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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Swafoto atau lebih dikenal dengan sebutan selfie tentunya tidak asing lagi 

bagi kita saat ini. Dalam kamus online oxforddictionaries.com pengertian selfie 

adalah “A photograph that one has taken of oneself, typically one taken with a 

smartphone or webcam and shared via social media”. Kata selfie muncul pertama 

kali pada forum internet Australia (ABC online) di tahun 2002, walaupun sejarah 

swafoto sudah ada pada tahun 1914 menggunakan kamera kodak. Kegiatan 

swafoto sendiri dapat dilakukan oleh siapa pun, mulai dari selebriti, pejabat, 

presiden bahkan anggota kerajaan. Biasanya orang-orang melakukan swafoto saat 

pada momen-momen penting ataupun sedang berada di tempat yang bagus seperti 

pantai, gunung, taman, dll.  

Munculnya kamera pada ponsel memudahkan orang-orang dalam 

mengabadikan momennya. Karena harga yang lebih terjangkau, ponsel pintar 

lebih diminati dari pada harus membeli kamera yang harganya jauh lebih mahal. 

Ponsel  tidak hanya sebagai alat yang membantu meringankan pekerjaan namun 

juga menjadi media hiburan untuk pemiliknya. Seperti aplikasi video, musik dan 

juga kamera pada ponsel telah dirancang agar pemiliknya tidak jenuh. Salah satu 

aplikasi yang paling digemari oleh pecinta gadget adalah kamera. Fitur bawaan 

dari perusahaan ponsel pintar ini banyak di minati selain RAM dengan kapasitas 

besar. Tidak dipungkiri kamera menjadi salah satu tolak ukur harga ponsel.  
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Selama ini dua perusahaan elektronik besar yaitu Samsung dan iPhone 

merajai penjualan pasar ponsel di dunia. Meskipun begitu pelan-pelan ponsel 

produksi Cina yaitu OPPO dan Xiaomi terjun sebagai ponsel yang menawarkan 

kelebihan yang sama seperti Samsung dan iPhone dengan harga yang terjangkau 

untuk masyarakat, dengan posisi OPPO menduduki peringkat ke-4 dan Xiaomi 

yang menduduki peringkat ke-5 di dunia pada berita online yang ditulis oleh 

Reska K. Nistanto (Mei,2016).  

Penjualan pada sebuah produk tidak dapat terlepas dari bagaimana 

persuhaan produk tersebut memasarkan barang dagangannya. Marketing dan iklan 

adalah dua cara mempromosikan produk kepada masyarakat. Perbedaanya adalah 

marketing fokus untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen 

sebelum meciptakan cara untuk membuat dan menjual produk. Misalnya, 

pendekatan consumen-first, yang juga disebut pendekatan pasar. Sedangkan 

advertising adalah fokus dari iklan, apakah fokusnya pada konsumen atau 

perusahaan. Namun kali ini peneliti ingin merinci penelitian lebih kepada iklan 

(advertising) yang digunakan perusahaan untuk memasarkan produk kepada 

masayarakat. Sedangkan iklan atau periklanan adalah semua bentuk penyajian dan 

promosi nonpersonal atas ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan 

tertentu. Kunci utama iklan adalah harus menggugah perhatian calon konsumen 

terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Periklanana juga penting 

untuk menghubungkan konsumen yang sudah ada dan mengingatkan mereka akan 

alasan dalam memilih produk yang diiklankan (Hermawan, 2012:72).   
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Bentuk iklan yang kreatif adalah inovasi dalam memasarkan produk. Mulai 

dari animasi, graviti, sampai penggunaan sosok terkenal untuk kebutuhan iklan 

tersebut. Perusahaan harus selektif dalam memilih ”sosok” sebagai brand 

ambassador agar image brand tersebut positif dan mereknya mudah diingat hanya 

dengan melihat sosok tersebut. Dalam iklan penggunaan sosok dapat dibagi 

menjadi dua jenis yaitu endorse dan brand ambassador. Keduanya sama-sama 

diperankan oleh orang yang memiliki pengaruh atau berkuasa pada orang lain. 

Menurut Enche Tjin yang ditulis pada blog pribadinya (Februari,2016), perbedaan 

endorser dan brand ambassador terletak pada sistem kerjanya.  

Endorser adalah kerja sama singkat antara seseorang atau grup dengan 

barang yang akan diiklankan. Seorang endorser akan diberikan honor berupa 

barang secara cuma-cuma. Barang yang diberikan tergantung  dari jumlah 

pengikut dari endorser tersebut dan juga kesepakatan oleh  pihak-pihak terkait. 

Sistem kerja seorang endorser adalah dengan memposting (tulisan atau gambar) 

melalui account media sosialnya. Sedangkan brand ambassador atau lebih 

dikenal dengan duta produk adalah kerja sama yang terikat dengan kontrak 

perusahaan. Keuntungan brand ambassador dapat berupa honor, produk gratis 

dan diskon yang signifikan. Sedangkan kerja brand ambassador terbilang mudah 

misalnya menghadiri launching produk baru, pergi ke tempat baru untuk 

mengenalkan produk baru.  

Pemilihan endorser ataupun brand ambassador biasanya dapat dilihat dari 

besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Perusahaan yang masih dalam lingku kecil 

akan memilih seorang untuk menjadi endorser produknya dikarenakan kerja sama 
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singkat yang dapat dilakukan. Pengeluaran untuk iklan dapat diatur dengan besar 

atau kecilnya pendapatan pada endorser yang dipakai. Sedangkan perusahaan 

dalam lingkup besar akan menggunakan brand ambassador dalam memasarkan 

produknya untuk dapat mencitrakan produk pada duta atau brand ambassador 

tersebut.  

