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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi Massa 

Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh manusia adalah 

menyampaikan informasi secara cepat. Kebutuhan informasi tidak hanya antar 

personal, tetapi juga dalam jangkauan yang luas atau komunikasi massa. 

Komunikasi massa terbentuk karena perkembangan media komunikasi massa, 

artinya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak 

dan elektronik). Dan media massa yang perlu ditekankan adalah media yang 

dihasilkan oleh teknologi modern (Nurudin, 2011:3).  

Sedangkan fungsi komunikasi massa menurut Nurudin (2011:63), sebagai 

fungsi informasi yaitu fungsi yang paling penting dalam komunikasi massa karena 

di dalamnya mengandung fakta-fakta yang diringkas dalam 5W + 1H untuk 

disebarkan kepada khalayak umum. Fungsi selanjutnya yaitu hiburan, pada 

media-media tertentu hiburan tidak diletakkan pada posisi utama misalnya pada 

media cetak yang mengutamakan informasi sebagai sajian utama, namun tidak 

menutup kemungkinan bahwa media cetak juga terdapat fungsi hiburan berupa 

gambar-gambar atau adanya teka-teki. Berbeda dengan media cetak, fungsi 

hiburan pada media elektronik menduduki posisi paling atas dibandingkan fungsi-

fungsi lainnya. Fungsi hiburan sendiri memiliki peran untuk melepas lelah atau 

jenuh audiens/pembacanya pada media tersebut. Selain informasi dan hiburan, 

peran komunikasi massa adalah untuk mempersuasi khalayak baik dalam bentuk 
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iklan maupun tulisan dalam seperti Tajuk Rencana, artikel dan surat pembaca. 

Fungsi persuasi dianggap sebagai fungsi yang paling penting dari komunikasi 

massa menurut Josep A. Devito (1997) dalam Nurudin (2011:72), diantaranya 

mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang. 

Mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai sesorang. Menggerakkan seseorang 

untuk melakukan sesuatu dan memperkenalkan etika atau menawarkan sistem 

nilai tertentu. Selanjutnya fungsi transmisi budaya yang terbagi dalam dua 

tingkatan yaitu kontemporer dan historis. Dalam tingkatan kontemporer media 

massa memperkuat konsensus nilai masyarakat dengan selalu memperkenalkan 

bibit perubahan secara terus-menerus. Sedangkan pada tingkatan historis manusia 

sudah dapat melawati atau menambahkan pengalaman baru dari sekarang untuk 

membimbingnya ke masa depan. 

Pada fungsi selanjutnya, media massa mepunyai fungsi kohesi yang artinya 

media massa mendorong masyrakat untuk bersatu dan merangsang masyrakat 

untuk memikirkan bahwa bercerai-berai bukan keadaan yang baik untuk hidup 

mereka. Namun media massa juga mempunyai fungsi integrasi dan disintegrasi 

sosial, dengan kata lain bila kita membicarakan bahwa media massa sebagai 

penyatu masyrakat, kita juga perlu membicarakan peluang munculnya 

permusuhan dan konflik di masyarakat akibat pemberitaan media massa. Lalu 

media massa juga memiliki fungsi pengawasan yang menunjuk pada 

pengumpulan dan penyebaran informasi. Fungsi pengawasan dibagi menjadi dua 

yaitu warning or beware survelliance (pengawasan peringatan) dan instrumental 

survillance (pengawasan instrumental). Selanjutnya fungsi media massa adalah 
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menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan 

lingkungannya yaitu fungsi korelasi.  

Media massa juga berfungsi sebagai pewaris sosial yang memberikan 

pendidikan pada khalayak, baik pendidikan formal maupun informal yang 

mencoba meneruskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, pranata, dan etika 

dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pada fungsi lain komunikasi massa bisa 

menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Komunikasi 

massa berperan memberikan informasi yan mempunyai motif-motif tertentu untuk 

melawan kemapanan. Dan fungsi terakhir dari komunikasi massa adalah 

menggugat hubungan triktonomi yang menhubungkan pemerintah, pers, dan 

masyarakat. Dalam hubungan triktonomi masing-masing memiliki kepentingan 

yang berbeda-beda dan bertolak belakang  

Dalam penelitian ini media media massa sebagai alat yang digunakan dalam 

mempromosikan merek terdiri dari tiga kategori yaitu media cetak 

(koran/majalah), media elektronik (televisi dan radio), serta media online 

(youtube dan media sosial lainnya).  Pada media elektronik khususnya televisi, 

iklan merupakan salah satu penopang keberlangsungan sebuah acara/program 

pada televisi. Semakin bagus acara pada saluran tersebut maka sponsor/iklan yang 

masuk semakin banyak. Sedangkan pada koran/majalah, kolom iklan lebih sedikit 

dibandingkan dengan berita. Namun pada majalah bertema seperti majalah 

olahraga, gadget, bisnis, dan yang lainnya, informasi sebuah produk akan 

dijabarkan secara detail. Sehingga pada majalah informasi akan diketahui oleh 

pembaca secara jelas dan detail. Sedangkan pada youtube atau media sosial 



11 

 

