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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh celebrity endorser Tasya Farasya yang terhadap 

Daya Tarik, Kepercayaan, Keahlian dalam memengaruhi Niat Beli oleh para followers dari Tasya 

Farasya (Studi dilakukan dengan cara pengisian kuesioner secara online). Sampel penelitian ini 

adalah para pengguna make up dan menggunakan Instagram serta mengetahui Tasya Farasya. 

Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan metode penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan serta teknik 

pengambilan sampel digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian 

ini terdiri atas analisis regresi linear sederhana, analisis determinasi, serta signifikasi parsial (uji t) 

menggunakan Aplikasi SPSS ver 24.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Daya Tarik, 

Kepercayaan, Keahlian yang dimiliki celebrity endorser (Tasya Farasya) berpengaruh signifikan dan 

positif pada Niat Beli.  

 

 

Kata Kunci: Celebrity Endorser, Daya Tarik, Kepercayaan, Keahlian, Niat Beli 

 

PENDAHULUAN  

Seiring perkembangan zaman dan teknologi saat ini yang semakin berkembang 

dan maju, media sosial yang sebagai sarana untuk menemukan teman dengan 

mudah kini dapat dimanfaatkan menjadi media untuk promosi atau 

memperkenalkan produk bisnis. Kini pun, perannya dalam mengembangkan bisnis 

menunjukkan performa yang akan menguntungkan bagi pelaku bisnis itu sendiri, 

karena perkembangan ini pun berbagai perusahaan bahkan dari berbagai bidang 

mulai beralih dan memberdayakan biaya promosi khusus untuk meningkatkan 

produktifitas dan efektivitas di media sosial. 

Media sosial kini sudah menjadi bagian dari keseharian. Dan  mendapatkan 

wawasan terkini seputar perkembangan media sosial dan teknologi zaman sekarang 

adalah hal yang paling dicari oleh para pelaku bisnis.  

Namun, untuk setiap pelaku bisnis dengan pasar dan target yang berbeda-beda, 

meningkatkan penjualan di media sosial menjadi sulit, dan pelaku bisnis pun 



membutuhkan strategi yang tepat dan sedikit kesabaran dalam membangun pasar 

melalui media sosial. Berdasarkan pada permasalahan fenomena di atas, peneliti 

ingin menganalisis kembali mengenai pengaruh daya tarik, kepercayaan, keahlian 

dari Tasya Farasya sebagai celebrity endorser pada niat beli. 

Penelitian ini menarik untuk dilakukan guna menambah wawasan mengenai 

hubungan antara review influencer dan brand yang dipromosikan. Dengan 

menggunakan sampel dari beberapa sumber yang terkini diharapkan ditemukan 

fakta-fakta baru yang akan menunjang bukti-bukti terdahulu terkait hubungan 

antara variabel-variabel yang ada. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitan ini disebutkan pengaruh daya tarik, kepercayaan, keahlian dari Tasya 

Farasya sebagai celebrity endorser pada niat beli. 

Tasya Farasya adalah salah satu influencer terkemuka di Indonesia, karirnya 

dimulai dengan menampilkan konten-konten mengenai make-up sejak 3 Oktober 

2016. Kontennya termasuk ulasan produk, tutorial tata rias, tantangan tata rias, dan 

masih banyak lagi melalui media sosial Instagramdan Youtube. Metode 

penyampaian yang khas membuat pengikut tertarikdengan kehadiran Tasya Farasya 

yang membuatfollowerskonsisten menunggu foto dan video unggahan terbaru 

Tasya Farasya, TasyaFarasya juga merupakan seorang influencer yang sering 

berinteraksi dengan pengikut, sering membalas komentar yang masuk ke akun 

Instagram atau saluran YouTube-nya. 

Media sosial, seperti sudah diketahui, termasuk golongan media yang terus 

menanjak popularitasnya, tidak hanya dari sisi pengguna biasa, dari sisi bisnis 

(atausebagai platform pendukung kegiatan marketing.Media sosial, sesuai 

namanya merupakan media yang memungkinkan penggunaanya untuk saling 

bersosialisasi berinteraksi dan berbagi informasi maupun menjalin kerjasama. 

Menurut Arif Rohmadi (2016),beberapa jenis media sosial, di antaranya: 

a. Forum, merupakan media sosial yang memfasilitasi penggunanya 

untuk berbagi info sesuai dengan subtopik yang disediakan forum, dan 

pengguna yang lain bisa memberikan komentar terhadap info tersebut. 