Pemilihan duta produk juga tidak dilakukan sembarangan. Perusahaan harus 

lebih selektif memilih seseorang atau grup yang akan dijadikan brand 

ambassador. Pada penelitian terdahulu yang yang dilakukan oleh Ajeng Tri, 

penelitianya adalah mencari arah pengaruh dari iklan Vaselin Men yang 

dibawakan oleh band Noah. Seperti yang kita tahu, vokalis band Noah yaitu 

Nazril Irham atau yang sering disapa Ariel pernah terlibat dalam skandal video 

porno dengan beberapa artis yang membuatnya merasakan hidup di bui beberapa 

waktu lalu. Setelah menjalani hukuman, Ariel pun kembali mengisi panggung 

musik di tanah air dan tidak sedikit pula yang menawarkan kerja sama iklan 

kepadanya ataupun band Noah. Salah satu iklan pembersih wajah yang 

menggunakan personil band Noah adalah Vaselin Men. Pada penelitannya, Ajeng 

Tri menemukan bahwa pengaruh brand ambassador terhadap citra merek yang 

dibawakan oleh band Noah memiliki pengaruh positif pada produk yang 

diiklankan.   

Menurut Royan (2014:14) salah satu model yang dapat digunakan sebagai 

evaluasi selebriti sebagai endorser atau duta adalah menggunakan model VisCap. 

Model tersebut  menyesuaikan karakteristik selebriti dengan communication 

objective yang hendak dicapai. Model VisCap terdiri dari empat unsur yang terdiri 
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dari Visibility, Credibility, Attraction dan Power. Visibility memiliki pengertian 

seberapa jauh popularitas selebriti. Credibility berhubungan dengan product 

knowledge yang diketahui selebriti. Attraction lebih menitik beratkan pada daya 

tarik selebriti. Sedangkan power adalah kemampuan atau pengaruh selebriti dalam 

menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Setelah mengetahui bahwa 

brand amassador memiliki citra positif di mata audiens, pada penelitian ini 

peneliti ingin mencari tahu seberapa besar pengaruh brand ambassador terhadap 

keputusan pembeli.  

Salah satu perusahaan smartphone yang memakai brand ambasador sebagai 

duta untuk produk perusahaannya adalah OPPO. Dengan tagline Camera Phone, 

OPPO mengubah mindset masyarakat dengan kecanggihan fitur yang lebih 

daripada smartphone biasanya. Pada artikel berita online yang ditulis oleh Dayu 

(Februari,2016), dengan inti perusahaan yang mengusung mengusung tema 

young, meticulous dan trendsetter, OPPO memakai figur muda yang bertalenta 

untuk mengiklankan produknya. Figur-figur tersebut diharapkan menjadi acuan 

anak muda untuk mengikuti apa yang digunakan brand ambassador tersebut. 

Pada iklan setiap seri OPPO menggunakan brand ambassador yang berbeda-beda, 

diantaranya Isyana Sarsvati (penyanyi), Rio Haryanto (pembalap F1), Laudya 

Cynthia Bella (aktris), Chelsea Olivia (aktris), Deddy Corbuzier (mentalis), 

Chelsea Islan (aktris) dan Reza Rahadian (aktor).  

Pemasaran yang masif melalui iklan dan promosi langsung yang menyasar 

pengguna di tingkat retail serta dukungan dari duta produk (brand ambassador) 

yang terkenal di kalangan masyarakat menjadikan OPPO sebagai merek yang 
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menguasai 19% pasar smartphone di Indonesia. Dikutip dari laman online resmi 

OPPO yang ditulis oleh ash/asj, munculnya seri ‘selfie expert’ (F1,dst) menunjang 

tingkat penjualan yang ditargetkan akhir Agustus 2016 mencapai satu juta 

penjualan, tetapi pada pertengahan Agustus target tersebut telah telampaui. 

Dengan 30% disumbangkan dari seri F1 yaitu 17.000 unit dalam sepekan.  

Dalam pemasarannya setiap perusahaan pasti menginginkan produk yang 

dijualnya laris di pasaran. Namun banyak hal yang dapat mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam mengambil keputusan dalam membeli produk yang diinginkan. 

Keputusan membeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti yang 

disampaikan Setiadi (2015:66) yaitu seperti umur dan tahap daur hidup, 

pekerjaan, situasi ekonomi, kepribadian dan konsep diri pembeli.  

Dilihat dari penggunaan brand ambassador pada produk OPPO, peneliti 

tertarik untuk meneliti karakteristik yang terdidiri dari visibility, credibility, 

attraction dan power selebriti sebagai brand ambassador tersebut berpengaruh 

terhadap keputusan pembeli smartphone OPPO dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan metode eksplanatif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini 

adalah seberapa besar pengaruh dari visibility, credibility, attraction dan power 

Brand Ambassador OPPO terhadap keputusan membeli Smartphone?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh dari 

visibility, credibility, attarction dan power Brand Ambassador OPPO yang 

mempengaruhi keputusan membeli Smartphone.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara akademis 

Secara akademis penelitian ini dapat menjadi bahan refrensi yang 

berkelanjutan dari penelitian terdahulu, dan dapat digunakan dalam kajian 

komunikasi pemasaran dan pemilihan brand ambassador yang memiliki visibility, 

credibility, attraction dan power dalam iklan suatu produk. 

1.4.2 Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan 

pertimbangan pada perusahaan dalam memilih brand ambasador untuk  membuat 

iklan barang yang dijual oleh perusahaan tersebut.  