lainnya, sebuah iklan akan mudah dilewati oleh audiens apabila mereka tidak 

menginginkan iklan tersebut ada pada panel yang ditonton, sehingga iklan tidak 

dapat memberikan informasi kepada massa yang diinginkan. Dari seluruh media 

yang dapat digunakan sebagai alat penyampaian informasi, iklan-iklan komersil 

harus dapat menjual kreatifitas pengiklan karena setiap media massa memiliki 

kelemahan dan kelebihan masing-masing, agar iklan dapat menarik minat audiens.  

 

2.2 Teori Jarum Hipodermik - AIDDA 

Media massa muncul untuk meyakinkan tingkah laku, nilai dan maksud 

pengirim adalah kepentingan lebih besar daripada penerima. Pesan yang disajikan 

media massa berdampak kuat pada audience. Artinya pesan yang sangat jelas 

akan dan sederhana akan jelas dan sederhana pula direspon. Pada teori ini, media 

memiliki peranan yang kuat dalam mempengaruhi afektif, kognitif dan behavior 

audiens. Teori ini mengasumsikan media massa mempunyai pemikiran bahwa 

audience bisa ditundukkan dengan cara apapun yang dikehendaki media.  

Menurut Jason dan Anne Hill (1997) dalam Nurudin (2011 : 166) media 

massa dalam teori ini mempunyai efek langsung “disuntikkan “ ke dalam 

ketidaksadaran audience. Sehingga perilaku yang diperilihatkan televisi memberi 

rangsangan masyarakat untuk menirunya. Dibandingkan dengan media massa 

yang lain, televisi memiliki peran dalam memengaruhi lebih banyak sikap dan 

perilaku masyarakatnya. Para ahli komunikasi berpendapat bahwa dalam 

melancarkan komunikasi lebih baik menggunakan pendekatan yang disebut A-A 

Procedure atau from Attention to Action Procedure atau yang disingkat AIDDA 
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(Attention, Intererst, Desire, Decision, Action). Dimana pada proses AIDDA, 

komunikator harus menimbulkan daya tarik. Seorang komunikator akan 

mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap, pendapat, dan 

tingkah laku komunikator melalui mekanisme daya tarik jika pihak komunikan 

merasa bahwa komunikator ikut serta dengannya. Dengan kata lain komunikan 

merasa memiliki kesamaan antara dirinya dengan komunikator, sehingga 

komunikan bersedia mengikuti pesan yang disampaikan oleh komunikator.  

Apabila komunikan telah memberikan perhatian, maka hendaklah disusul 

dengan upaya menumbuhkan minat (interest) dan berkelajutan agar menimbulkan 

hasrat/keinginan (desire) untuk melakukan apa yang disampaikan oleh 

komunikator. Namun keinginan tidak berarti apa-apa jika komunikan tidak 

mengambil keputusan (decision) untuk melakukan kegiatan (action) sebagaimana 

yang diharapkan komunikator (Effendy, 2000:305).  

Dari teori jarum hipodermik dapat kita ketahui bahwa pada penelitian ini 

brand ambassador adalah seorang komunikator akan menimbulkan efek besar 

pada komunikan. Maka menurut konsep AIDDA, brand ambassador haruslah 

memilki daya tarik yang sama dengan konsep diri audiens agar khalayak yang 

merasa konsep dirinya sama dengan brand ambassador menimbulkan minat dan 

hasrat yang selanjutnya terdapat proses keputusan yang berujung pada tindakan 

sesuai yang diinginkan pengiklan. 
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2.3 Periklanan Sebagai Media dalam Pengambilan Keputusan 

Peran periklanan adalah komunikasi persuasif yang menggunakan media 

massa dan media interaktif untuk menjangkau audiens dengan tujuan mengaitkan 

dan mengidentifikasi sponsor dengan pembeli, dan memberikan informasi tentang 

produk (Moriarty, Mitchell, Wellss, 2015:76). Media periklanan saat ini tidak 

hanya bergantung pada media cetak (koran, majalah, dll) dan media elektronik 

(radio dan televisi), perkembangan media yang dapat digunakan untuk 

mengiklankan barang atau pun jasa dapat berupa  facebook, youtube, instagram, 

dan sebagainya seiring dengan perkembangan media sosial yang ada di khalayak. 

