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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Televisi Sebagai Media Massa Elektronik 

2.1.1 Pengertian Televisi 

Televisi merupakan salah satu bentuk media dalam komunikasi massa. Dewasa 

ini seringkali para pemasar menggunakan siaran televisi sebagai media utama untuk 

memasarkan produknya. Televisi merupakan paduan audio dari segi penyiarannya 

(broadcast) dan video dari segi gambar bergeraknya (moving images). Dari paduan dua 

prinsip televisi inilah maka pemirsa dapat melihat dan mendengar semua yang disajikan 

di televisi. 

Televisi sebagai media massa elektronik dimaksudkan adalah televisi siaran yang 

merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi 

massa sebagaimana diuraikan dimuka yakni; berlangsung satu arah, komunikatornya 

melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya menimulkan keserempakan dan 

komunikannya heterogen. (Efendy, 1993:21) 

Salah satu media komunikasi massa modern adalah media televisi, yang 

merupakan media termuda setelah perang dunia kedua. Televisi adalah salah satu media 

massa yang memancarkan “suara” dan “gambar” yang berarti sebagai reproduksi 

daripada kenyataan yang disiarkannnya, melalui gelombang-gelombang 

elektronik,sehingga dapat diterima oleh pesawat penerima dirumah. (Sunarjo, 1995: 316).  

Televisi berasal dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu tele (bahasa Yunani)  

yang berarti jauh, dan visi (bahasa latin) yang berarti penglihatan. Dengan demikain  
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televisi yang dalam bahasa Inggrisnya television diartikan dengan gambar dan suara yang 

diproduksi disuatu tempat (studio televisi) dapat dilihat ditempat lain melalui sebuah 

perangkat penerima (televisi set). JB Wahyudi, dalam bukunya Komunikasi Jurnalistik 

(1991) menjelaskan bahwa komunikasi massa media televisi adalah proses komunikasi 

antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sarana, yaitu televisi, komunikasi 

massa media televisi bersifat periodik. Dalam komunikasi massa media tersebut lembaga 

penyelenggara komunikasi bukan secara perorangan. 

2.1.2 Fungsi Televisi 

Sebagai salah satu bentuk media massa modern, banyak sekali kegunaan dari 

televisi. Pada awalnya televisi hadir membawa andil bagi suatu negara. Hal ini karena 

perannya sebagai subsistem dari suatu sistem negara dan pemerintah, dimana suatu 

stasiun televisi beroperasi, maka sifat penerangan, pendidikan dan hiburan yang 

disiarkannya tergantung pada sistem negara dan pemerintah yang bersangkutan. Lebih 

jelasnya Effendy (1993;24) memaparkan mengenai  tiga fungsi tersebut, yaitu : 

1. Fungsi Penerangan 

Televisi dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang amat 

memuaskan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yang terdapat pada media massa audio 

visual tersebut. (1) merupakan faktor “immediate” mencakup pengertian langsung dan 

dekat. Maksudnya, peristiwa yang disiarkan oleh stasiun televisi dapat dilihat, dan 

didengar oleh pemirsa pada saat peristiwa itu berlangsung. (2) adalah faktor “realism” 

yang mengandung makna kenyataan. 

2. Fungsi Pendidikan 
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Sebagai media komunikasi massa, televisi merupakan sarana yang ampuh untuk 

menyiarkan pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu banyak secara simultan. 

Stasiun televisi menyiarkan acara-acara tertentu secara teratur, misalnya pelajaran 

bahasa, matematika, pesan- dan lain-lain. 

3. Fungsi Hiburan 

Fungsi hiburan yang melekat pada televisi siaran tampaknya dominan. Sebagian 

besar alokasi waktu siaran diisi oleh acara-acara hiburan. 

Seiring perkembangan zaman, fungsi televisi menjadi semakin luas. Hal ini 

dikarenakan perkembangan dalam dunia usaha saat ini yang banyak menggunakan media 

televisi sebagai sarana mempromosikan produknya. Sehingga dalam literatur lain 

Wahyudi (1986;215) menambahkan fungsi televisi sebagai media massa, secara umum 

menjadi lima fungsi utama, yaitu : 

a) Pendidikan 

b) Hiburan 

c) Penerangan / Informasi 

d) Iklan  

e) Seleksi 

Adapun fungsi televisi menurut Denis Mc. Quail (1987:70) adalah sebagai berikut 

:  

a) Informasi  

1. Menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan 

dunia. 

