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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Brand ambasador dapat menjadi alat pemasaran suatu produk yang sangat penting, 

daya tariknya yang luar biasa dan memiliki penggemar yang banyak bisa menjadi hal yang 

tidak dimiliki orang lain. Brand ambasadormemiliki inner beauty,kharisma dan kredibilitas 

(Sumarwan, 2004). Kinerja brand ambbasador dimaksudkan untuk mewujudkan identitas 

perusahaan dalam penampilan, sikap, nilai-nilai dan etika. Elemen kunci dari 

brand ambassador terletak pada kemampuan mereka untuk menggunakan strategi promosi 

yang akan memperkuat pelanggan dan mempengaruhi khalayak untuk membeli suatu produk 

lebih banyak lagi (Shimp, 2003:460). Dengan menerapkan brand ambassador sebagai bentuk 

komunikasi untuk meningkatkan brand image  sehingga konsumen memiliki pemahaman 

secara benar atas keberadaan produk atau jasa yang ditawarkan. 

Brand image atau citra merekmerupakan serangkaian sifat tangible dan intangible, 

seperti ide, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan, dan fitur yang membuatnya menjadi unik. 

Sebuah brand image harus mewakili semua karakter internal maupun eksternal yang mampu 

mempengaruhi pelanggan sesuai dengan target sebuah produk (Hasan,A. 2013:210). Di 

dalam merek ini terkandung janji perusahaan kepada konsumen untuk memberikan manfaat, 

keistimewaan dan layanan tertentu. Merek sangat bernilai karena mampu mempengaruhi 

pilihan atau preferensi konsumen. Sebuah merek yang baik dapat memberikan tanda adanya 

superioritas terhadap konsumen yang mengarah pada sikap konsumen yang menguntungkan 

dan membawa kinerja penjualan dan keuangan yang lebih baik bagi perusahaan.  
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Dalam brand suatu produk merupakan suatu perhatian dan juga pertimbangan 

masyarakat atau konsumen dalam melakukan keputusan pembelian, yang dimana pada setiap 

produk memiliki kualitas yang berbeda-beda. Dalam keputusan pemilihan, konsumen benar-

benar memilih produk yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, yang 

dimana pada suatu brand produk tergantung image yang melekat dengan begitu perusahaan 

harus mampu memberikan yang terbaik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan 

keinginan konsumen, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan belajar siswa termasuk 

keberadaan aplikasi belajar online. 

Ruangguru merupakan perusahaan teknologi terbesar dan terlengkap di Indonesia 

yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan dan telah memiliki lebih dari 6 juta 

pengguna serta telah mengelola lebih dari 150.000 guru yang menawarkan jasa di lebih dari 

100 bidang pelajaran. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 2014 oleh Belva Devara dan Iman 

Usman, yang keduanya berhasil masuk dalam jajaran pengusaha sukses dibawah 30 tahun 

melalui Forbes 30 under 30 untuk teknologi konsumen di Asia. 

Ruangguru berkomitmen untuk menjadi mitra bagi pemerintah daerah demi 

memberikan pendidikan berkualitas melalui Sistem Manajemen Belajar (LMS). Tahun lalu, 

Ruangguru berhasil bekerja sama dengan 32 (dari 34) pemerintah provinsi dan lebih dari 326 

pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. Selain itu, Ruangguru juga menawarkan video 

belajar berlangganan, marketplace les privat, layanan bimbingan belajar on-demand, tryout 

ujian online, dan lain-lain.  

Ruangguru bukan hanya hadir sebagai sebuah bisnis, tetapi juga bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas guru dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan tambahan 

penghasilan bagi guru di Indonesia. Ruangguru percaya, dengan meningkatnya kualitas guru, 
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maka mutu pendidikan di Indonesia juga akan menjadi lebih baik. Ruangguru juga percaya 

bahwa teknologi dapat membantu siswa, guru, dan orang tua untuk menjalankan aktivitasnya 

menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk itu, Ruangguru bertekad untuk terus 

mengembangkan layanan-layanan lainnya serta berkolaborasi dengan berbagai pihak guna 

mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.  

Agar lebih dekat dan menarik para siswa di Indonesia Ruangguru  menggandeng 

aktor dan penyanyi muda Iqbaal Ramadhan sebagai brand ambassador. Iqbaal Ramadhan 

bernama lengkap Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan. Dimana Iqbaal lahir di Surabaya, tanggal 28 

Desember 1999. Berarti usia Iqbaal Ramadhan sekarang adalah: 18 Tahun (2017). Walaupun 

lahir di Surabaya, tapi Iqbaal Ramadhan sebenarnya asli Bandung tapi besar di Makassar, TK 

di Sorong dan sekolah SD sampai SMP di Jakarta. Iqbaal Ramadhan bersekolah di Sekolah 

Dasar (SD) SDIT AL-Muhajirin Pondok Kopi, lalu lanjut ke SMP Global Islamic School 

Condet dan terakhir sekolah SMA di Pre College Armand Hammer United Wortd College, 

New Meksiko, Amerika Serikat. Beberapa hal tersebut menjadi pertimbangan Ruangguru 

untuk memilih Iqbaal Ramadhan brand ambassador, dimana selain memiliki nama yang 

sudah terkenal juga memiliki tingkat pendidikan yang sangat memenuhi sehingga sesuai 

dengan progran yang ditawarkan oleh Ruangguru. Berdasarkan uraian latar belakang 

penelitian maka judul dalam penelitian ini yaitu:  Pengaruh Brand Ambasador Terhadap 

Peningkatan Citra Aplikasi Belajar Online Ruang Guru (Studi Pada Pengguna Aplikasi 

Ruang Guru di Malang Raya) 

1.2 Rumusan Masalah 
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Sesuai dengan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut: “ Apakah terdapatpengaruh brand ambasador terhadap peningkatan citra aplikasi 

belajar online Ruang Guru (Studi Pada Pengguna Aplikasi Ruang Guru di Malang Raya)?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapapun tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk mengetahui dan 

menganalisispengaruh brand ambasador terhadap peningkatan citra aplikasi belajar online 

Ruang Guru (Studi Pada Pengguna Aplikasi Ruang Guru di Malang Raya). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1.4.1 Secara Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk membangun ilmu pengetahuan 

dalam bidang komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang khususnya tentang kajian pengaruh brand ambasador 

terhadap peningkatan citra merek dan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengetahuan dalam penelitian–penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan dengan 

tema yang sama. 

 

1.4.2 Secara Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang 

sejenis di bidang ilmu komunikasi dalam hal mengenaipengaruh brand ambasador 

terhadap peningkatan citra merek. 

 