Dilihat dari targetnya, audiens iklan adalah pribadi yang konsumtif, maka iklan 

yang dijual biasanya bersifat persuasif seperti barang konsumen (consumen 

goods) sehari-hari dan juga iklan konsumen dalam jangka waktu panjang atau 

barang tahan lama (durable goods) seperti mobil, rumah, dan peralatan elektronik 

lainnya.  

Menurut Kotler (2008) dalam Agus (2012:73) menggarisbawahi tujuan 

periklanan dalam 3 kategori utama : 

 Memberikan informasi (to inform)-dalam hal ini menyampaikan kepada 

konsumen tentang suatu produk baru. 

 Membujuk (to persuade)-dalam hal ini mendorong calon konsumen untuk 

beralih pada produk berbeda. 

 Mengingatkan (to remaind)-dalam hal ini mengingatkan pembeli di mana 

mereka dapat memperoleh suatu produk. 
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2.3.1 Macam-macam bentuk iklan 

Tidak dipungkiri perkembangan teknologi pada media 

elektronikmemberikan dampak yang besar bagi perusahaan-perusahaan dalam 

mengiklankan barang dagangan mereka. Berbagai jenis iklan pun mulai mengisi 

kolom-kolom yang disediakan oleh media. Menurut Jefkins dalam Periklanan 

(1997:39-55) jenis-jenis media dibagi menjadi beberapa iklan, antara lain : 

1. Iklan Konsumen : 

Adalah iklan berisikan barang-barang barang-barang yang umumnya dibeli 

oleh masyarakat. Ada dua jenis barang dalam iklan konsumen yaitu barang 

konsumen (consumer goods) yaitu barang kebutuhan sehari-hari seperti 

shampoo, sabun, dan sebagainya. Dan juga barang tahan lama (durable 

goods) contohnya mobil, tempat tinggal, perhiasan dan lain-lain. Media 

utama bagi iklan barang konsumen biasanya diminati secara luas yang dapat 

merangkul orang banyak seperti koran, radio, televisi. 

2. Iklan Antarbisnis : 

Kegunaan iklan tersebut adalah mempromosikan barang dan jasa non-

konsumen seperti air bersih, listrik, eskalator dan lain-lain yang dibutuhkan 

oleh perusahaan manufaktur. Pada iklan antarbisnis terdapat pemasok 

sekunder untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Iklan ini pun memiliki ciri 

khas yang bersifat informatif dan rinci mengenai barang yang diiklankan. 

Pembuatan iklan antarbisnis pun tergolong mahal karena harus 

menghasilkan gambar yang detail atau copywriter untuk menulis bahasa 

teknik yang cermat dan akurat. Biasanya iklan tersebut menggunakan media 
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berupa jurnal-jurnal perdagangan dan teknik, literatur dan katalog teknik, 

pameran-pameran dagang, serta seminar dan demonstrasi teknik. 

3. Iklan Perdagangan : 

Iklan yang ditujukan kepada kalangan distributor, pedagang-pedagang 

kulakan besar, agen, eksportir/importir, dan para pedagang besar dan kecil. 

Pers pedagang akan memberikan informasi kepada pedagang tentang barang 

yang tersedia untuk dijual kembali dan juga untuk memesan atau 

menanyakan informasi lebih lanjut, serta membantu salesman lapangan 

untuk menghubungi pemilik stok barang. 

4. Iklan Eceran : 

Iklan yang dibuat dan disebarluaskan oleh pihak pemasok atau perusahaan 

pabrik pembuat produk dan biasanya ditempatkan di semua lokasi yang 

menjual produk tersebut kpeada konsumen. Biasanya iklan tersebut 

dipasang pada media yang cakupannya luas sepereti koran mingguan lokal, 

koran harian lokal, poster-poster yang terpasang pada angkutan umum, 

siaran iklan televisi, siaran niaga radio-radio, selebaran-selebaran iklan dan 

katalog-katalog. Ciri dari iklan eceran adalah cukup unik sehingga 

menciptakan citra, cukup mencolok dengan menegaskan lokasinya, punya 

bentuk bervariasi sesuai dengan jenis khusus dari barang yang ditawarkan, 

dan menonjolkan besarnya harga yang ditawarkan. 

5. Iklan Bersama : 

Atau kerja sama iklan di sini mengacu pada iklan eceran, contohnya 

promosi bersama misalkan iklan roti dan mentega atau iklan dagang. 
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Dukungan iklan dari pihak perusahaan kepada pengecer produk-produknya 

disebut iklan secara vertikal. 

