang 

dituju. Iklan bukanlah suatu alat promosi yang 

memungkinkan munculnya komunikasi dua arah 

yaitu dari pemasar ke pasar yang dituju maupun 

sebaliknya. Hal inilah yang menjelaskan 

pernyataan non personal dalam definisi iklan. 

Konsekuensi dari komunikasi satu arah ini adalah 

pemasar tidak mungkin mendapatkan atau bahkan 

mengetahui respon pasar sasaran secara langsung. 

Menurut Guiltinan (2002:12) periklanan akan 

dapat digunakan untuk mencapai paling tidak 

salah satu dari efek berikut: tahap kognitif yang 

mengindikasikan bahwa pesan telah diterima; 

tahap afektif yang mengindikasikan 

perkembangan sikap (suka atau tidak suka) 

terhadap produk atau perusahaan; dan tahap 

perilaku yaitu respon aktual yang dilakukan oleh 

audience sasaran. Setiap program komunikasi 

mempunyai karakteristik yang unik sehingga 

pemasar harus mempertimbangkannya agar sesuai 

dengan harapan yang ingin diraih dari program 

komunikasi tersebut. 

Bendixen yang dikutip oleh Noviandra 

(2006) mengemukakan beberapa tujuan iklan 

yang biasanya diterapkan oleh para pemasar, yaitu 

menciptakan kesadaran akan produk atau merek 

baru, menginformasikan kepada konsumen 

tentang fitur dan manfaat dari suatu produk atau 

merek, menciptakan suatu persepsi akan suatu 

produk maupun merek, menciptakan preferensi 

akan suatu produk atau merek, dan membujuk 

konsumen untuk membeli suatu produk atau 

merek tertentu. Sedangkan menurut Guiltinan 

(2002:15) tujuan iklan adalah menciptakan 

kesadaran, mengingatkan konsumen untuk 

menggunakan produk, mengubah perilaku tentang 

penggunaan suatu bentuk produk, mengubah 

persepsi tentang pentingnya suatu atribut produk, 

mengubah keyakinan tentang merek, penguatan 

perilaku, penciptaan citra perusahaan dan lini 

produk dan usaha untuk mendapat respon secara 

langsung. 

 

Media Iklan dan Kelompok Referensi 

Dalam melakukan pemilihan media iklan, 

pemasar harus memahami kemampuan media-

media iklan dalam mengantarkan pesan ke 

khalayak yang dituju, frekuensi dan pengaruhnya 

terhadap tujuan pemasangan iklan. Bagaimanapun 

juga selain mempunyai keunggulan, setiap media 

iklan mempunyai kelemahan baik dari sisi biaya, 

jangkauan, dan sebagainya yang akan 

mempengaruhi keberhasilan pemasangan 

iklan.Berikut disampaikan beberapa keunggulan 

dan kelemahan media iklan yang ada di pasar 

(Kotler 2003): 

1. Koran, media koran lebih fleksibel, relatif 

lebih dipercaya oleh khalayak dan 

mempunyai jangkauan pasar lokal yang 

cukup baik. Namun kelemahan dari media 

ini adalah masa hidupnya yang sangat 

pendek dan kualitas produk/ kertas yang 

kurang baik (paling tidak jika dibandingkan 

majalah). 

2. Televisi, media ini cukup menarik karena 

menggabungkan tayangan, suara dan 

gerakan sehingga bagi konsumen media ini 

sangat menarik. Selain itu konsumen 

cenderung memberikan perhatian yang 

cukup tinggi pada tayangan televisi. Lebih 

jauh lagi, jangkauan tayangan televisi cukup 

luas. Kelemahannnya adalah pemasar harus 

mengeluarkan biaya iklan yang cukup tinggi. 

3. Radio, media ini mempunyai jangkauan 

geografis dan demografis yang cukup 

terseleksi sehingga memudahkan pemasar 
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untuk menyasar segmen yang dituju. Dari 

sisi biaya iklan, media ini menawarkan biaya 

yang tidak terlalu tinggi. Namun demikian 

radio dipandang kurang menarik sebagai 

suatu media iklan karena hanya engandalkan 

sisi audio saja sehingga perhatian pendengar 

radio lebih rendah dibandingkan perhatian 

penonton televisi. 

4. Majalah, media ini juga mempunyai 

karakteristik jangkauan geografis dan 

demografis yang sangat selektif. Selain itu 

juga mempunyai kredibilitas yang cukup 

baik dan menawarkan citra yang baik juga. 

Kualitas cetakan majalah jauh lebih baik 

dibandingkan koran sehingga iklan yang 

dipasang di majalahpun akan terlihat lebih 

menarik. Dengan karakteristik terbit 

mingguan, 2 mingguan atau bulan bahkan 2-

3 bulanan, menyebabkan waktu tunggu dan 

dead line majalah cukup lama. Hal ini tentu 

akan menimbulkan masalah tersendiri bagi 

pemasar yang ingin mengiklankan produk 

atau perusahaannya segera. 

5. Media luar ruang, media ini menawarkan 

flesibilitas, biaya yang murah, rendahnya 

tingkat persaingan dan yang sangat penting 

adalah pengulangan paparan pesan yang 

sangat tinggi. Namun demikian karena 

keterbatasan luasan ruang iklan dan 

keterbatasan kemampuan orang dalam 

menyerap pesan secara cepat mengakibatkan 

munculnya keterbatasan kreativitas dalam 

pembuatan iklan luar ruang. 

Kelompok referensi adalah individu atau 

sekelompok orang yang dianggap memiliki 

relevansi yang signifikan pada seseorang dalam 

hal mengevaluasi, memberikan aspirasi atau 

dalam berperilaku (Schiffman dan Kanuk, 2000). 

Kelompok referensi ini mampu mempengaruhi 

perilaku seseorang baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Peluang ini diambil oleh para 

pemasar dalam mempersuasi konsumen untuk 

berperilaku seperti yang diharapkan oleh pemasar. 

Para pemasar tersebut berusaha untuk 

mengidentifikasi kelompok referensi dari pasar 

sasaran mereka. Langkah berikutnya adalah 

seseorang atau sekelompok orang yang masuk 

daan kelompok referensi tersebut akan 

mempengaruhi konsumen untuk berperilaku, 

mengubah gaya hidup, mengubah konsep diri dan 

menciptakan dorongan bagi konsumen untuk 

memilih produk atau mereka yang mereka 

tawarkan. 

Schiffman dan Kanuk (2007:300) 

menyatakan, lima tipe daya tarik kelompok 

referensi/rujukan utama yang lazim digunakan 

dalam pemasaran adalah daya tarik selebriti, daya 

tarik tenaga ahli, daya tarik orang biasa, daya tarik 

eksekutif atau karyawan, dan daya tarik 

perdagangan atau karakter juru bicara. Semua 

daya tarik ini, maupun berbagai daya tarik yang 

jarang digunakan, sering digunakan dalam bentuk 

pujian atau dukungan.  

Berkaitan dengan penerapan kelompok 

referensi atau kelompok acuan dalam promosi dan 

pemasaran, Prasetijo dan John (2005:158) 

menyatakan, ada tiga jenis daya tarik utama 

kelompok acuan yang biasa digunakan dalam 

kiat-kiat pemasaran: 

1. Selebritis: pada umumnya orang 

terpesona melihat orang yang kaya, 

sukses dan terkenal, dan mereka bisa 

terkenal karena cantik/ganteng dan 

mempunyai keahlian tertentu. Mereka 

mempengaruhi pengagumnya dalam hal 

cara berpikir, apa yang dibeli, digunakan, 

ditonton, dimakan, diminum, didengarkan 

dan dalam kegiatan dimana mereka 

terlibat. Selebritis banyak digunakan 

untuk mengembangkan citra positif 

produk baru atau mengubah citra produk 

yang sudah ada, karena untuk melakukan 

ini diperlukan pengaruh yang kuat. 

Selebritis mempunyai kekuatan karena 

mereka menjadi idola banyak orang. 