Umumnya ada admin yang mengontrol sehingga postingan pengguna 

tetap sesuai dengan subtopik. Contohnya, Kaskus (kaskus.co.id). Ads 

id (ads.id), Indowebster (forum.idws.id). Ada juga grup via email yang 

sering disebut dengan milis, seperti group yahoo.com dan group 

google.com 

b. Blog, merupakan media sosial yang memfasilitasi penggunaannya 

untuk menulis konten, layaknya sebuah diary. Jadi, dalam sebuah blog, 

artikel-artikel yang ada adalah milik pengguna itu sendiri. Pengelolaan 

tampilan blog dan topik tulisan merupakan wewenang pengguna. 

Contoh Blogspot (blogspot.com), Wordpress (wordpress.com), Tumblr 

(tumblr.com) 
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c. Microblog, merupakan salah satu bentuk blog yang memungkinkan 

pengguna untuk menulis teks pembaruan singkat, biasanya kurang dari 

200 karakter. Microblog ini dapat dimanfaatkan untuk menyimpan ide-

ide atau mengungkapkan gagasan. Contohnya Twitter (twitter.com). 

d. Social Networking, merupakan media sosial yang memfasilitasi 

pengguna yang dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya, dengan 

saling menambahkan teman, memberikan komentar, bertanya, 

merupakan berdiskusi. Contoh Facebook (facebook.com), Google+ 

(plus.google.com). Adapun situs social networking dengan 

penggunaan khusus, contohnya Linkedin.com (social networking 

untuk para pencari kerja), Goodreads.com (social networking untuk 

para pencinta buku), Foursquare (sosial networking untuk berbagi 

lokasi). Social network untuk chat antara lain BBM, Whatsapp, 

Telegram. 

e. Social Bookmarking, merupakan media sosial dengan interaksi berupa 

voting, menandai artikel yang disuka, atau memberikan komentar 

terhadap artikel yang ada. Contoh Digg (digg.com), Reddit 

(reddit.com), Delicious (deli.iclo.us), Stumbleupom 

(stumbleupon.com). 

f. Social photo&video sharing, merupakan media sosial untuk berbagi 

foto maupun video. Contohnya Youtube (Youtube.com), Instagram 

(Instagram.com), Flickr (Flickr.com). 

g. Wiki, merupakan media sosial dengan interaksi berupa menambahkan 

artikel dan mengedit artikel yang sudah ada. Contoh Wikipedia 

(wikipedia.org). 

Cara konsumen menggunakan media sosial akan memengaruhi dan berdampak 

pada orang lain. Semua hal berkaitan dengan konten yang dibagikan; dari yang 

bernilai edukasi, positif, inspiratif, informatif hingga bermanfaat untuk para 

pengikut (followers). Konsumen memberi kontribusi positif dengan cara mendidik 

masyarakat tentang penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. 

Media sosial adalah situs atau layanan daring (online) yang memungkinkan 

penggunanya tidak hanya mengonsumsi, tetapi juga berpartisipasi membuat, 

mengomentari, dan menyebarkan beragam konten dalam berbagai format: teks, 

gambar, audio, atau video (Kadarudin, 2020). Peran media sosial di area bisnis atau 

digital marketing yang meliputi perluasan area bisnis dan target audience juga akan 

berdampak terhadap reputasi brand atau bisnis itu sendiri. Peran media sosial 

berikutnya juga dalam mencerminkan citra diri pengguna atau orang lain bahkan 

seorang influencer, juga menjadi penunjang perluasan jaringan relasi (Kadarudin, 

2020). 
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Seiring perkembangan zaman dan teknologi saat ini yang semakin berkembang 

dan maju, media sosial yang dikenal sebagai sarana untuk menemukan teman-

teman dengan mudah kini sudah menjadi media untuk promosi atau 

memperkenalkan produk bisnis. Kini pun, perannya dalam mengembangkan bisnis 

menunjukkan performa yang akan menguntungkan bagi pelaku bisnis itu sendiri, 

karena perkembangan ini pun berbagai perusahaan bahkan dari berbagai bidang 

mulai beralih dan memberdayakan biaya promosi khusus untuk meningkatkan 

produktivitas dan efektivitas di media sosial.Namun, untuk setiap pelaku bisnis 

dengan pasar dan target yang berbeda-beda, meningkatkan penjualan di media 

sosial menjadi sulit, dan pelaku bisnis pun membutuhkan strategi yang tepat dan 

sedikit kesabaran dalam membangun pasar melalui media sosial. 