6. Iklan Keuangan : 

Iklan keuangan meliputi iklan-iklan bank, jasa tabungan, asuransi, dan 

investasi. Ada iklan keuangan yang ditunjukkan pada masyarakat umum, 

seperti iklan yang diluncurkan asosiasi perumahan atau lembaga tabungan 

nasional, adapula yang dimunculkan di koran keuangan dan bisnis saja. 

Tujuannya adalah untuk menghimpun dana pinjaman atau menawarkan 

modal, baik dalam bentuk asuransi, penjualan saham, surat obligasi, surat 

hutang atau dana pensiun. Media yang dipilih tergantung khalayak yang 

hendak dituju, misalnya bank-bank nasional besar yang cabangnya tersebar 

di mana-mana menggunakan pers nasional dan televisi. Iklan investasi 

sering muncul di koran-koran atau majalah bisnis yang diminati kelas 

mengah. Prospektus-prospektus penerbitan saham menyita dua sampai tiga 

halaman penuh di surat kabar terkemuka. 

7. Iklan Rekruitmen : 

Iklan yang bertujuan merekrt calon pegawai dan bentuknya antara lain iklan 

kolom yang menjanjikan kerahasiaan pelamar atau selebaran biasa. Iklan ini 

terdiri dari dua jenis, yaitu iklan yang diisi oleh para pencari kerja dengan 

menyertakan identitas atau kotak pos, dan iklan yang berasal dari lembaga, 

perusahaan, atau biro-biro rekruitmen yang diberi wewenang untuk mencari 

dan memilih calon untuk mengisi lowongan yang tersedia. Media utama 

yang digunakan untuk iklan rekruitmenselain menggunakan radio dan 
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televisi biasanya menggunakan kelompok pers seperti surat kabar nasional, 

jurnal-jurnal perdagangan, pers daerah, dan terbitan-terbitan gratis. Dengan 

ciri-ciri khusus dari iklan ini adalah menarik sebanyak-banyaknya pelamar 

yang memenuhi segala persyaratan dengan biaya serendah-rendahnya.  

Dengan keuntungan perusahaan tinggal menerima daftar pendek calon 

terbaik hasil saringan biro periklanan tersebut.  

 

Dari seluruh jenis iklan tersebut, penelitian mengenai pengaruh brand 

ambassador termasuk ke dalam kategori jenis iklan konsumen yang bersifat 

barang tahan lama karena media utama bagi iklan barang konsumen biasanya 

diminati secara luas yang dapat merangkul orang banyak seperti majalah, koran, 

radio, televisi. 

2.3.2 Selebriti Pendukung dalam Iklan  

Iklan tidak hanya berisi tentang teks mendetail mengenai informasi barang 

dari produk yang ditawarkan. Munculnya iklan-iklan yang kreatif dapat menarik 

perhatian konsumen untuk memperhatikan break acara selama 30-60 detik 

pertayangan iklan. Selain bentuk iklan yang kreatif, biasanya perusahaan yang 

mengiklankan barang menggunakan brand ambassador dengan menunjuk artis 

atau juga orang-orang yang berpengaruh di masyarakat.  

Menurut Shimp (2000:460) “para pengiklan dan biro-biro periklanan 

bersedia membayar harga yang tinggi kepada kaum selebriti tersebut yang disukai 

dan dihormati oleh banyak khalayak yang menjadi sasaran dan diharapkan akan 

mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen yang baik terhadap produk yang 
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didukung”. Ada lima pertimbangan selebriti tersebut dipilih untuk mengisi iklan 

menurut Shimp (2000:464), antara lain : 

 Kredibilitas Selebriti : keahlian seorang selebriti merupakan alasan utama 

untuk memilih selebriti sebagai pendukung periklanan. Orang yang dapat 

dipercaya dan dianggap memiliki wawasan yang tentang isu tertentu, seperti 

kehandalan merek, akan menjadi orang yang paling meyakinkan orang lain 

untuk mengambil tindakan. Contoh iklan keju Prochiz yang dibintangi 

Farah Queen yang dikenal sebagai chef oleh masyarakat umum. 

 Kecocokan Selebriti dengan Khalayak : salah satu contoh iklan ponsel 

Huawei edisi bola yang diperankan bintang Arsenal dan tim nasional Chile, 

Alexis Sanchez cocok dengan karakter khalayak yang menyukai segala 

informasi mengenai bola dengan cepat.    

 Kecocokan Selebriti dengan Merek : sama seperti contoh di kasus yang di 

awal, Farah Queen cocok dengan mengiklankan keju Prochiz. Para eksekutif 

periklanan menuntut agar citra selebriti, nilai dan perilakunya sesuai dengan 

kesan yang diinginkan untuk merek yang diiklankan. 