2. Ahli atau pemimpin pendapat: mereka 

adalah orang-orang yang pendapatnya 

mengenai suatu produk tertentu dituruti 

oleh orang-orang yang kurang tahu 

tentang produk tersebut. Biasanya, 

mereka mempunyai peran penting dalam 

komunikasi dari mulut ke mulut tentang 

suatu produk. Subranto Laras yang tampil 

pada iklan Suzuki Karimun berperan 

sebagai ahli atau pemimpin pendapat 

dalam hal seluk beluk permobilan karena 

dia sudah dikenal oleh masyarakat sebagai 

manajer yang sukses dalam memimpin 

perusahaan mobil yang terkenal. Tetapi 

para ahli atau pemimpin pendapat juga 

bisa berupa konsumen yang mengerti 

betul tentang suatu produk dan oleh 

karenanya pendapatnya dituruti oleh 

orang lain di komunitas atau lingkungan 

tempat tinggalnya. Pemasar mengetahui 

data para ahli atau pemimpin pendapat ini 

dari daftar nama dan alamat orang-orang 

yang pernah menanyakan melalui surat 

tentang suatu produk di masa lampau. 

Biasanya orang-orang tersebut bertipe 

inovator. Di samping itu, salesman juga 
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bisa dan diharapkan berperan sebagai 

pemimpin pendapat. 

3. Orang biasa: konsumen yang 

berpengalaman menggunakan produk, 

akan dituruti pendapatnya oleh calon 

konsumen. Konsumen juga lebih mudah 

untuk mengindentifikasikan dirinya 

terhadap orang biasa yang digunakan di 

iklan. Rinso menggunakan kiat ini dalam 

mempromosikan produknya. 

Selebritis, ahli atau pun orang biasa yang 

dianggap bisa mencerminkan identitas suatu 

segmen dari pemirsa/calon konsumen sering 

digunakan untuk mempromosikan barang dan 

jasa. Dengan demikian, diharapkan calon 

konsumen akan tertarik untuk menggunakan 

produk yang sama dengan tokoh-tokoh tersebut. 

Kiat mempengaruhi dilakukan dengan: (a) 

memberikan pernyataan tentang fakta dan 

performansi produk, (b) memberikan 

persetujuan/keyakinan bahwa produk adalah 

solusi yang tepat. Hal ini bisa mengurangi atau 

meniadakan risiko yang dipersepsi oleh 

konsumen, (c) berperan sebagai juru bicara 

perusahaan (Prasetijo dan John, 2005:158-159). 

 

Kredibilitas dan Daya Tarik Selebritis 

Pada umumnya yang dimaksud dengan 

selebritis adalah bintang film, bintang TV dan atlit 

yang daya tarik bagi sekelompok segmen tertentu. 

Selebritis mewakili suatu gaya hidup yang ideal 

dimana sebagian orang atau paling tidak 

penggemar dan pengikutnya ingin meniru gaya 

hidup tersebut. Melihat adanya perilaku pasar 

yang ingin meniru gaya hidup selebritis, pemasar 

rela mengeluarkan sejumlah uang yang tidak 

sedikit untuk menggunakan selebritis dalam 

mempromosikan produk atau merek mereka. 

Harapan pemasar adalah pasar sasaran akan 

melihat, mendengar atau membaca dan kemudian 

bereaksi positif dengan mengasosiasikan produk 

atau merek tersebut dengan selebritis yang 

mempromosikannya. 

Schiffman dan Kanuk (2000) lebih jauh 

menjelaskan mengapa selebritis banyak 

digunakan sebagai model iklan. Berikut adalah 

peran selebritis sebagai model iklan yang bisa 

dipilih oleh pemasar: Testimonial, jika secara 

personal selebritis menggunakan produk tersebut 

maka pihak dia bisa memberikan kesaksian 

tentang kualitas maupun benefit dari produk atau 

merek yang diiklankan tersebut; Endorsement, 

ada kalanya selebritis diminta untuk membintangi 

iklan produk dimana dia secara pribadi tidak ahli 

dalam bidang tersebut; Actor, selebritis diminta 

untuk mempromosikan suatu produk atau merek 

tertentu terkait dengan peran yang sedang dia 

bintangi dalam suatu program tayangan tertentu; 

dan Spokeperson, selebritis yang mempromosikan 

produk, merek atau suatu perusahaan dalam kurun 

waktu tertentu masuk dalam kelompok peran 

spokesperson. Penampilan mereka akan 

diasosiasikan dengan merek atau produk yang 

mereka wakili. 

O’Mahony dan Meenaghan yang dikutip oleh 

Noviandra (2006) menyatakan, selebritis yang 

digunakan sebagai model iklan sebaiknya 

mempunyai kredibilitas sehingga konsumen 

sebagai penerima pesan iklan meyakini bahwa 

mereka mempunyai pengetahuan dan/ atau 

pengalaman sehingga pesan yang mereka 

sampaikan tidak bias. Penjelasan tersebut 

mengarah pada dua variabel yaitu keahlian 

(expertise) dan kepercayaan (trustworthiness). 

Keahlian mengacu pada kemampuan yang 

dipersepsikan mengenai informasi yang 

disampaikan oleh sumber pesan valid. Untuk 

menunjang itu, maka selebritis yang digunakan 

adalah mereka yang mempunyai keahlian, 

pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan 

produk atau merek yang mereka wakili. 

Sedangkan kepercayaan lebih mengacu pada 

keyakinan penerima pesan bahwa sumber pesan 

akan memberikan informasi yang valid. Dalam 

beberapa riset diketahui bahwa selebritis 

dipersepsikan lebih bisa dipercaya dibandingkan 

non selebritis secara signifikan. Diyakini bahwa 

daya tarik fisik seorang selebritis akan 

mempengaruhi penerimaan pesan oleh khalayak. 

Namun demikian riset yang dilakukan oleh Bower 

dan Landreth (2001) menemukan bahwa daya 

tarik model tidak akan meningkatkan efektivitas 

iklan sebagaimana terjadi dengan kecocokan 

antara model dengan produk, dan persepsi 

mengenai keahlian model terkait dengan produk 

yang diwakili. Dua variabel dalam daya tarik 

model ini adalah kesukaan (likability) pada model 

iklan dan kemiripan (similarity) dengan model 

iklan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka variabel 

model iklan dalam penelitian ini dapat dilihat dari 

tiga variabel yang meliputi; (1) daya tarik yang 

dimiliki model iklan di mata calon konsumen 

(attractiveness), (2) kejujuran, integritas, dan 

dapat dipercayainya seseorang model iklan 

(trustworthiness), dan (3) kemampuan yang 

dipersepsikan mengenai informasi yang 

disampaikan oleh sumber pesan, berkaitan dengan 

keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang 

terkait dengan produk atau merek yang diwakili 

oleh model iklan (expertise). 

 



JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN BISNIS      ISSN: 2338-2929 
Volume 3 Nomor 1 Juni 2015, Halaman 504-521 

510 

 

1) Attractiveness 

Mowen dan Minor (2002:405) menyatakan, 

seseorang hanya menonton televisi atau melihat 

majalah untuk merealisasi pentingnya daya tarik 

fisik sumber (source physical attractiveness). 

Kebanyakan iklan televisi dan cetak 

menggunakan orang yang memiliki daya tarik 

fisik. Sebenarnya, daya tarik fisik sudah menjadi 

syarat kepribadian agar bisa tampil di televisi 

dalam acara berita dan hiburan. Schiffman dan 

Kanuk (2007:300) menyatakan, para selebriti 

terutama bintang film, tokoh TV, penghibur yang 

populer, tokoh olah raga, merupakan daya tarik 

kelompok rujukan yang sudah sangat lazim. Bagi 

para pendukung mereka yang setia dan bagi 

kebanyakan masyarakat umum, para selebriti 

mewakili usaha untuk mencapai kehidupan ideal. 

