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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Keberhasilan suatu perekonomian sangat tergantung dari kegiatan 

periklanan dalam menunjang usaha penjualan yang menentukan kelangsungan 

hidup produksi.  Tanpa iklan, maka produsen dan distributor tidak dapat 

memperkenalkan  dan menjual barangnya, sedangkan disisi konsumen tidak akan 

memiliki informasi yang memadai mengenai produk barang maupun jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan (Jefkins, 1997:2). 

Banyak inovasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan demi 

mendapatkan perhatian dari para konsumennya dan juga terbentuknya citra 

produk yang baik dalam benak konsumen yang menggunakan produk tersebut. 

Upaya juga dilakukan untuk meningkatkan penjualan perusahaan serta untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen. Selain itu, perusahaan juga perlu mengambil 

strategi yang kreatif untuk memasarkan produk terbarunya dan untuk 

mempengaruhi konsumen. 

Iklan dan promosi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari 

sistem ekonomi dan sosial masyarakat modern. Saat ini, iklan sudah berkembang 

menjadi sistem komunikasi yang sangat penting tidak hanya untuk produsen 

barang dan jasa melainkan pula bagi konsumen. Kemampuan iklan dalam 

menyampaikan pesan kepada konsumen menjadikan bidang tersebut memegang 

peranan sangat penting bagi keberhasilan perusahaan (Morrisan, 2010:1) 



2 

 

 Banyaknya iklan yang ditayangkan menyebabkan konsumen tidak dapat 

mengingat semuanya. Hanya iklan dari produk istimewa saja yang dapat menarik 

perhatian pemirsa. Secara sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang 

menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. 

Namun demikian, untuk membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan lebih 

diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli (Khasali, 1992:9). Sedangkan 

menurut Morrisan, pengelola perusahaan hingga kini masih beranggapan bahwa 

kegiatan promosi yang paling efektif adalah dengan beriklan melalui media massa 

(Morrisan, 2010:6). 

Iklan yang ditampilkan diberikan sentuhan yang menarik di mana 

diharapkan iklan akan dapat menimbulkan rasa perhatian pada konsumen 

sehingga konsumen kemudian memiliki rasa tertarik pada produk tersebut. 

Penggunaan iklan dirasa cukup efektif, terbukti ada banyak sekali iklan baik yang 

ada di media cetak maupun elektronik. Iklan yang digunakan pun akan dikemas 

semenarik mungkin untuk menumbuhkan minat beli masyarakat. Bentuk iklan 

pun dapat berupa iklan audio, visual maupun audio visual. Inilah sebabnya 

mengapa iklan digunakan sebagai bentuk pemasaran yang paling sering oleh 

perusahaan.  

Namun dari berbagai macam jenis iklan yang ada di media seperti radio, 

koran, online dan televisi. Iklan televisi dipandang sebagai jenis iklan yang paling 

efektif. Media komunikasi dengan iklan biasanya digunakan agar dapat 

menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Televisi diakui sebagai media iklan 

paling berpengaruh dan menjangkau spektrum konsumen (Kotler dan Keller, 
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2007:247). Menurut Frank Jeffkins (1997:110) menyatakan salah satu kelebihan 

televisi adalah adanya kesan realistik: 

Karena kesannya visual dan merupakan kombinasi warna-warna, suara 

dan gerakan, maka iklan televisi nampak begitu hidup dan nyata. Kelebihan ini 

tidak dimiliki oleh media lain. Kecuali ikaln bioskop yang saat ini pamornya jauh 

menurun (kedudukannya sebagai media iklan juga menurun semenjak adanya 

televisi). Dengan kelebihan ini, para pengiklan dapat menunjukkan dan 

memamerkan kelebihan atau keunggulan produkmya secara jelas sehingga 

konsumen dapat mengenalinya dengan mudah di toko-toko sekalipun ingatan 

konsumen akan apa yang diiklankan timbul tenggelam. Namun iklan visual akan 

menancapkan kesan yang lebih dalam. 

 

Dengan memasukkan kata-kata, gambar-gambar yang apik dan ditunjang 

dengan menggunakan model yang menarik dalam tayangan iklan akan mampu 

menarik perhatian masyarakat. Selain itu, penayangan iklan yang diulang-ulang 

juga merupakan sebuah strategi untuk menanamkan ingatan masyarakat terhadap 

suatu produk. 