 Daya Tarik Selebriti : meskipun tidak terlalu penting seperti kredibilitas 

dan kecocokan selebriti dengan khalayak atau merek, dalam memilih 

selebriti sebagai pembicara, para eksekutif periklanan akan mencari daya 

tarik meliputi keramahan, menyenangkan, fisik, dan pekerjaan sebagai 

dimensi penting dari konsep daya tarik. 

 Pertimbangan lainnya : faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan 

adalah, 1) biaya untuk memperoleh layanan dari selebriti, 2) besar-kecilnya 
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kemungkinan bahwa selebriti akan berada dalam masalah setelah suatu 

dukungan dilakukan, 3) sulit atau mudahnya ia akan bekerja sama, dan 4) 

berapa banyak merek-merek lainnya yang sedang didukung selebriti. 

2.3.2.1 Brand Ambassador 

Dalam komunikasi pemasaran, meningkatkan penjualan produk adalah 

salah satu tujuan utamanya. Dalam mengomunikasikan pemasaran banyak hal 

dilakukan oleh perusahaan salah satunya adalah dengan menggunakan brand 

ambassador dalam memasarkan produk tersebut. Brand ambassador sangat 

berpengaruh dalam membawakan citra dari produk yang diwakilinya, maka 

pemilihan brand ambassador harus sesuai dengan  latar belakang brand 

ambassador tersebut. Karena seorang brand ambassador adalah seseorang yang 

memiliki hasrat mengenai sebuah merek,  bersedia untuk memperkenalkan atau 

bahkan suka rela dalam memberikan informasi mengenai produk yang 

diwakilinya.   

“A brand ambassador is anyone who is passionate about the brand, is 

willing to talk about it, and many even volunteer brand information on her own” 

(Doucett, 2008:822) dalam Tri Ajeng (2014). Menurut Shimp (2003) dan Royan 

(2005) yang dikutip dari Tri Ajeng (2014), brand ambassador biasanya adalah 

orang-orang yang dikenal publik, misalnya penyanyi, aktor/aktris, atlet, dan lain-

lain.  

Brand ambassador ini digunakan sebagai juru bicara untuk sebuah merek 

agar cepat melekat dibenak publik sehingga konsumen mau membeli produk 

tersebut. Menggunakan brand ambassador dari kalangan yang sudah terkenal 
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memudahkan perusahaan dalam memasarkan produk karena citra yang melekat 

pada brand ambassador tersebut. Sehingga diharapkan brand ambassador dapat 

membantu brand awareness, brand recognition, brand recall, dan meningkatkan 

pada brand purchase (Royan,2005:12). 

Sama seperti pembahasan sebelumnya, menurut Royan(2005:15-19) yang 

dikutip oleh Tri Ajeng (2014) terdapat karakteristik yang harus diluruskan dengan 

efek komunikasi yang ingin ditimbulkan atau dimunculkan dalam kampanye. 

Model yang dapat digunakan untuk meluruskan karakteristik brand ambassador 

adalah VisCap model. VisCap model terdiri dari empat model utama dari 

karakteristik brand ambassador diantaranya: 

- Visibility (Kemungkinan Dilihat) 

Adalah seberapa jauh popularitas yang melekat pada selebriti yang mewakili 

produk tersebut. Dari segi ini seorang ambassador adalah mereka yang 

memiliki kemungkinan untuk dilihat dan berpengaruh luas terhadap audiens. 

Proses respon yang menghubungkan visibility dan brand awareness adalah 

harapan untuk diperhatikan. 

- Credibility (Kredibilitas) 

Credibility yang dimiliki oleh ambassador memiliki pengaruh sangat besar. 

Kredibilitas biasanya menggambarkan persepsi audiens terhadap keahlian, 

pengetahuan, serta pengalaman yang relevan yang dimiliki oleh brand 

ambassador utnuk memberikan informasi yang tidak biasa dan objektif. 

Konsep kredibilitas adalah element penting dalam menentukan efektifitas 

brand ambassador yang memiliki keahlian (expertise) dan kepercayaan 
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(trustworthiness). Menurut Rakhmat (2002:257) deifinisi kredibilitas 

terkandung dua hal: (1) kredibilitas adalah persepsi komunikate; jadi tidak 

inheren dalam diri komunikator; (2) kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat 

komunikator, yang selanjutnya akan disebut dengan komponen-komponen 

kredibilitas.   

- Attraction (Daya Tarik) 

Ada dua hal penting dalam menggunakan selebritis jika dihubngkan dengan 

daya tarik, yang pertama adalah tingkat disukai oleh audiens (likability) 

yaitu daya tarik penampilan fisik dan kepribadian. Melalui daya tarik 

ambassador diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap brand image 

yang dibawakan. Dan yang kedua tingkat kesamaan dengan personality 

yang diinginkan pengguna produk (similarity), yaitu target penonton 

haruslah menyamakan dengan gambaran emosional dalam iklan dan hal ini 

ditambah dengan memperlihatkan seseorang diiklankan  yang memiliki 

gaya serupa dengan target penonton.  