Noviandra (2006) menyatakan, variabel 

attractiveness diindikasikan dengan model iklan 

yang menarik, berkelas, idola kaum muda, dan 

dipandang sebagai selebritis yang mempesona. 

 

2.  Trustworthiness 

Mowen dan Minor (2002:405) menyatakan, 

kepercayaan sumber (source trustworthiness) 

menunjukkan sejauh mana sumber dapat 

memberikan informasi yang tidak memihak dan 

jujur. Pada peneliti menemukan bahwa keahlian 

dan kepercayaan memberikan kontribusi 

independent terhadap efektifitas sumber. 

Implikasinya adalah bahwa sumber yang 

dirasakan dipercaya dapat mempengaruhi 

pemirsa, meskipun sumber tersebut dirasa 

memiliki keahlian yang relatif sedikit. Hal ini juga 

berlaku sebaliknya; sumber yang dirasakan tidak 

dipercaya, jika dirasakan memiliki keahlian, 

paling tidak memiliki beberapa kemampuan 

persuasif. Noviandra (2006) menyatakan, 

indikator bagi variabel trustwortiness adalah 

model iklan cocok menjadi bintang iklan yang 

produk yang dibintangi, model iklan merupakan 

cerminan image produk yang dibintangi dan 

model iklan menganggap produk yang dibintangi 

(diiklankan) bagus mutunya. 

 

3.  Expertise 

Keahlian sumber (source expertise) mengacu 

pada tingkat pengetahuan yang dimiliki sumber 

terhadap objek dimana ia berkomunikasi. Menurut 

Mowen dan Minor (2002:402), pada peneliti telah 

menemukan bahwa dari semua variabel sumber, 

keahlian memiliki dampak terbesar terhadap 

reaksi konsumen atas komunikasi. Noviandra 

(2006) menyatakan, indikator variabel expertise 

adalah model iklan mampu memerankan karakter 

tokoh yang dibintangi dengan baik, mempunyai 

keahlian dalam berakting dan merupakan 

selebritis yang berkualitas. Sehubungan dengan 

penelitian ini, indikator yang digunakan dalam 

masing-masing variabel disesuaikan dengan objek 

penelitian yaitu model iklan sepeda motor merek 

Yamaha. 

 

Kaitan Antara Model Iklan Dengan Perilaku 

Konsumen 

Perilaku konsumen untuk  dalam mengambil 

keputusan pembelian suatu produk dapat 

dipengaruhi oleh model iklan. Hal ini disebabkan 

model iklan sebagai salah satu kelompok referensi 

bagi konsumen merupakan bagian dari alat yang 

digunakan produsen untuk menarik perhatian 

calon konsumen agar tertarik terhadap produk 

yang diiklankan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Schiffman dan Kanuk (2000)  yang menyatakan, 

untuk dapat mempengaruhi pasar sasaran, 

kelompok referensi harus mampu  menyediakan 

informasi yang jelas pada konsumen mengenai 

keberadaan produk atau merek tertentu; 

memberikan peluang pada konsumen untuk 

melakukan komparasi; mempengaruhi konsumen 

untuk bersiap dan berperilaku yang konsisten 

dengan norma-norma dalam kelompok; dan 

melegitimasi keputusan individu untuk 

menggunakan produk yang sama dengan 

kelompok referensi. 

Bagi produsen sepeda motor tersebut, 

penggunaan selebritis sebagai model iklan 

tentunya diharapkan dapat menambah minat calon 

konsumen untuk membeli produk tersebut. 

Apalagi kalau selebritis yang digunakan dianggap 

memiliki kredibilitas yang baik. Selebritis yang 

digunakan sebagai model iklan sebaiknya 

mempunyai kredibilitas sehingga konsumen 

sebagai penerima pesan iklan meyakini bahwa 

mereka mempunyai pengetahuan dan/ atau 

pengalaman sehingga pesan yang mereka 

sampaikan tidak bias, pada akhirnya model iklan 

dapat menggiring konsumen untuk berperilaku 

seperti yang diinginkan oleh pemasar (Noviandra, 

2006). 

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa 

model iklan berpengaruh pada perilaku 

konsumen. Sesuai dengan fokus penelitian yaitu 

perbandingan persepsi konsumen terhadap model 

iklan, maka perbedaan perbandingan persepsi 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini dikaji dari 

sudut pandang atau persepsi konsumen terhadap 

model iklan sepeda motor merek Yamaha. 

 

Gender 

Bem (2001) menyatakan, gender merupakan 

karakteristik kepribadian seseorang yang 
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dipengaruhi oleh peran gender yang dimilikinya 

dan dikelompokkan menjadi empat spisifikasi 

yaitu maskulin, feminin, androgini dan tak 

terbedakan. Konsep gender dan peran gender 

merupakan dua konsep yang berbeda. Gender 

merupakan istilah biologis, orang-orang dilihat 

sebagai pria dan wanita tergantung dari organ-

organ dan gen-gen jenis kelamin mereka. 

Sebaliknya peran gender merupakan istilah 

psikologis dan kultural, diartikan sebagai perasaan 

subjektif seseorang mengenai ke-pria-an 

(maleness) atau kewanitaan (famaleness) (Basow, 

2002). 

Brigham (2006) lebih menekankan terhadap 

konsep stereotipe di dalam membahas mengenai 

peran gender, dan menyebutkan bahwa peran 

gender merupakan karakteristik status, yang dapat 

digunakan untuk mendukung diskriminasi sama 

seperti yang digunakan untuk mendukung 

diskriminasi sama seperti yang digunakan 

terhadap status-status yang lain seperti ras, 

kepercayaan dan usia. Sementara peran gender 

sendiri sebagai sebuah karakteristik memiliki 

determinan lingkungan yang kuat dan berkaitan 

dengan dimensi maskulin versus feminin. Ketika 

berbicara mengenai gender, beberapa konsep 

berikut ini terlibat di dalamnya:  

a. Gender role (peran gender), merupakan 

definisi atau preskripsi yang berakar pada 

kultur terhadap tingkah laku pria atau 

wanita; 

b. Gender identity (identitas gender), yaitu 

bagaimana seseorang mempersepsi 

dirinya sendiri dengan memperhatikan 

jenis kelamin dan peran gender; dan 

c. Sex role ideology (ideologi peran-jenis 

kelamin), termasuk diantaranya 

stereotipe-stereotipe gender, sikap 

pemerintah dalam kaitan antara kedua 

jenis kelamin dan status-status relatifnya 

(Segall & Poortingga, 2000: 75). 

Kepentingan di dalam membedakan 

antara jenis kelamin dan gender berangkat 

dari pentingnya untuk membedakan 

aspek-aspek biologi dan aspek-aspek 

sosial di dalam menjadi pria dan wanita. 

Bahkan yang paling sering terjadi adalah 

bahwa orang-orang mengasumsikan kalau 

perbedaan kepribadian dan sikap yang 

tampak antara pria dan wanita sangat 

berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin 

(Basow, 2002: 229). 

Baslow (2002: 231) menyebutkan bahwa 

dalam psikologi baru mengenai gender dan peran 

gender, ke-pria-an dan ke-wanita-an dilihat lebih 

dari sebagai konstruk sosial yang dikonfirmasikan 

melalui gaya karakteristik gender dalam 

penampilan diri dan distribusi antara pria dan 

wanita ke dalam peran-peran dan status sosial 

yang berbeda, dan dipertahankan oleh kebutuhan-

kebutuhan intrapsikis terhadap konsistensi diri 

dan kebutuhan untuk berperilaku sesuai dengan 

nilai-nilai sosial. 

 

Perbedaan Persepsi dan Perilaku Konsumen 

Ditinjau dari Peran Gender 

Loudon dan Bitta (2003: 123) menyatakan 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

perilaku pembelian adalah karakteristik sosio-

ekonomi dan karakteristik demografis. 

Karakteristik sosio-ekonomi yang mempengaruhi 

perilaku pembelian adalah pendapatan. 