Penggunaan iklan sebagai strategi pemasaran biasanya didukung oleh 

kehadiran brand ambassador. Brand ambassador adalah seseorang yang dapat 

dipercaya untuk mewakili produk tertentu (Royan, 2005). Biasanya perusahaan 

akan memilih brand ambassador yang banyak digemari oleh masyarakat, 

memiliki penampilan menarik, memiliki kecerdasan dan perilaku yang baik. 

Menurut Kotler (dalam Royan, 2005:8) seorang selebritis yang sangat 

berpengaruh disebabkan memiliki kredibilitas yang didukung dengan faktor 

keahlian, sifat dapat dipercaya dan adanya kesukaan. 
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Penggunaan brand ambbasador oleh perusahaan dimaksudkan untuk 

mengkomunikasikan, membentuk identitas, dan menentukan image akan produk 

tersebut. Adanya brand ambassador dalam iklan bertujuan sebagai sarana 

persuasif dalam menarik konsumen sehingga pada nantinya akan menjadi pilihan 

utama konsumen dan akan menjadi “pengingat” dari suatu produk. 

Penggunaan brand ambassador diharapkan dapat memberikan asosiasi 

positif antara produk dengan brand ambassador. Asosiasi tersebut secara 

sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang akan 

dikaitan pada suatu merek. Menurut Kotler dan Kellern (2008:239) mengatakan 

Citra yang dipilih harus ditampilkan dalam iklan yang menyampaikan suatu 

cerita, suasana hati, pernyataan sesuatu yang jelas berbeda dengan yang lain. 

Dengan dipersepsikannya seorang brand ambassador secara positif oleh 

masyarakat, diharapkan positif pula citra merek yang terbentuk dibenak 

konsumen.  

Salah satu produk yang menggunakan brand ambassador adalah Vaseline 

Men keluaran PT Unilever Indonesia Tbk. Vaseline pada awalnya hanya 

ditujukan untuk perempuan saja, dimana barang yang dihasilkan memiliki fokus 

perhatian untuk merawat kulit. Varian produk yang dihasilkan pun bermacam-

macam, mulai dari body lotion, perawatan mandi, sampai pelembab bibir. Tetapi 

dalam perkembangannya, Vaseline tidak hanya menyasar pada perempuan sebagai 

target pasarnya, melainkan pula telah menyasar kepada kaum pria yang diberi 

merek Vaseline Men. 

Kaum metroseksual menjadi pasar yang saat ini mulai banyak dilirik oleh 

perusahaan yang bergerak dalam bidang perawatan tubuh. Pada awalnya, pria 
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mertroseksual dianggap memiliki pengertian yang negatif. Mereka dianggap 

sebagai seorang gay atau banci. Tetapi sebenarnya, pria metroseksual adalah pria 

yang memiliki ciri fashionable dan concern terhadap penampilan. Produk-produk 

khsuus untuk pria pun sudah tersedia dalam berbagai merek. Mulai dari Biore 

Men, Pond’s Men, Garnier Men, Vaseline Men, dan lain sebagainya.  

Produk Vaseline Men meliputi facial foam, pelembab, dan body lotion. 

Tetapi yang saat ini sedang dipasarkan melalui iklan televisi adalah Vaseline Men 

Oil Control dan Glacial Clay  dimana pihak Unilever menggandeng Band Noah 

sebagai brand ambassadornya dimana iklan tersebut adalah iklan Vaseline versi 

Band of Bikers. Berdasarkan dua varian Vaseline Men yang diiklankan tersebut, 

maka dalam iklan Vaseline Men menggunakan tagline “Dua Langkah Untuk 

Ganteng Maksimal”. 

Dalam tayangan iklan Vaseline Men tersebut, tampak menonjolkan Ariel 

sang vokalis  sebagai bintang utamanya. Wajah Ariel yang putih bersih menjadi 

daya tarik produsen kosmetik tersebut menjadikannya sebagai bintang iklan. Ini 

sesuai segmen pasar produk tersebut, yakni kaum Adam yang suka menjaga 

penampilan dan kesehatan kulit wajah (tribunenews.com). 