Media sosial saat ini pun, ternyata memiliki strategi untuk  

menggunakan influencer dalam sebuah aktivitas pemasaran memunculkan 

berbagai strategi digital dalam proses strategi pemasaran suatu bisnis baru. Hal 

inilah yang mendasari penulis untuk mengetahui lebih dalam seberapa besar 

Pengaruh Daya Tarik, Kepercayaan, Keahlian Dari Tasya Farasya Sebagai 

Celebrity Endorser Pada Niat Beli. 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif 

merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012).  

Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan kuisioner. 

Responden yang didapat, diminta untuk memberikan jawaban singkat yang sudah 

tertulis di kuisioner untuk selanjutnya jawaban dan seluruh responden tersebut 

diolah menggunakan teknik analisis kuantitatif tertentu (Martono, 2010). 

Penelitian ini pun akan mengukurpengaruh celebrity endorserpada niat beli 

para pengikut, dan pasti data dari responden penelitian sangat dibutuhkan, Maka 

dari itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan cara pengumpulan data yaitu survey. 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini diberikan pada gambar 1  

Tasya Farasya 

sebagai Celebrity Endorser 

1. Daya Tarik 

2. Kepercayaan 

3. Keahlian 

Berdasarkan bahasan dan model diatas mengenai pentingnya review influencer 

H1 

H2 Niat Beli 
H3 
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Tasya Farasya saat ini terhadap kepercayaan dan niat beli oleh followers, 

pertanyaan penelitian dalam pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

No. Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah daya tarik influencer Tasya Farasya berpengaruh pada niat beli? 

2. Apakah kepercayaan terhadap review influencer Tasya Farasya 

berpengaruh pada niat beli? 

3. Apakah Keahlian Tasya Farasya berpengaruh pada niat beli? 

 

Kemudian untuk pertanyaan yang bisa maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1: Daya Tarik Tasya Farasya sebagai Celebrity Endorser diInstagram 

Berpengaruh Terhadap Niat Beli. 

H2: Kepercayaan kepada Tasya Farasya sebagai Celebrity Endorser 

Berpengaruh Terhadap Niat Beli. 

H3: Keahlian Tasya Farasya sebagai Celebrity Endorser di Instagram 

Berpengaruh Terhadap Niat Beli. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti berhasil menyebarkan 100 kuesioner penelitian kepada followers 

Tasya Farasya, karena sesuai dengan judul yaitu Pengaruh Daya Tarik, 

Kepercayaan, Keahlian dari Tasya Farasya sebagai Celebrity Endorser Pada 

Niat Beli. Setelah itu terkumpul 100 jawaban responden yang sesuai dengan 

panduan pengisian dalam kuesioner penelitian.  Responden dalam penelitian ini 

merupakan perempuan dan laki-laki yang rentan usianya adalah 18-27 tahun, 

mengikutiTasya Farasya di media sosial. 

Dari hasil kuesioner yang telah dibuat, hasil tabulasi data diolah dengan 

menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS 24, dapat dilihat di latar belakang 

seperti karakteristik/profil responden yang terkait dengan usia, pendidikan,profesi, 

ketertarikan, kepercayaan, keahlian Tasya Farasya sebagai niat beli para 

pengikutnya di media sosial. Berikut selengkapnya gambaran umum atau profil 

responden dalam studi ini, antara lain sebagai berikut. 

 

 

 

 

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 



Tabel 1. Hasil Analisis Uji Validitas Daya Tarik (X1) 

 Nilai Hasil 

Reproduced Correlation DT1 0,781a Valid 

DT2 0,788a Valid 

DT3 0,722a Valid 

 

Hasil uji validitas instrumen tersebut menunjukkan correlationuntuk 

seluruh indikator dari variabel Celebrity Endorser dimensi Daya Tarik (𝑋1) 

memilikinilai >0,500. Dengan demikian, maka dapat dijabarkan bahwa indikator 

mampu menjelaskan konstruk Celebrity Endorserdimensi Daya Tarik (DT1) 

mempunyai nilai 0,781 ≥ 0,500 yang berarti menunjukkan validitas yang baik, 

Daya Tarik (DT2) mempunyai nilai 0,788 ≥ 0,500 yang berarti menunjukkan 

validitas yang baik, Daya Tarik (DT3) mempunyai nilai 0,722 ≥ 0,500 yang berarti 

juga menunjukkan validitas yang baik. 