- Power (Kekuasaan) 

Adalah sejauh mana tingkat kekuatan selebritis tersebut membujuk para 

audiens dalam mempertimbangkan produk yang diiklankan untuk 

dikonsumsi. Tingginya pangkat atau besarnya nama yang dimiliki 

komunikator sangat menunjang kekutan dalam mempengaruhi khalayak. 
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2.5 Kesesuaian antara Produk dan Konsep Diri dalam Pengambilan 

Keputusan 

2.5.1 Keseuaian produk dan Konsep Diri 

Menurut Solomon (2007) dalam Sumarwan (2014:76) proses keputusan 

konsumen untuk membeli produk sesuai dengan konsep dirinya dilandasi oleh 

proses berpikir kognitif.  

“Teori kesesuian citra produk dengan konsep diri (congruty theory) 

menyatakan bahwa semakin sesuai citra produk/merek tersebut akan semakin 

disukai konsumen” (Sumarwan, 2014:77).  

Dalam buku Perilaku Konsumen oleh Sumarwan (2014:77) menuliskan keseuaian 

produk dengan konsep diri dipengaruhi oleh dua aspek, yang pertama yaitu sex 

role dan body role. Sex role atau identitas seksual (feminisme dan maskulinitas) 

sangat mempengaruhi konsep diri seseorang. Sedini mungkin identitas sosial 

seseorang mulai dibentuk agar berperilaku sesuai dengan identitas seksual. 

Sedangkan body role atau penampilan fisik seseorang yang menentukan 

bagaimana konsep diri yang dimiliki orang tersebut. Body role juga sering 

diartikan sebagai penggunaan suatu produk yang dapat membedakan identitas 

apakah seseorang tergabung dalam suatu kelompok atau tidak.  

Namun Setiadi (2016:75) menjelaskan bahwa konsep diri yang dimiliki oleh 

seorang individu adalah berupa penilaian-penilaian terhadap dirinya sendiri. 

Konsep diri yang ada pada konsumen bisa berhubungan dengan sifat-sifat seperti 

bahagia, keberuntungan, modern, praktis, energetis, serius, mengendalikan diri, 

kesuksesan, sensitif, dan agresif. Konsep diri diatur oleh dua prinsip, yaitu tentang 
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keinginan untuk mencapai konsistensi dan keinginan untuk meningkatkan harga 

diri (self-esteem). Kemudian konsep actual self (diri yang sebenarnya), 

menyatakan bahwa pembelian yang dilakukan konsumen dipengaruhi oleh konsep 

yang dimiliki mereka sendiri. Konsistensi diri dicapai dengan membeli produk 

yang dirasakan konsumen sama dengan konsep diri mereka, dan oleh karena itu 

ada kesamaan antara citra merek dan citra diri (self-image). 

2.5.2 Proses Pengambilan Keputusan Konsumen  

Setiap konsumen akan melakukan pencarian, pembelian, penggunaan 

beragam produk dan merek setiap periode tertentu. Schiffman dan Kanuk (2010) 

dalam Sumarwan (2014:357) mengatakan bahwa seorang konsumen yang hendak 

melakukan pilihan maka ia harus memiliki pilihan alternatif. Dalam bukunya 

Perilaku Konsumen, Setiadi (2015:14) membagi beberapa kategori dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian, diantaranya : 

1. Pengenalan masalah : daiwali saat pembeli menyadari adanya masalah 

kebutuhan. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan 

internalmaupun rangsangan eksternal. 

2. Pencarian informasi : konsumen yang mulai timbul minatnya akan 

mencari informasi lebih banyak. Proses mencari informasi dapat dilakukan 

dengan berbagai cara mulai dari bertanya dengan teman-temannya, mencari 

bahan-bahan bacaan dan melakukan kegiatan untuk mempelajari yang lain. 

Sedangkan sumber informasi konsumen dikelompokkan menjadi empat 

kelompok : 

1. Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, dan kenalan 
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2. Sumber komersial : iklan, tenaga penjual, penyalur, kemasan, dan 

pameran. 

3. Sumber umum : media massa, dan organisasi konsumen. 

4. Sumber pengalaman : pernah menangani, menguji, dan menggunakan 

produk. 

Setiap sumber informasi akan mempengaruhi keputusan pembelian yang 

berbeda-beda, misalnya informasi komersil umumnya melaksanakan fungsi 

memberitahu, sedangkan sumber pribadi melaksanakan fungsi 

legitimasi/evaluasi. 