Karakteristik demografis yang mempengaruhi 

perilaku pembelian salah satunya adalah gender. 

Mengacu pada pendapat tersebut dapat diketahui 

bahwa perbedaan peran gender dapat 

menyebabkan terjadinya perbedaan perilaku 

pembelian seseorang konsumen. Hal ini diperkuat 

oleh pendapat  Dittmar (2005) yang menyatakan, 

”umumnya perilaku pembelian perempuan 

berbeda dengan perilaku pembelian laki-laki”. 

Perilaku pembelian oleh laki-laki terkadang di 

dasarkan pada alasan identitas pribadi, sedangkan 

perilaku pembelian oleh perempuan terkadang 

lebih pada alasan hubungan sosial. Pengembangan 

peran unik jenis kelamin, kerampilan dan sikap 

menyatakan bahwa wanita lebih konsisten dengan 

perilaku pembelian bila dibandingkan dengan 

pria. Jastifikasi teori ini menunjukkan bahwa 

wanita sebagai hasil perkembangan sosial dan 

perbedaan peran seks lebih cermat 

mempertimbangkan dampak tindakan mereka 

(Junaedi, 2003). 

Berdasarkan pendapat di atas jelaslah bahwa 

perbedaan gender (jenis kelamin) laki-laki dan 

perempuan dapat tidak hanya menyebabkan 

terjadinya perbedaan persepsi konsumen. Akan 

tetapi juga menyebabkan terjadinya perbedaan 

perilaku, termasuk perilaku pembelian. 

 

Hasil Penelitian Terkait 

Noviandra (2006) mengadakan penelitian 

dengan judul Analisis Pengaruh Model Iklan 

Terhadap Perilaku Pembelian Remaja (Kasus 

Bintang Akademi Fantasi Indosiar). Penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa variabel 

attractiveness, variabel trustworthiness dan 

variabel expertise mempunyai pengaruh yang 

signifikan pada variabel rekomendasi pada orang 

lain pada tingkat signifikansi 5 persen. Variabel 

trustworthiness memberikan pengaruh yang 

paling besar, sedangkan variabel expertise 
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memberikan pengaruh yang paling kecil pada 

variabel rekomendasi pada orang lain.  Dari 

analisis independent sample t test terbukti bahwa 

rata-rata kelompok wanita lebih besar dari pada 

kelompok pria. Dari uji t diketahui ada perbedaan 

itu signifikan sehingga bisa disimpulkan bahwa 

kelompok pria dan kelompok wanita mempunyai 

perilaku yang berbeda dalam memberikan 

rekomendasi pembelian produk yang dibintangi 

oleh bintang AFI pada orang lain.  Hasil uji beda 

variabel rekomendasi menunjukkan bahwa 

variabel niat beli rata-rata kelompok wanita pada 

variabel ini lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok pria. Dan dari uji beda dengan 

probabilitas 5 persen diperoleh hasil bahwa dua 

kelompok ini ternyata berbeda, sehingga bisa 

ditarik kesimpulan bahwa, pria dan wanita 

mempunyai perbedaan perilaku niat beli produk 

yang dibintangi oleh bintang AFI. 

Hapsari (2008) mengadakan penelitian yang 

berjudul Analisis Perbandingan Penggunaan 

Celebrity Endorser dan Typical-Person Endorser 

Iklan Televisi dan Hubungannya Dengan Brand 

Image Produk. Produk yang menjadi fokus 

penelitian tersebut adalah produk kosmetik merek 

Pond’s. Penelitian tersebut antara lain 

menyimpulkan terdapat perbedaan di dalam 

penggunaan celebrity endorser dan typical-person 

endorser dalam iklan televisi Pond’s karena 

celebrity endorser dan typical-person endorser 

memiliki karakteristik masing-masing, dan faktor 

yang terdiri dari credibility, attractiveness dan 

power menciptakan tanggapan yang berbeda-beda 

dari responden. Baik celebrity endorser maupun 

typical-person endorser memiliki kelebihan dan 

kelemahannya masing-masing di dalam 

penggunaannya sebagai pendukung dalam iklan. 

Samuel (2007) mengadakan penelitian 

dengan judul Pengaruh Stimulus Media Iklan, 

Uang Saku, Usia dan Gender Terhadap 

Kecenderungan Pembelian Impulsif (Studi Kasus 

Produk Pariwisata). Hasil penelitian tersebut 

antara lain menyimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh stimulus antara bentuk 

format media iklan online terhadap 

kecenderungan pembelian impulsif. Walaupun 

format media online mempunyai pengaruh kuat 

secara total terhadap kecenderungan perilaku 

pembelian impulsif, namun media yang 

mempunyai pengaruh paling besar terletak pada 

media audio-visual dan teks-gambar. Calon 

konsumen memerlukan informasi yang lebih 

lengkap, baik melalui teks, gambar, maupun berita 

secara audio tentang produk yang diingini. 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, karena 

sampel yang hanya mewakili konsumen  potensial 

kalangan mahasiswa. Kondisi ini dapat 

memungkinkan respon yang diberikan lebih pada 

pertimbangan pengetahuan teoritis, hal ini akan 

mengurangi informasi terhadap konsumen 

potensial lainnya. Selain itu umur partisipan yang 

cenderung homogen dapat memberikan gambaran 

yang bias jika akan digeneralisasi pada calon 

konsumen secara keseluruhan 

 

Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian merupakan keterkaitan 

antara variabel atau konsep dalam suatu 

penelitian. Sesuai dengan topik penelitian yaitu 

perbedaan persepsi konsumen terhadap model 

sepeda motor merek Yamaha antara konsumen 

pria dan konsumen wanita, maka perbedaan 

persepsi yang dimaksudkan adalah penilaian 

terhadap attractiveness (daya tarik), 

trusworthiness (kejujuran), dan expertise 

(pengetahuan) dari model iklan sepeda motor 

merek tersebut. Hal ini didasarkan pada landasan 

teoritis dan kerangka pemikiran logis bahwa 

model iklan memiliki karakter masing-masing dan 

dapat memberikan dampak pada persepsi 

konsumen. Sebagaimana halnya dikemukakan 

oleh Landreth (2001) menemukan bahwa daya 

tarik model akan meningkatkan efektivitas iklan 

sebagaimana terjadi dengan kecocokan antara 

model dengan produk, dan persepsi mengenai 

keahlian model terkait dengan produk yang 

diwakili. 

Adanya perbedaan persepsi antara konsumen 

pria dan konsumen wanita disebabkan perbedaan 

jenis kelamin dapat mempengaruhi pembentukan 

persepsi terhadap informasi yang disampaikan 

oleh model iklan berkaitan dengan suatu produk 

yang dalam hal ini adalah sepeda motor merek 

Yamaha. Hal ini didasarkan oleh pendapat 

Simamora (2004:188) yang menyatakan bahwa 

karakteristik seseorang mempengaruhi 

pembentukan persepsi. Informasi apa yang 

diinginkan, bagaimana menginterpretasikan 

informasi tersebut dan informasi apa yang diingat, 

tergantung dari karakteristik individu  seperti jenis 

kelamin. Dengan demikian perbedaan jenis 

kelamin dapat menimbulkan perbedaan dalam 

persepsi sebagai akibat adanya stimulus model 

iklan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka paradigma 

penelitian atau hubungan antar konsep dalam 

penelitian ini seperti dalam Gambar 1. 
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Berdasarkan paradigma penelitian di atas 

jelaslah bahwa alur kajian penelitian ini dimulai 

dengan adanya penggunaan model iklan dalam 

iklan sepeda motor merek Yamaha. Selanjutnya 

kajian dilanjutkan pada penilaian konsumen 

terhadap attractiveness (daya tarik), 

trusworthiness (kejujuran), dan expertise 

(pengetahuan) masing-masing kelompok. 

Langkah tersebut akan memberikan informasi 

mengenai persepsi konsumen terhadap model 

iklan tersebut.  