Tabel 2. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Daya Tarik (X1) 

 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

0,844 0,845 3 

 

Hasil uji reliabilitas pada variabel Celebrity Endorserdimensi Daya Tarik 

(𝑋1)yang diukur dengan menggunakan 3 indikator menunjukkan nilai cronbach 

alpha sebesar 0,844≥ 0,500. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan pernyataan 

adalah reliabel karena nilai cronbach alpha > 0,500, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa skala pengukuran konstruk Celebrity Endorserdimensi Daya Tarik (X1) 

mempunyai reliabilitas yang baik. 

Tabel 3. Hasil Analisis Uji Validitas Kepercayaan (X2) 

 Nilai Hasil 

Reproduced Correlation KP1 0,707a Valid 

KP2 0,630a Valid 

KP3 0,729a Valid 

 

Hasil uji validitas instrumen tersebut menunjukkancorrelationuntuk seluruh 

indikator dari variabel Celebrity Endorser dimensi Kepercayaan (𝑋2) memiliki nilai 

>0,500. Dengan demikian, maka dapat dijabarkan bahwa indikator mampu 

menjelaskan konstruk Celebrity Endorserdimensi Kepercayaan (KP1) mempunyai 

nilai 0,707 ≥ 0,500 yang berarti menunjukkan validitas yang baik, Kepercayaan 

(KP2) mempunyai nilai 0,630 ≥ 0,500 yang berarti menunjukkan validitas yang 

baik, Kepercayaan (KP3) mempunyai nilai 0,729 ≥ 0,500 yang berarti juga 

menunjukkan validitas yang baik.  

Tabel 4. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Kepercayaan (X2) 



Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 
Items N of Items 

0,773 0,774 3 

Hasil uji reliabilitas pada variabel Celebrity Endorserdimensi Kepercayaan 

(𝑋2) yang diukur dengan menggunakan 3 indikator menunjukkan nilai cronbach 

alpha sebesar 0,773≥ 0,500.Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan pernyataan 

adalah reliabel karena nilai cronbach alpha > 0,500, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa skala pengukuran konstruk Celebrity Endorser dimensi Kepercayaan (𝑋2) 

mempunyai realibilitas yang baik. 

Tabel 5. Hasil Analisis Uji Validitas Keahlian (X3) 

 Nilai Hasil 

Reproduced Correlation KA1 0,779a Valid 

KA2 0,701a Valid 

KA3 0,708a Valid 

Hasil uji validitas instrumen tersebut menunjukkan correlation untuk 

seluruh indikator dari variabel Celebrity Endorser dimensi Keahlian (𝑋3) memiliki 

nilai > 0,500. Dengan demikian, dapat dijabarkan bahwa indikator mampu 

menjelaskan konstruk Celebrity Endorser dimensi Keahlian (KA1) mempunyai 

nilai 0,779 ≥ 0,500 yang berarti menunjukkan validitas yang baik, Keahlian (KA2) 

mempunyai nilai 0,701 ≥ 0,500 yang berarti menunjukkan validitas yang baik, 

Keahlian (KA3) mempunyai nilai 0,708≥ 0,500 yang berarti juga menunjukkan 

validitas yang baik.  

Tabel 6. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Keahlian (𝑋3) 

 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

0,814 0,814 3 

Hasil uji reliabilitas pada variabel Celebrity Endorser dimensi Keahlian 

(𝑋3) yang diukur dengan menggunakan 3 indikator menunjukkan nilai cronbach 

alpha sebesar 0,814 ≥ 0,500. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan pernyataan 

adalah reliabel karena nilai cronbach alpha > 0,500, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa skala pengukuran konstruk Celebrity Endorser dimensi Keahlian (𝑋3) 

mempunyai reliabilitas yang baik. 

Tabel 7. Hasil Analisis Uji Validitas Niat Beli (Y) 

 



 

 

 

 

Hasil uji validitas instrumen tersebut menunjukkan reproduced untuk seluruh 

indikator dari variabel Niat Beli (Y) memiliki nilai > 0,500. Dengan demikian, maka 

dapat dijabarkan bahwa indikator Niat Beli (NB1) mempunyai nilai 0,724 ≥ 0,500 

yang berarti menunjukkan validitas yang baik, Niat Beli (NB2) mempunyai nilai 

0,725 > 0,500 yang berarti menunjukkan validitas yang baik, Niat Beli (NB3) 

mempunyai nilai 0,648 ≥ 0,500 yang berarti menunjukkan validitas yang baik, dan 

Niat Beli (NB4) mempunyai nilai 0,729 ≥ 0,500 yang berarti menunjukkan validitas 

yang baik. 

