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ABSTRAK 

 

Abang Gerry, 2013; Analisis Pengaruh Media Iklan Teelevisi dan Celebrity 

Endorser Terhadap Preferensi Konsumen Pada Produk Pasta Gigi 

Pepsodent Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Program Studi Manajemen, 

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Tim 

Pembimbing: Dr. Mohamad Rizan, SE., MM. & Agung Kresnamurti. R.P. 

ST. MM 

 

Perkembangan iklan khususnya di Indonesia semakin hari semakin menarik 

perhatian masyarakat dengan menggunakan berbagai media salah satunya media 

televisi perusahaan dapat langsung mengiklankan produknya, dengan 

berkembangnya dunia periklanan tersebut diperlukan strategi periklanan yang 

mampu menciptakan preferensi konsumen, salah satu strategi yang dapat 

digunakan adalah menggunakan celebrity endorser/ Tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk mendapatkan deskripsi tentang media iklan televisi dan celebrity 

endorser dan preferensi konsumen pada produk pasta gigi Pepsodent. 2) Untuk 

menganalisis pengaruh iklan televisi terhadap preferensi konsumen pada produk 

pasta gigi Pepsoden. 3) Untuk menganalisis pengaruh celebrity endorser terhadap 

preferensi konsumen pada pasta gigi Pepsodent. 4) Untuk menganalisis pengaruh 

celebrity endorser terhadap media iklan televisi pada produk pasta gigi Pepsodent. 

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif,. Penelitian 

dilakukan dengan terhadap 135 orang mahasiswa sedangkan teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, yang kemudian diolah 

menggunakan SPSS, Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) Media iklan televisi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi konsumen dengan Nilai t 

hitung pada variabel  media  iklan televisi (X1) adalah sebesar 10,823 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. 2) Celebrity endorser berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap preferensi konsumen/ dengan Nilai t hitung pada variabel 

celebrity endroser (X2) adalah sebesar 7,656 dengan tingkat signifikansi 0,000; 3) 

celebrity endorser berpengaruh positif dan signifikan terhadap media iklan 

televise dengan Nilai t hitung pada variabel celebrity endroser (X2) adalah sebesar 

9.850 dengan tingkat signifikansi 0,000.  Temuan tersebut mengindikasikan 
bahwa untuk menciptakan dan mempertahankan, preferensi konsumen pada 

produk pasta gigi Pepsodent perlu memperhatikan faktor-faktor seperti media 

iklan televisi dan celebrity endorser karena faktor-faktor tersebut terbukti 

mempengaruhi tingkat preferensi konsumen terhadap suatu produk. 

 
 

Kata kunci: Media Iklan Televisi, Celebrity endorser, Preferensi Konsumen 

 

 

 

 

 



 

 

   

ABSTRACT 

 

Abang Gerry, 2013; Analysis Effect of Media Advertising and Celebrity 

endorsers Teelevisi Against Consumer Preferences In Concentration Pepsodent 

Toothpaste Product Marketing Management, Program Management, 

Department of Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 

Team Advisor: Dr. Mohamad Rizan, SE., MM. & Agung Kresnamurti. R.P. 

ST. MM 

 

Advertising especially in Indonesia are increasingly attracted the attention of the 

public by using one of a variety of television media companies can directly 

advertise their products, with the development of the advertising world is 

necessary advertising strategies able to create consumer preference, one strategy 

that can be used is to use celebrity endorser / objectives of this research are: 1) 

To get a description of television advertising media and celebrity endorser and 

consumer preferences in product Pepsodent toothpaste. 2) To analyze the effect of 

television advertising on consumer preferences in toothpaste products Pepsoden. 

3) To analyze the effect of celebrity endorsers on consumer preferences on 

Pepsodent toothpaste. 4) To analyze the relationship between celebrity endorser 

for television advertising media on Pepsodent toothpaste products. The analysis 

conducted in this study is a quantitative analysis,. Research carried out by the 135 

students, While the data collection techniques by disseminating the questionnaire, 

which is then processed using SPSS, results showed that television advertising 

media has positive and significant consumer terhadappreferensi, and celebrity 

endorser has positive and significant impact on consumer preferences and 

celebrity endorser has positive and significant impact on consumer preferences. 

These findings indicate that in order to create and maintain customer preferences 

on products Pepsodent toothpaste should consider factors such as television 

advertising media and celebrity endorser because those factors shown to affect 

the level of consumer preference towards a produk.a 
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