Terakhir perbedaan persepsi konsumen yang 

dalam hal ini difokuskan pada persepsi mereka 

terhadap attractiveness (daya tarik), 

trusworthiness (kejujuran), dan expertise 

(pengetahuan) dari model iklan sepeda motor 

merek Yamaha akan dikaji berdasarkan jenis 

kelamin (pria dan wanita) 

 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teoritis dan hasil 

penelitian sebelumnya, maka yang menjadi 

hipotesis dalam penelitian ini terdapat perbedaan 

persepsi antara konsumen pria dan wanita 

terhadap model iklan sepeda motor merek 

Yamaha di Banda Aceh. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Banda Aceh. 

Objek penelitian berhubungan dengan persepsi 

konsumen terhadap model iklan sepeda motor 

merek Yamaha.  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Persepsi yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini terdiri dari persepsi konsumen pria dan wanita 

terhadap model iklan sepeda motor merek 

Yamaha. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa 

perbedaan karakteristik seperti jenis kelamin 

dapat menimbulkan perbedaan persepsi. Seperti 

yang dikemukakan oleh Simamora (2004:188) 

bahwa karakteristik seseorang mempengaruhi 

pembentukan persepsi. Informasi apa yang 

diinginkan, bagaimana menginterpretasikan 

informasi tersebut dan informasi apa yang diingat, 

tergantung dari karakteristik individu  seperti jenis 

kelamin. Dengan demikian perbedaan jenis 

kelamin dapat menimbulkan perbedaan dalam 

persepsi sebagai akibat adanya stimulus model 

iklan. 

 

Gambar 1 

Paradigma atau Hubungan Antar Konsep Dalam Penelitian 
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Populasi dan Penarikan Sampel 

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen 

yang dapat digunakan untuk membuat beberapa 

kesimpulan. Kumpulan elemen tersebut pada 

hakekatnya merupakan objek dimana pengamatan 

akan dilakukan oleh peneliti. Jika populasi sangat 

besar maka perlu dilakukan pengambilan sampel 

(sampling). Ide dasar dari pengambilan sampel 

adalah dengan memilih bagian dari elemen 

populasi, sehingga kesimpulan tentang 

keseluruhan populasi dapat diperoleh. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen 

sepeda motor merek Yamaha di Kota Banda Aceh 

yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. 

Keterwakilan populasi oleh sampel dalam 

penelitian merupakan syarat penting untuk 

melakukan interpretasi. Menurut Sekaran yang 

dikutip oleh Sigit (2006) menyatakan, ukuran 

sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 sudah 

representatif untuk kebanyakan penelitian. 

Sedangkan Sudman yang dikutip oleh Ma’ruf 

(2005), menyarankan bahwa untuk riset atau 

penelitian tentang sikap biasanya jumlah 

minimum yang menjadi responden penelitian 

adalah 100 orang. Atas dasar pendapat tersebut 

responden penelitian ini sebanyak 150 orang 

konsumen sepeda motor merek Yamaha di Kota 

Banda Aceh yang terdiri dari 75 orang pria dan 75 

orang wanita. Pengambilan sampel secara 

convinience sampling yaitu pengambilan sampel 

secara mudah dimana peneliti dapat menjadikan 

konsumen sepeda motor merek Yamaha yang 

lebih awal dijumpai untuk secara langsung 

dijadikan sebagai sampel penelitian. Pengedaran 

kuesioner berhenti ketiga jumlah responden 

dianggap sudah mencukupi sesuai dengan yang 

direncanakan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengedarkan kuesioner. Kuesioner terdiri dari 

dua bagian. Bagian pertama berhubungan dengan 

karakteristik responden. Karakteristik yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini dibatasi pada 

karakteristik demografis yang terdiri dari jenis 

kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan 

terakhir, pekerjaan, dan pendapatan rata-rata per 

bulan. 

Selanjutnya bagian kedua berisi 

pertanyaan/pernyataan yang berhubungan dengan 

variabel yang diteliti yaitu model iklan yang 

meliputi attractiveness, trustworthines dan 

expertise. Masing-masing pernyataan dijabarkan 

bentuk pernyataan positif. Responden diminta 

untuk memilih salah satu alternatif pilihan 

jawaban yang dianggap sesuai. 

Skala Pengukuran 

Pengukuran data dengan menggunakan skala 

Likert seperti terlihat dalam tabel di atas, adalah 

untuk memberikan skor pada masing-masing 

alternatif pilihan jawaban responden pada setiap 

item pernyataan kuesioner. Penggunaan skala 

Likert berdasarkan masing-masing alternatif 

pilihan jawaban kuesioner berlaku, 1 = sangat 

tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = kurang setuju, 4 

= setuju dan 5 = sangat setuju. 

 

Peralatan Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu 

untuk mengetahui perbedaan persepsi konsumen 

pria dan wanita terhadap model iklan sepeda 

motor merek Yamaha, maka peralatan analisis 

data yang digunakan diarahkan untuk mencapai 

tujuan tersebut. Sesuai dengan kaedah statistik 

dan mengacu pada hipotesis penelitian yang sudah 

dikemukakan, maka peralatan analisis data yang 

digunakan adalah uji beda rata-rata (uji t) dengan 

metode independent-two sample t test (uji t 

sampel bebas). Sarwoko (2007:125) menyatakan 

nilai t hitung untuk uji beda rata-rata sampel 

bebas dirumuskan sebagai berikut. 

21

21

XX
S

XX
t




  

Dimana: 

 t = Nilai t hitung 

 1X  = Nilai rata-rata skor persepsi 

konsumen pria. 

 2X  = Nilai rata-rata skor persepsi 

konsumen wanita. 

 
21 XX

S


 = Kesalahan baku (standar error) 

21 XX   

   

Operasional Variabel 

Variabel penelitian terdiri dari model iklan 

yang dijabarkan dalam tiga sub variabel meliputi 

attractiveness, trustworthines dan expertise. 

Attractiveness model iklan adalah daya tarik yang 

dimiliki oleh narasumber di mata konsumen 

(Schiffman dan Kanuk, 2007). Variabel ini terdiri 

dari 5 indikator meliputi Similiarity (bintang iklan 

menarik) (Noviandra, 2006), Similiarity (bintang 

iklan disukai) (Noviandra, 2006), Familiarity 

(bintang iklan sudah familiar) (Noviandra, 2006), 

Similiarity (bintang iklan idola) (Noviandra, 

2006) dan Likability (selebritis mempesona) 

(Noviandra, 2006). 

Trustworthines dari model iklan adalah 

mengacu kepada kejujuran, integritas, dapat 

dipercayainya seorang sumber (Mahony dikutip 
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oleh Noviandra, 2007). Variabel ini terdir dari 6 

indikator meliputi Kesesuaian bintang iklan 

dengan produk yang diiklankan. (Noviandra, 

2006), Bintang iklan mencerminkan image produk 

(Noviandra, 2006), Bintang iklan menganggap 

bahwa produk yang diiklan memiliki kualitas 

bagus. (Noviandra, 2006), Kejujuran endoser 

(Hapsari, 2007), Integritas endorser (Hapsari, 

2007) dan Sifat dapat dipercayai dari endorser 

(Hapsari, 2007). 

Expertise model iklan Merupakan 

pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang 

dimiliki endorser berkaitan dengan produk yang 

diiklankan (Mahony dikutip oleh Noviandra, 

2007). Variabel ini terdiri dari 5 indikator 

meliputi Tingkat intelektualitas endorser 

(Noviandra, 2006), Tingkat pengetahuan endoser 

akan produk (Noviandra, 2006), Keahlian endoser 

tentang penilaian produk (Hapsari, 2007), 

Kapasitas endorser dalam memberikan penilaian 

terhadap produk (Noviandra, 2006), dan 

Pengalaman endoser berkaitan dengan produk 

(Hapsari, 2007). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Sesuai dengan yang direncanakan, konsumen 

sepeda motor merek Yamaha akan dijadikan 

sampel penelitian sebanyak 150 orang terdiri dari 

75 orang laki-laki dan 75 orang perempuan. 

Untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan 

adanya sebagian kuesioner yang tidak kembali 

(hilang) atau rusak, maka peneliti sengaja 

mengedarkan 160 kuesioner. Pengedaran 

kuesioner tidak hanya dilakukan oleh peneliti, 

akan tetapi juga dengan memanfaatkan bantuan 

anggota keluarga dan rekan-rekan mahasiswa 

yang memiliki akses ke konsumen atau pemilik 

sepeda motor merek Yamaha. 

Pengedaran kuesioner berlangsung selama 

tiga minggu. Hal ini disebabkan sampel penelitian 

tersebar di berbagai kawasan di Kota Banda Aceh. 

Dari 160 eksamplar kuesioner yang diedarkan, 

sebanyak 3 eksamplar tidak kembali atau 

dinyatakan hilang. Dengan demikian kuesioner 

yang terkumpul hanya 157 eksamplar. 

Selanjutnya pada proses pengkodingan data, 

diketahui sebanyak 3 eksamplar dinyatakan rusak, 

karena tidak lengkap terisi. Akhirnya kuesioner 

yang dapat diolah berjumlah 154 eksamplar. 

Namun demikian sesuai dengan rencana sampel, 

kuesioner yang diolah dan dianalisis dalam 

penelitian ini hanya 150 eksamplar. 

Bagian pertama kuesioner berisi informasi 

mengenai karakteristik responden. Karakteristik 

yang dimaksudkan terdiri dari jenis kelamin, 

umur, status perkawinan, pendidikan terakhir dan 

pekerjaan. Sesuai dengan rencana sampel, ketahui 

bahwa sebanyak 75 orang responden adalah laki-

laki, dan 75 orang lagi adalah perempuan. 

Berdasarkan tingkatan umur diketahui 

sebanyak 56 orang responden dengan umur 

dibawah 25 tahun, 58 orang dengan umur berkisar 

antara 25-30 tahun, 14 orang dengan umur 

berkisar antara 31-35 tahun, dan sebanyak 12 

orang dengan umur berkisar antara 36-40 tahun. 

Sisanya 10 orang lagi dengan umur relatif tua di 

atas 40 tahun. 

Berdasarkan status perkawinan diketahui 

bahwa sebagian besar responden dengan status 

sudah menikah yaitu sebanyak 85 orang atau 

sebesar 56,70 persen dari jumlah keseluruhan 

responden. Sisanya 65 orang lagi dengan status 

belum menikah. Sebaliknya tidak satu pun 

diantara mereka dengan status janda atau pun 

duda.  

Karakteristik responden berikutnya adalah 

pendidikan terakhir. Responden dengan tingkat 

pendidikan relatif rendah SMP hanya 8 orang atau 

sebesar 5,30 persen dari jumlah keseluruhan 

responden. Sebanyak 86 orang dengan latar 

belakang pendidikan SMA, 28 orang lulusan 

Diploma dan 24 orang dengan latar belakang 

pendidikan Sarjana (S1). Sisanya 4 orang lagi 

dengan latar belakang pendidikan Pascasarjana 

(S2). 

Responden penelitian juga berbeda dalam hal 

pekerjaan. Mereka dengan pekerjaan PNS hanya 

31 orang atau sebesar 20,70 persen dari jumlah 

keseluruhan responden. Sebanyak 34 orang 

dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta, 5 

orang ABRI/Polri dan 45 orang bekerja sebagai 

wiraswasta. Selanjutnya 35 orang lagi dengan 

pekerjaan/status mahasiswa/pelajar. Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa berdasarkan 

pekerjaan konsumen sepeda motor merek Yamaha 

yang menjadi responden penelitian lebih 

didominasi oleh wiraswasta. Selanjutnya 

menyusul mahasiswa di urutan kedua dan dan 

pegawai swasta di urutan ketiga. 

 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil Uji Validitas  

Pengujian validitas data dalam penelitian ini 

dilakukan secara statistik, yaitu dengan 

menggunakan uji Pearson Product-Moment 

Coeffesient of Corelation dengan bantuan 

software komputer melalui program Statistic 

Package for Social Science (SPSS). Berdasarkan 

hasil pengolahan data (terlampir) seluruh 

pernyataan dinyatakan valid karena memiliki 

tingkat signifikansi dibawah 5%. Sedangkan jika 
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dilakukan secara manual pengujian validitas dapat 

dilakukan dengan cara mencari nilai korelasi 

hitung (r hitung) antara skor alternatif pilihan 

jawaban responden pada masing-masing item 

pernyataan dengan total skor item dalam variabel 

tertentu. Selanjutnya nilai korelasi hitung (r 

hitung) tersebut dibandingkan dengan nilai kritis r 

product moment (r tabel), dengan ketentuan 

apabila nilai (r hitung > r tabel), maka item 

pernyataan dalam variabel tertentu dinyatakan 

valid. Sebaliknya apabila nilai r hitung < r tabel, 

maka item pernyataan dalam variabel tertentu 

dinyatakan tidak valid. 

Variabel persepsi konsumen terhadap 

attractiveness dari model iklan dijabarkan dalam 

5 (lima) item pernyataan positif dilambangkan 

dengan A1, A2 hingga A5. Pernyataan pertama 

untuk variabel tersebut (dilambangkan dengan 

A1) diperoleh nilai korelasi hitung (r hitung) 

sebesar 0,821. Sedangkan nilai kritis r  (r tabel) 

pada tingkat keyakinan 95 persen (n = 150) 

menunjukkan angka sebesar 0,159. Selanjutnya 

nilai r hitung untuk item pernyataan kedua (A2) 

sebesar 0,758, juga lebih besar bila dibandingkan 

dengan nilai r tabel. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa item pernyataan pertama dan 

pernyataan kedua pada variabel persepsi 

konsumen terhadap attractiveness dari model 

iklan dinyatakan valid. Demikian pula halnya 

dengan item pernyataan ketiga (dilambangkan 

dengan A3) hingga item pernyataan kelima 

(dilambangkan dengan A5), juga menunjukkan 

nilai r hitung lebih besar bila dibandingkan 

dengan nilai r tabel. Dengan demikian dapat 

diartikan seluruh item pernyataan yang 

berhubungan dengan variabel persepsi konsumen 

terhadap attractiveness dari model iklan 

dinyatakan valid. Untuk lebih jelasnya mengenai 

hasil uji validitas dapat dilihat Tabel 2. 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai r 

hitung untuk semua item pernyataan yang terdapat 

pada masing-masing variabel penelitian 

menunjukkan angka lebih besar bila dibandingkan 

dengan nilai r tabel, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua item pernyataan yang terdapat 

dalam kuesioner penelitian baik berhubungan 

persepsi terhadap attractiveness, trustworthiness 

maupun persepsi terhadap expertise dari model 

iklan dinyatakan valid. 

 

Hasil Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas kuesioner pada 

dasarnya digunakan untuk menguji apakah 

kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan 

data sudah dinilai handal atau tidak. Suatu 

kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data 

dinyatakan handal apabila kuesioner tersebut 

konsisten dalam mengukur apa yang hendak 

diukur. Tolok ukur reliabilitas kuesioner yang 

biasanya digunakan adalah nilai cronbach alpha 

yang diperoleh melalui perhitungan statistik. 