2. Menunjukkan hubungan kekuasaan. 
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3. Memudahkan inovasi, adaptasi dan kemajuan.  

b) Korelasi  

1. Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi. 

2. Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan. 

3. Melakukan sosialisasi. 

4. Mengkoordinasi beberapa kegiatan.  

5. Membentuk kesepakatan. 

6. Menentukan urusan prioritas dan memberikan status relatif.  

c) Kesinambungan 

1. Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan 

khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru.  

2. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai. 

 

 

 

d) Hiburan  

1. Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana rileksasi. 

2. Meredakan ketegangan sosial. 

3. Mobilisasi 

Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, 

pembangunan ekonomi, pekerjaan dan kadangkala juga dalam bidang agama. 

2.2 Brand Ambassador 
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2.2.1 Pengertian Ambassador 

Ada beberapa definisi mengenai Brand Ambassador yang dipublikasi melalui 

buku atau jurnal oleh para ahli diantaranya sebagai berikut : 

Shimp, dalam Rennyta Yusiana dan Rifaatul Maulida (2015:2), mengatakan 

bahwa brand ambassador merupakan orang yang mendukung suatu merek dari berbagai 

tokoh masyarakat populer, selain dari masyarakat populer dapat juga didukung oleh 

orang biasa dan lebih sering disebut sebagai endorser biasa. Karakteristik brand 

ambassador yaitu visibility (kepopuleran), credibility (keahlian), attraction (daya tarik) 

dan power (kekuatan). 

 

 

VisCAP Model (2012:88), penggunaan brand ambassador dilakukan oleh 

perusahaan untuk memengaruhi atau mengajak konsumen. Hal ini bertujuan agar 

konsumen tertarik menggunakan produk, terlebih karena pemilihan brand ambassador 

biasanya didasarkan pada pencitraan melalui seorang selebrititas yang terkenal. Brand 

ambassador adalah ikon budaya atau identitas,dimana mereka bertindak sebagai alat 

pemasaran yang mewakili pencapaian individualisme kejayaan manusia serta 

komodifikasi dan komersialisasi suatu produk (Devi Gita dan Retno Setyorini, 2016:3). 

Menurut Royan dalam dalam R. Yogi Prawira W dkk (2012:4) ialah seseorang 

yang dipercaya untuk mewakili produk tertentu. Penggunaan brand ambassador 

dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi atau mengajak konsumen untuk 

menggunakan sebuah produk, pemilihan brandambassador biasanya seorang selebriti 

yang terkenal. Dari pengertian-pengertian diatas yang di kemukakan oleh beberapa para 
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ahli, bisa disimpulkan bahwa Brand Ambassador adalah individu atau kelompok yang 

memliki kepopuleran, keahlian, daya tarik, dan kekuatan dalam menyampaikan sebuah 

pesan atau merepresentasikan sebuah produk atau jasa dalam mengajak konsumen. 

2.2.2 Karakteristik Brand Ambassador 

Karakteristik brand ambassador menurut Rossiter dan Percy (Royan, 2005:15) 

dikenal dengan VisCAP yaitu, visibility (kepopuleran) ialah popularitas yang melekat 

pada selebriti yang mewakili produk tersebut, credibility (kredibilitas) adalah keahlian 

dan kepercayaan yang diberikan sang bintang,attraction (daya tarik) memiliki tiga hal, 

yaitu similarity (kesamaan), familiarity (keakraban) dan liking (kesukaan), dan yang 

terakhir power adalah tingkat kekuatan selebriti tersebut untuk membujuk para konsumen 

dalam membeli produk yang diiklankan.  

Menurut Lea-Greenwood, dalam Muhammad Ikhsan Putra dkk, (2014:4) A brand 

ambassador is a tool used by companies tocommunicate and connectwith the public, 

regarding how them actuallyenhances sales. Yang artinya Sebuah brand ambassador 

adalah alat 18 yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dan terhubung 

dengan masyarakat, tentang bagaimana mereka benar-benar meningkatkan penjualan. 

Penggunaan brand ambassador dilakukan oleh perusahaan untuk memengaruhi atau 

mengajak konsumen. 