Pemilihan Noah Band sebagai brand ambassador khusunya Ariel tentu 

didasarkan pada pertimbangan tertentu. Tingkat popularitas Ariel khusunya bagi 

perempuan menjadi nilai plus sebagai ambassador. Dalam survei yang dilakukan 

okezone.com, menyatakan bahwa Ariel Noah meduduki peringkat pertama 

kategori vokalis band yang paling dikagumi dimana responden memilih Ariel 

berdasarkan karya dan penampilannya(okezone.com). 
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Brand ambassador sendiri tentunya adalah orang yang memiliki citra positif 

di masyarakat, memiliki prestasi dan kredibilitas dibidangnya. Namun sayangnya, 

popularitas Ariel tidak hanya diwarnai dengan sikapnya yang baik. Pada awal Juni 

2010, masyarakat dihebohkan dengan adanya video porno Ariel yang beredar luas 

di internet bersama dua artis Luna Maya dan Cut Tari. Media massa telah 

membuat kasus tersebut menyebar luas dengan begitu cepat.  

Akibat dari kasus tersebut, Ariel dijatuhi hukuman penjara tiga tahun 

enam bulan dan didenda Rp 250.000.000,- . Dalam sidang tersebut, telah banyak 

demonstran yang terbagi menjadi dua yaitu para pendukungnya dan juga 

menentang perbuatan Ariel yang terdiri beberapa pergerakan radikal Islam 

(greenboc.blogspot.com). Tetapi setelah itu, kebebasan Ariel justru mendapat 

sambutan hangat dari para pendukungnya. Popularitas dan kharismanya pun tidak 

pudar meskipun kasus video pornonya yang telah beredar di masyarakat luas. 

Ketika ia dinyatakan keluar, sambutan hangat pun diberikan oleh para 

pendukungnya karena kebebasan Ariel dinilai akan menghidupkan kembali musik 

Indonesia. Selain itu ia juga didaulat menjadi brand ambassador sebuah produk 

kosmetik Vaseline Men. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bikers sebagai segmenatsi 

dikarenakan segmentasi produk Vaseline Men tersebut ditujukan untuk para 

bikers agar mereka lebih memperhatikan kebersihan dan menjaga kulit mereka 

karena selama ini para bikers kurang memperhatikan kondisi kulit mereka 

(swa.co.id/business-strategy/unilever-gaet-noah-untuk-vaseline-men-band-of-

bikers). Oleh sebab itu, responden dalam penelitian ini adalah Komunitas Bikers 

di Malang. 
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Berdasarkan asumsi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang ada tidaknya pengaruh brand ambassador terhadap citra produk kosmetik 

Vaseline Men. Untuk itu peneliti memberi judul penelitian ini ”Pengaruh 

Karakteristik Brand Ambassador Dalam Iklan Terhadap Citra Merek 

Kosmetik Vaseline Men (Studi Pada Pemirsa Iklan di Komunitas Bikers 

Malang)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah Pengaruh dari Karakteristik Brand Ambassador Band Noah 

terhadap citra merek Vaseline Men versi Band of Bikers? 

2. Seberapa besar pengaruh karakteristik brand ambassador terhadap citra 

merek Vaseline Men versi Band of Bikers? 

3. Bagaimana arah pengaruh Brand ambassador Band Noah melalui Ariel 

Noah terhadap citra merek kosmetik Vaseline Men? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh dari karakteristik brand ambassador 

terhadap citra merek Vaseline Men versi Band of Bikers. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari karakteristik brand 

ambassador terhadap citra merek Vaseline Men versi Band of Bikers. 

3. Untuk mengetahui arah pengaruh brand ambassador terhadap citra merek 

kosmetik Vaseline Men di komunitas Bikers Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar memberikan manfaat: 

1. Manfaat Akademik 

Sebagai masukan dan informasi bagi para peneliti dan pembaca dalam 

hal pengembangan penelitian yang akan datang, serta diharapkan sebagai 

penambah pengetahuan baik bagi jurusan Ilmu Komunikasi dan konsentrasi 

Public Relations. 

2. Manfaat Praktis 

Memperkaya penelitian tentang pengaruh brand ambassador terhadap 

citra merek kosmetik, sekaligus dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada 

pihak-pihak terkait 