Malholtra (2005:268) menyatakan, “suatu 

Tabel 2    

Hasil Pengujian Validitas Data Penelitian 

Variabel 
Item  

Pernyataan  

Nilai  

R hitung 

Nilai  

R tabel 

(n = 150) 

Keterangan 

Attractiveness dari model 

iklan 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

0,821 

0,758 

0,766 

0,673 

0,809 

0,159 

0,159 

0,159 

0,159 

0,159 

Valid  

Valid  

Valid 

Valid 

Valid   

Trustworthiness dari 

model iklan 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

0,553 

0,599 

0,707 

0,449 

0,547 

0,639 

0,159 

0,159 

0,159 

0,159 

0,159 

0,159 

Valid  

Valid  

Valid 

Valid 

Valid   

Valid  

Expertise dari model 

iklan 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

0,769 

0,835 

0,786 

0,748 

0,645 

0,159 

0,159 

0,159 

0,159 

0,159 

Valid  

Valid  

Valid 

Valid 

Valid   

       Sumber: Data Primer (Diolah), 2014. 
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kuesioner dinyatakan handal apabila memiliki 

nilai cronbach alpha di atas 0,60”. Hal ini berarti 

apabila nilai cronbach alpha yang diperoleh 

dibawah 0,60, maka kuesioner tersebut dinyatakan 

tidak handal. Keseluruhan perhitungan statistik 

menggunakan alat bantu komputer melalui 

software SPSS versi 12.00, sehingga dapat 

diketahui secara langsung besarnya nilai cronbach 

alpha untuk kepentingan pengujian reliabilitas 

kuesioner penelitian. 

Hasil pengujian menunjukkan nilai 

cronbach alpha untuk variabel persepsi terhadap 

attractiveness dari model iklan sebesar 0,818. 

Angka ini lebih besar dari 0,60, dapat diartikan 

bahwa kuesioner yang digunakan untuk 

mengungkapkan fenomena yang berhubungan 

dengan persepsi terhadap attractiveness dari 

model iklan dinyatakan handal. Selanjutnya nilai 

cronbach alpha untuk variabel persepsi terhadap 

berdasarkan trustworthiness dari model iklan  

sebesar 0,602 juga lebih besar dari 0,60 sebagai 

nilai yang disyaratkan dapat diartikan bahwa 

kuesioner yang berhubungan dengan persepsi 

konsumen terhadap trustworthiness dari model 

iklan  juga dinyatakan handal. Untuk lebih 

jelasnya mengenai hasil pengujian reliabilitas 

dapat dilihat Tabel 3. 

Tabel 3 di atas memperlihatkan bahwa nilai 

cronbach alpha untuk variabel persepsi terhadap 

expertise dari model iklan  sebesar 0,806 juga 

lebih besar dari 0,60. Dengan demikian dapat 

diartikan kuesioner yang berhubungan persepsi 

terhadap expertise dari model iklan  juga 

dinyatakan handal. 

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah 

bahwa seluruh kuesioner yang digunakan untuk 

pengumpulan data penelitian baik berkaitan 

dengan persepsi terhadap attractiveness, 

trustworthiness maupun persepsi terhadap 

expertise dari model iklan  dinyatakan handal. 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa 

kuesioner yang digunakan untuk pengumpulan 

data penelitian telah memenuhi syarat kehandalan. 

Dengan kata lain, kuesioner yang digunakan 

untuk mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan variabel-variabel yang diteliti dinilai 

sudah menunjukkan ketepatan, keakuratan, atau 

konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan 

gejala yang berhubungan dengan variabel terkait. 

 

Analisis Perbedaan Persepsi Terhadap Model 

Iklan Antara Konsumen Pria dan Wanita 

Persepsi terhadap model iklan yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini mengacu pada 

penilaian konsumen terhadap attractiveness, 

trustworthiness, dan expertise dari model iklan. 

Persepsi terhadap attractiveness dari model iklan 

berkaitan dengan daya tarik yang dimiliki oleh 

narasumber di mata konsumen. Narasumber yang 

dimaksudkan dala hal ini adalah model iklan 

sepeda motor Merek Yamaha. 

Kajian terhadap persepsi konsumen 

terhadap attractiveness dari model iklan, 

menunjukkan bahwa konsumen pria memiliki 

persepsi yang relatif lebih baik bila dibandingkan 

dengan konsumen wanita. Hal ini ditunjukkan 

oleh nilai rata-rata skor persepsi berdasarkan 

attractiveness sebesar 3,9493 untuk konsumen 

pria dan sebesar 3,3627 untuk konsumen wanita. 

Hal ini berarti bahwa konsumen pria memiliki 

penilaian yang lebih baik terhadap attractiveness 

atau daya tarik model iklan sepeda motor merek 

Yamaha. Dengan kata lain, penilaian konsumen 

pria terhadap daya tarik (attractiveness) model 

iklan tersebut lebih baik bila dibandingkan dengan 

penilaian konsumen wanita. Hal ini dapat 

diinterpretasikan bahwa konsumen pria memiliki 

anggapan bahwa model iklan sepeda motor Merek 

Yamaha lebih memiliki daya tarik yang lebih 

baik. Sedangkan bagi konsumen wanita keempat 

model iklan tersebut justru kurang memiliki daya 

tarik. Kalau pun ada diantara mereka yang menilai 

bahwa model iklan yang memiliki daya tarik, 

hanya sebagian kecil dari jumlah keseluruhan 

konsumen wanita. 

Selanjutnya persepsi konsumen terhadap 

trustworthiness dari model iklan mengacu kepada 

kejujuran, integritas, dapat dipercayainya seorang 

sumber. Hasil pengolahan data berkaitan dengan 

persepsi konsumen terhadap trustworthiness 

Tabel 3 

Hasil Pengujian Reliabilitas Kuesioner 

No Variabel 
Jumlah 

Item 

Nilai  

Cronbach 

Alpha 

Ket 

1 

2 

3 

Attractiveness 

Trustworthiness 

Expertise 

5 

6 

5 

0,818 

0,602 

0,806 

Handal  

Handal 

Handal 

       Sumber: Data Primer (Diolah), 2014. 
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menunjukkan nilai rata-rata skor sebesar 4,2153 

untuk konsumen pria dan sebesar 4,0936 untuk 

konsumen wanita. Dengan membandingkan kedua 

nilai rata-rata skor tersebut dapat diartikan 

penilaian konsumen pria terhadap trustworthiness 

dari model iklan, lebih baik bila dibandingkan 

dengan penilaian konsumen wanita. Hal ini dapat 

diinterpretasikan bahwa penilaian konsumen pria 

terhadap kejujuran, integritas & dapat dipercaya 

(trustworthiness) model iklan Yamaha lebih baik 

bila dibandingkan dengan penilaian konsumen 

wanita.  

Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5 dapat 

dilihat bahwa nilai rata-rata skor persepsi terhadap 

expertise dari model iklan menunjukkan angka 

sebesar 4,2267 untuk konsumen pria dan sebesar 

3,7013 untuk konsumen wanita. Hal ini berarti 

bahwa secara umum konsumen pria memiliki 

penilaian yang lebih baik terhadap pengetahuan, 

keahlian dan pengalaman model iklan bila 

dibandingkan dengan konsumen wanita. 

Sebaliknya penilaian konsumen wanita terhadap 

pengetahuan, keahlian dan pengalaman model 

iklan tidak sebaik penilaian konsumen pria 

terhadap pengetahuan, keahlian dan pengalaman 

model iklan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa 

sekalipun konsumen wanita memiliki penilaian 

yang cenderung baik terhadap pengetahuan, 

keahlian dan pengalaman model iklan, namun 

penilaian tersebut tidak sebaiknya penilaian 

konsumen pria terhadap ketiga hal tersebut. 

Untuk konsumen pria persepsi terhadap 

model iklan dengan nilai rata-rata skor tertinggi 

sebesar 4,2267 berkaitan dengan persepsi 

terhadap expertise. Hal ini berarti bahwa diantara 

tiga “dimensi” yang menjadi penilaian persepsi 

berdasarkan model iklan, “dimensi” yang 

mendapatkan penilaian paling baik adalah 

expertise yaitu berkaitan dengan  pengetahuan, 

keahlian dan pengalaman model iklan. 