 

Tabel 8. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Keahlian (𝑋3) 

 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

0,860 0,861 4 

Hasil uji realibilitas pada variabel Celebrity Endorser dimensi Niat Beli (Y) 

yang diukur dengan menggunakan 3 indikator menunjukkan nilai cronbach alpha 

sebesar 0,860 ≥ 0,500, hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan pernyataan adalah 

reliable karena nilai cronbach alpha > 0,500, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

skala pengukuran konstruk Celebrity Endorser dimensi Niat Beli (Y) mempunyai 

reliabilitas yang baik. 

Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian 

Untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. 

Nilai R (R square) yang mendekati angka satu berarti variabel independennya 

memberikan data yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. 

Hasil perhitungan koefisien determinasi dari hasil penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 Nilai Hasil 

Reproduced Correlation NB1 0,724a Valid 

NB2 0,725a Valid 

NB3 0,648a Valid 

NB4 

0,729a Valid 



Tabel 9. Analisis Koefisien Determinasi 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change F Change 

1 0,728
a 

0,530 0,515 0,69646340 0,530 36,033 

 

Sesuai pada hasil uji koefisien determinasi di atas, menunjukkan nilai R 

square = 0,530 atau dalam persentase 53% dari varians Y dapat dijelaskan oleh 

perubahan variabel (X1) Daya Tarik, (X2) Kepercayaan, (X3) Keahlian, sedangkan 

47% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. 

Tabel 10. Analisis Uji t Dependen Variabel: Niat Beli (Y) 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3,145E-18 0,070  0,000 1,000 

Daya Tarik 0,157 0,107 0,157 1,469 0,145 

Kepercayaan 0,495 0,104 0,495 4,751 0,000 

Keahlian 0,146 0,109 0,146 1,335 0,185 

a. Dependent Variable: Niat Beli (Y) 

Sesuai dengan tabel tersebut untuk mengerahui seberapa besar pengaruh 

setiap variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen, 

sebagai berikut. 

a. Variabel Daya Tarik (X1) 

Ho: Terdapat pengaruh signifikan antara Daya Tarik dengan Niat Beli 

HA: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Daya Tarik dengan Niat 

Beli. 

Diketahui bahwa t hitung Daya tarik 1,469, sedangkan t tabel dapat 

dihitung a = 0,05, hasil yang didapatkan t hitung 1,469 dan nilai 

probabilitas signifikansi 0,145 > 0,05. Artinya bahwa Ho ditolak dan HA 

diterima. Hal ini berarti Daya Tarik secara parsial berpengaruh secara 

signifikan pada niat beli. 



b. Variabel Kepercayaan (X2) 

Ho: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Kepercayaan dengan Niat 

Beli 

HA: Terdapat pengaruh signifikan antara Kepercayaan dengan Niat Beli. 

Diketahui bahwa t hitung Kepercayaan 0,000, sedangkan t tabel dapat 

dihitung a = 0,05, hasil yang didapatkan t hitung 0,000 dan nilai 

probabilitas signifikansi 0,000> 0,05. Artinya bahwa Ho diterima dan HA 

ditolak. Hal ini berarti Kepercayaan secara parsial berpengaruh secara 

signifikan terhadap niat beli. 

c. Variabel Keahlian (X3) 

Ho: Terdapat pengaruh signifikan antara Keahlian dengan Niat Beli 

HA: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Keahlian dengan Niat Beli. 

Diketahui bahwa t hitung Daya tarik 1,469, sedangkan t tabel dapat 

dihitung a = 0,05, hasil yang didapatkan t hitung 1,469 dan nilai 

probabilitas signifikansi 0,145 > 0,05. Artinya bahwa Ho ditolak dan HA 

diterima. Hal ini berarti Daya Tarik secara pasrsial tidak berpengaruh 

terhadap signifikan pada niat beli. 

 

Hal ini menjelaskan bahwa hasil penelitian ini dapat mendukung atau 

memperkuat penelitian yang dilakukan Monicasari (2019) menyatakan bahwa Daya 

Tarik memberikan pengaruh signifikan terhadap niat beli hingga minat konsumen 

dalam melakukan pembelian. Hasil temuan ini pun sejalan dengan Sertoglu et al. 