3. Evaluasi alternatif : adalah bagaimana konsumen memproses informasi 

mengenai produk atau jasa  untuk membuat keputusan terakhir. Pada tahap 

evaluasi konsumen dianggap sebagai pembentuk nilai dari produk terutama 

berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional. Kepercayaan 

konsumen pada tingkat ini dapat menimbulkan citra merek. 

4. Keputusan membeli : pada tahap evaluasi, konsumen membentuk 

preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. 

Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang 

paling disukai. Tujuan pembelian dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tidak 

terduga yang dapat mengubah tujuan pembelian. Konsumen membentuk 

tujuan pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti : pendapatan keluarga 

yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang 

diharapkan. 
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5. Perilaku sesudah pembelian : pada periode ini konsumen akan mengalami 

beberapa tingak kepuasan dan ketidakpuasan. Konsumen tersebut akan 

terlibat dalam tindakan sesudah pembelian dan penggunaan produk yang 

akan menarik minat pasar.  

6. Kepuasaan sesudah membeli : setelah membeli produk, seorang konsumen 

mungkin mendeteksi adanya suatu cacat, mungkin juga beberapa konsumen 

yang bersifat netral pada cacat tersebut dan bahkan beberapa mungkin 

melihat cacat tersebut sebagai sesuatu yang meningkatkan nilai dari produk. 

Kepuasan pembelian merupakan fungsi dari dekatnya antara harapan dari 

pembeli tentang produk dan kemampuan produk tersebut. 

7. Penggunaan dan pembuangan sesudah pembelian : para pemasar juga 

harus mengontrol bagaimana pembeli menggunakan dan membuang suatu 

produk. pada akhirnya pemasar perlu mempelajari pemakaian dan 

pembuangan produkuntuk mendapatkan isyarat-isyarat dari masalah-

masalah dan peluang-peluang yang mungkin ada.  

Namun dalam pembelian rutin biasanya konsumen tidak mengikuti langkah-langkah 

di atas dan cenderung melompati bagian-bagian tertentu. Contohnya dalam 

pembelian shampoo, konsumen yang sudah biasa mengenali kebuthannya dan 

langsung mengambil keputusan  tanpa mencari informasi maupun tahap evaluasi.  
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh :  

Tabel 2.1 

No. Peneliti/tahun Judul Penelitian Hasil penelitian 

1. Tri Ajeng Natalina 

Kusumaningtyas/2014  

Pengaruh 

Karakteristik Brand 

Ambassador Dalam 

Iklan Terhadap Citra 

Merek Vaseline Men 

Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan terdapat 

pengaruh yang besar atau 

brand ambassador 

memiliki pengaruh positif 

terhadap citra merek 

produk yang diiklankan. 

2.   Fransisca Juanda 

Kurniawan dan 

Yohanes Sondang 

Kunto/2014 

Analisa Pengaruh 

Visibility, Credibility,  

Attraction, Dan Power  

Celebrity Endorser 

Terhadap Brand 

Image Bedak Marcks 
Venus 

Penelitian tersebut 

membuktikan adanya 

pengaruh dari visibility, 

credibility, attraction dan 

power dalam buying 

attention. Namun hanya 

visibility dan attraction 

yang memiliki pengaruh 

signifikan. 
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Dari penelitian terdahulu, Ajeng Tri melakukan penelitian mengenai pengaruh 

brand ambassador yang digunakan oleh merek Vaseline Men. Pada penelitiannya 

pengaruh Band Noah yang menjadi duta produk pembersih muka tersebut 

memberikan citra positif menurut audiens. Walaupun sang pentolan vokalis yaitu 

Ariel sempat tersandung kasus video porno, Band Noah mendapatkan respon yang 

positif dalam membawa produk dari Unilever. Lalu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Fransisca dan Yohanes, mereka menganalisis pengaruh dari 

karakteristik brand ambassador yang terdiri dari visibility, credibility, attraction 

dan power terhadap brand image yang dibangun pada produk bedak Marcks 

Venus. Dengan menggunakan regresi linier berganda, penelitian Fransisca dan 

Yohanes membuktikan bahwa visibility, credibility, attraction dan power brand 

ambassador memiliki pengaruh kepada perhatian pembeli, yang artinya brand 

ambassador yang digunakan mampu membuat audiens sampai pada tingkat 

attention atau perhatian kepada produk tersebut. Namun hanya variabel visibility 

dan attraction yang memiliki pengaruh yang signifikan. 