Tabel 4 

Nilai Rata-rata Skor Persepsi Konsumen Pria Terhadap Model Iklan  

No  Keterangan 

Nilai  

Rata-rata 

Skor  
Interpretasi 

1 Persepsi terhadap attractiveness 

3,9493 

Narasumber cenderung memiliki 

daya tarik yang baik di mata 

konsumen pria 

2 Persepsi terhadap 

trustworthiness 4,2153 

Bagi konsumen pria narasumber 

memiliki kejujuran, integritas dan 

dapat dipercaya  

3 Persepsi terhadap 

expertise  
4,2267 

Bagi konsumen pria narasumber 

memiliki pengetahuan, keahlian dan 

pengalaman tentang produk yang 

diiklankan. 

         Sumber: Data Primer (Diolah), 2014. 

 

Tabel 5 

Nilai Rata-rata Skor Persepsi Konsumen Wanita Terhadap Model Iklan  

No  Keterangan 

Nilai  

Rata-rata 

Skor  
Interpretasi 

1 Persepsi terhadap attractiveness 

3,3627 

Narasumber cenderung kurang 

memiliki daya tarik di mata 

konsumen wanita. 

2 Persepsi terhadap 

trustworthiness 4,0936 

Bagi konsumen wanita narasumber 

memiliki kejujuran, integritas dan 

dapat dipercaya  

3 Persepsi terhadap 

expertise  
3,7013 

Bagi konsumen wanita narasumber 

cenderung memiliki pengetahuan, 

keahlian dan pengalaman tentang 

produk yang diiklankan. 

         Sumber: Data Primer (Diolah), 2014. 
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 Selanjutnya dari Tabel 5 dapat dilihat 

bahwa untuk konsumen wanita, rata-rata skor 

tertinggi sebesar 4,0936 berkaitan dengan persepsi 

terhadap trustworthiness. Hal ini berarti bahwa 

diantara tiga “dimensi” yang menjadi penilaian 

persepsi terhadap model iklan, “dimensi” yang 

mendapatkan penilaian paling baik bagi 

konsumen wanita adalah trustworthiness yaitu 

berkaitan dengan  kejujuran, integritas, dapat 

dipercayainya seorang sumber.  

 

Uji Beda Rata-rata Persepsi Konsumen Pria 

dan Wanita Terhadap Model Iklan  serta 

Pembuktian Hipotesis 

Hasil uji beda rata-rata persepsi konsumen 

terhadap attractiveness model iklan antara 

konsumen pria dan wanita menunjukkan nilai t 

hitung sebesar 6,596 dengan nilai sig sebesar 

0,000 < 0,05. Sedangkan nilai t tabel pada tingkat 

keyakinan 95% menunjukkan angka sebesar 

1,984. Karena nilai t hitung > t tabel (6,596 > 

1,984) dapat diartikan terdapat perbedaan persepsi 

antara konsumen pria dan konsumen wanita 

terhadap model iklan (attractive ness). 

Selanjutnya hasil uji beda rata-rata persepsi 

terhadap trustworthiness model iklan antara 

konsumen pria dan wanita menunjukkan nilai t 

hitung sebesar 2,061 dengan nilai sig sebesar 

0,041 < 0,05. Sedangkan nilai t tabel pada tingkat 

keyakinan 95% menunjukkan angka sebesar 

1,984. Karena nilai t hitung > t tabel (2,061 > 

1,984) dapat diartikan terdapat perbedaan  

persepsi antara konsumen pria dan wanita 

terhadap model iklan sepeda motor merek 

Yamaha. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil uji 

beda rata-rata persepsi konsumen pria dan wanita 

terhadap model iklan (attractiveness, trust-

worthiness dan expertise) dapat dilihat Tabel 6. 

Hasil uji beda rata-rata persepsi terhadap 

expertise model iklan antara konsumen pria dan 

wanita menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,190 

dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05. Nilai t 

hitung tersebut juga lebih besar dari nilai t tabel 

pada tingkat keyakinan 95% menunjukkan angka 

sebesar 1,984. Karena nilai t hitung > t tabel 

(6,190 > 1,984) dapat diartikan terdapat 

perbedaan  persepsi antara konsumen pria dan 

wanita terhadap expertise dari model iklan sepeda 

motor merek Yamaha. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 

Ha yang menyatakan, terdapat perbedaan persepsi 

antara konsumen pria dan wanita terhadap model 

iklan sepeda motor merek Yamaha dapat diterima, 

sebaliknya hipotesis Ho ditolak. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Secara umum persepsi konsumen terhadap 

model iklan sepeda motor merek Yamaha sudah 

relatif baik, baik untuk konsumen pria maupun 

konsumen wanita. Namun umumnya konsumen 

pria memiliki persepsi yang relatif lebih baik bila 

dibandingkan dengan konsumen wanita. Untuk 

konsumen pria, persepsi terhadap model iklan 

Tabel 6 

Hasil Uji Beda Rata-rata Persepsi Konsumen Pria dan Wanita Terhadap Model  

Iklan Sepeda Motor Merek Yamaha. 

No  Keterangan 

Hasil Statistik  

Hitung  
Nilai T 

Tabel 

Interpretasi Hasil Uji Statistik 

T hitung  Sig  

1 Persepsi terhadap 

attractiveness menurut 

jenis kelamin (pria dan 

wanita) 

6,596 0,000 1,984 

Terdapat perbedaan  persepsi 

antara konsumen pria dan 

wanita terhadap 

attractiveness  dari model 

iklan 

2 Persepsi terhadap 

trustworthiness 

menurut jenis kelamin 

(pria dan wanita) 

2,061 0,041 1,984 

Terdapat perbedaan  persepsi 

antara konsumen pria dan 

wanita terhadap 

trustworthiness dari model 

iklan 

3 Persepsi terhadap 

expertise menurut jenis 

kelamin (pria dan 

wanita) 

6,190 0,000 1,984 

Terdapat perbedaan  persepsi 

antara konsumen pria dan 

wanita terhadap expertise  

dari model iklan  

        Sumber: Data Primer (Diolah), 2014. 
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dengan penilaian paling baik adalah expertise 

yaitu berkaitan dengan  pengetahuan, keahlian dan 

pengalaman model iklan. Selanjutnya untuk 

konsumen wanita, perpsepsi terhadap model iklan 

dengan penilaian paling baik adalah 

trustworthiness berkaitan dengan kejujuran, 

integritas, dapat dipercayainya seorang sumber.  

Berdasarkan hasil pengujian statistik 

dapat disimpulkan bahwa persepsi konsumen pria 

dan wanita terhadap model iklan sepeda motor 

merek Yamaha berbeda secara signifikan (nyata). 

Dengan kata lain, persepsi konsumen pria dan 

konsumen wanita dilihat dari pandangan mereka 

terhadap model iklan sepeda motor merek 

Yamaha berbeda secara signifikan, sehingga 

hipotesis Ha diterima dan sebaliknya hipotesis Ho 

ditolak. 

 

Saran-saran 

Sebaiknya pemasar produk sepeda motor 

merek Yamaha mempertahankan keberadaan 

model iklan sepeda motor tersebut. Hal ini 

disebabkan umumnya persepsi konsumen 

terhadap model iklan yang diperankan oleh 

keempat bintang iklan tersebut sudah relatif baik. 

Namun demikian pemasar produk sepeda motor 

juga dinilai perlu untuk melakukan strategi iklan 

berupa cara penyampaian informasi oleh keempat 

bintang iklan tersebut yang berorientasi pada 

peningkatan attractiveness (daya tarik) dari model 

iklan. Hal ini sebabkan persepsi konsumen 

terhadap daya tarik model iklan memiliki nilai 

rata-rata skor paling rendah bila dibandingkan 

dengan nilai rata-rata skor expertise dan 

trustworthiness. 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

meneliti persepsi konsumen terhadap model 

dipandang perlu untuk memasukkan variabel lain 

selain gender (jenis kelamin pria dan wanita). Hal 

ini dimaksudkan agar kajian terhadap perbedaan 

persepsi konsumen terhadap model iklan dapat 

lebih mendalam dengan memasukkan 

karakteristik demografi lainnya seperti tingkat 

pendidikan, pekerjaan, usia dan lain sebagainya, 

termasuk kondisi sosial ekonomi konsumen. 
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