(2014) menyatakan bahwa daya tarik endorser sebagian besar disukai dan memiliki 

dampak positif pada niat beli suatu produk. Daya tarik pun menjadi salah satu 

variabel yang mampu meyakinkan konsumen terhadap produk yang di-review oleh 

Tasya Farasya. Produk yang disampaikan oleh celebrity endorser tersebut pun 

mampu diterima dengan baik oleh pengikutnya. Karena pesan produk mampu 

disampaikan dengan baik, hal itu pun dan merubah sikap konsumen terhadap 

produk tersebut untuk melakukan niat beli. 

Kemudian, pada hasil temuan kedua dalam penelitian ini, didapatkan hal 

yang sama dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratih Monicasari (2019) 

menyatakan Kepercayaan merupakan salah satu karakteristik kunci bagi efektifitas 

pembawa pesan yang sejalan yang dilakukan oleh Samat, et al. (2016) menyatakan 

bahwa kepercayaan celebrity endorser memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap niat beli.  Kepercayaan pun memiliki peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan pembelian produk yang dibahas oleh celebrity endorser. Pengikut 

pun akhirnya mampu diyakinkan oleh celebrity endorser yang menyampaikan 

pesan dari suatu produk. Bukan hanya itu, pesan dari produk yang dibahas pun 

dapat dimengerti dan diterima dengan baik oleh pengikut, karena dinilai produk 

yang disampaikan sangat bermanfaat. Dan penyampaian produk yang dilakukan 

Tasya Farasya pun akhirnya mampu memengaruhi niat beli oleh pengikut karena 

kepercayaan yang terbangun. 

Pada hasil temuan terakhir ini pun menunjukkan hal yang sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Monicasari (2019) mengungkapkan Keahlian adalah 

salah satu faktor yang dimiliki oleh celebrity endorser dalam memengaruhi niat 

beli. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Shimp, 2003:468) Keahlian 



(Expertise) merupakan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki 

endorser yang berhubungan dengan topik iklannya. Keahlian selebriti dalam 

memberikan pesan secara langsung terhadap produk yang dipromosikan mampu 

membawa konsumen untuk ikut serta dalam pemanfaatan produk. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terkait pengaruh 

daya tarik (X1), kepercayaan (X2), keahlian (X3) terhadap niat beli (Y). Hasil teori, 

temuan, dan pengujian sebelumnya mendukung penelitian di manajemen 

pemasaran terutama penelitian untuk teori niat beli. Daya tarik (X1) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap niat beli (Y) pada produk yang disampaikan Tasya 

Farasya kepada pengikut Tasya Farasya di media sosial. Kepercayaan (X2) pun 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli (Y) pada produk yang 

disampaikan Tasya Farasya kepada pengikut Tasya Farasya di media sosial. 

Keahlian (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli (Y) pada 

produk yang disampaikan Tasya Farasya kepada pengikut Tasya Farasya di media 

sosial. Dengan demikian, semakin meningkat Daya Tarik (X1), Kepercayaan (X2), 

Keahlian (X3), maka semakin meningkat pula niat beli konsumen (Y), dan 

sebaliknya. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan, berikut 

saran penulis yang dapat digunkan oleh perusahaan atau individu dalam melakukan 

pengembangan promosi agar tepat dan dapat meningkatkan niat beli oleh pengikut 

dari celebrity endorser. 

a. Pemilihan celebrity endorser yang tepat sesuai dengan produk yang akan 

dipromosikan agar pesan dapat disampaikan sehingga membangun rasa 

keingintahuan yang lebih dalam oleh calon konsumen. 

b. Pemilihan celebrity endorser dapat memperhatikan aspek daya tarik untuk 

menyampaikan pesan lebih baik kepada calon konsumen. Daya tarik 

tersebut berupa fisik yang menarik atau gaya yang unik sesuai dengan 

kriteria celebrity endorser yang diinginkan 

c. Pemilihan celebrity endorser dapat memperhatikan aspek kejujuran dalam 

menyampaikan pesan. Aspek tersebut pada celebrity endorser dapat 

membangun rasa kepercayaan oleh calon konsumen. 

d. Pemilihan celebrity endorser pun harus memperhatikan aspek keahlian dan 

prestasi yang telah dicapai oleh celebrity endorser tersebut. Dengan hal 

yang dimiliki oleh celebrity endorser tersebut, akan timbul rasa respek serta 

loyal dari konsumen terhadap celebrity endorser dan produk yang 

disampaikan. 



Pemasar pun harus mempertimbangkan keadaan dari mayoritas konsumen 

dalam pemilihan celebrity endorser. Karena hal tersebut dapat berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 
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