2.6 Definisi Konseptual 

1. Brand Ambassador (Variabel X) 

Adalah seseorang yang memiliki hasrat mengenai sebuah merek,  

bersedia untuk memperkenalkan atau bahkan suka rela dalam memberikan 

informasi mengenai produk yang diwakilinya.   
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Gambar 2.2 

Definisi konseptual variabel X terhadap variabel Y 

 

 

 

 

 

2.7 Definisi Operasional 

Variabel X atau karakter brand ambassador yang diteliti dalam penelitian 

ini adalah pendapat dari responden mengenai brand ambassador. Sedangkan 

variabel Y atau keputusan pembeli yang diteliti dari penelitian ini adalah kesan 

responden terhadap produk yang digunakan yaitu OPPO Smartphone. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.2 

Variabel dan Indikator Penelitian 

No. Variabel Indikator Item 

1.  Brand Ambassador (X) 1. Visibility - Keterkenalan dan kepopuleran 

Isyana Sarsvati, Rio Haryanto, 

Laudya Cynthia Bella, Chelsea 

Olivia, Deddy Corbuzier, 

Chelsea Islan dan Reza Rahadian 

sebagai brand ambassador 

OPPO smartphone. 

Visibility (X1) 

Credibility(X2) 

Attraction (X3) 

Powery (X4) 

Keputusan Membeli (Y) 
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2. Credibility - Kecocokan, keahlian, kejujuran 

serta akting dan penyampaian 

pesan dalam (penampilan) Isyana 

Sarsvati, Rio Haryanto, Laudya 

Cynthia Bella, Chelsea Olivia, 

Deddy Corbuzier, Chelsea Islan 

dan Reza Rahadian sebagai 

brand ambassador OPPO 

smartphone. 

3. Attraction - Kesesuaian Isyana Sarsvati, Rio 

Haryanto, Laudya Cynthia Bella, 

Chelsea Olivia, Deddy Corbuzier, 

Chelsea Islan dan Reza Rahadian 

sebagai brand ambassador dengan 

tema young, meticulous dan 

trendsetter dari OPPO. 

- Bentuk fisik Isyana Sarsvati, Rio 

Haryanto, Laudya Cynthia Bella, 

Chelsea Olivia, Deddy 

Corbuzier, Chelsea Islan dan 

Reza Rahadian dalam menunjang 

tagline OPPO (Camera Phone) 

4. Power - Kemampuan Isyana Sarsvati, Rio 
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Haryanto, Laudya Cynthia Bella, 

Chelsea Olivia, Deddy 

Corbuzier, Chelsea Islan dan 

Reza Rahadian dalam 

menunjukkan fitur-fitur unggulan 

yang ada pada smartphone 

OPPO.  

- Kemampuan aktris/aktor dan atlet 

dalam membuat responden 

memilih smartphone dengan 

keunggulan fitur yang berbeda 

dari smartphone lain. 

2. Keputusan Pembeli (Y) 1. Harga - Keseuaian harga dengan produk 

yang ditawarkan. 

- Kesesuaian harga produk dengan 

situasi ekonomi pembeli 

  2. Konsep Diri - Adanya kesamaan antara citra 

produk yang ditawarkan oleh 

brand ambassador dengan 

konsep diri atau kepribadian 

pembeli. 
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2.8 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2014:64) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan  masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan di mana perumusan hipotesis penelitian merupakan 

langkah dalam mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. 

Berdasarkan konsep dan teori yang telah dipaparkan peneliti di atas, 

hipotesa yang digunakan adalah hipotesa assosiatif yaitu jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah yang menanyakan hubungan antara dua variabel 

atau lebih. Metode statistik untk menguji kedua hubungan tersebut melalui 

pengukuran koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan regresi linier 

sederhana. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti mengemukakan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. H1: ada pengaruh secara parsial variabel visibility terhadap variabel 

keputusan pembeli smartphone OPPO  

Ho: tidak ada pengaruh secara parsial variabel visibility terhadap 

variabel keputusan pembeli smartphone OPPO.    

2. H1: ada pengaruh secara parsial variabel credibility terhadap variabel 

keputusan pembeli smartphone OPPO  

Ho: tidak ada pengaruh secara parsial variabel credibility terhadap 

variabel keputusan pembeli smartphone OPPO.    

3. H1: ada pengaruh secara parsial variabel attraction  terhadap variabel 

keputusan pembeli smartphone OPPO  
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Ho: tidak ada pengaruh secara parsial variabel attraction terhadap 

variabel keputusan pembeli smartphone OPPO.    

4. H1: ada pengaruh secara parsial variabel power terhadap variabel 

keputusan pembeli smartphone OPPO  

Ho: tidak ada pengaruh secara parsial variabel power terhadap 

variabel keputusan pembeli smartphone OPPO.    

 

 