2.2.3 Indikator Brand Ambassador 

Selanjutnya Lea-Greenwood, (2014:4) antara lain adalah:  

1) Transference, adalah ketika seorang selebritas mendukung sebuah merek yang terkait 

dengan profesi mereka 
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2) Congruence (Kesesuaian), adalah konsep kunci pada brand ambassador yakni 

memastikan bahwa ada 'kecocokan' (kesesuaian) antara merek dan selebriti. 

3) Kredibilitas, adalah tingkatan dimana konsumen melihat suatu sumber (Ambassador) 

memiliki pengetahuan, keahlian atau pengalaman yang relevan dan sumber tersebut 

(ambassador) tersebut dapat dipercaya untuk memberikan informasi yang objektif 

dan tidak biasa. 

4) Daya tarik, adalah tampilan non fisik yang menarik yang dapat menunjang suatu 

produk maupun iklan. 

5) Power, adalah kharisma yang dipancarkan oleh narasumber untuk dapat 

mempengaruhi konsumen sehingga konsumen terpengaruh untuk membeli maupun 

menggunakan produk. 

2.3 Citra  

2.3.1 Pengertian Citra  

Pengertian citra menurut Soemirat dan Ardianto (2010:114) dalam Dasar-dasar Public 

Relations, seperti yang tertera dibawah ini:  Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang 

berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Untuk 

mengetahui citra dari seseorang terhadap suatu obyek dapat diketahui dari sikapnya 

terhadap obyek tersebut.  

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat menyimpulkan bahwa citra adalah 

penilaian publik terhadap sebuah objek, baik itu penilaian terhadap personal, organisasi 

maupun lembaga yang dipengaruhi oleh pesan yang diterima. Berdasarkan pengetahuan 

informasi dan pengalaman publik. Citra terbentuk karena adanya aspek persepsi, kognisi, 
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motivasi dan sikap. Empat komponen tersebut diartikan sebagai citra individu terhadap 

rangsang yang mana ini disebut sebagai “picture in our head”.  

Citra mencerminkan pemikiran, emosi dan persepsi individu atas apa yang mereka 

ketahui. Terkadang persepsi diyakini sebagai realitas karena persepsi membentuk 

citra.Kumpulan citra dibenak khalayak atau publik membentuk reputasi korporat.Reputasi 

mencerminkan persepsi publik terkait tindakan-tindakan perusahaan pada masa mendatang 

dibandingkan dengan pesaing utamanya.  

Menurut Ardianto (2010:99) pengertian cira adalah:  gambaran tentang realitas dan 

tidak harus selalu realitas. Citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap 

perusahaan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Citra 

mencerminkan pemikiran, emosi, dan persepsi individu atas apa yang mereka ketahui. 

Terkadang, persepsi diyakini sebagai realitas karena persepsi membentuk citra  

Berdasarkan definisi di atas sangatlah jelas bahwa citra mencerminkan pemikiran, 

emosi, dan persepsi atau pengetahuan yang publik dapatkan dari  perusahaan. Praktisi 

Humas senantiasa dihadapkan pada tantangan dan harus menangani berbagai macam fakta 

yang sebenarnya, berdasarkan fakta yang ada seharusnya Humas dituntut untuk menjaga 

reputasi atau citra lembaga yang diwakilinya.  

2.3.2 Unsur – Unsur Citra  

Soemirat dan Ardianto (2010:116) mengungkapkan empat unsur yang membentuk 

citra yaitu sebagai berikut:  

a. Persepsi adalah hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu 

proses pemaknaan. Dengan kata lain, individu akan memberikan makna terhadap 

rangsang berdasarkan pengalaman mengenai rangsang.  
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b. Kognisi adalah suatu keyakinan diri individu terhadap stimulus. Keyakinan ini akan 

timbul apabila individu telah mengerti rangsang tersebut, sehingga individu harus 

memberikan informasi yang cukup yang dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya.  

c. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan-kegaiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.  

d. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir dan merasa dalam 

menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan prilaku, tetapi merupakan 

kecenderungan untuk berprilaku dengan cara-cara tertentu. (Soemirat dan Ardianto, 

2010:116).  

Proses pembentukan citra pada akhirmya akan menghasilkan sikap, pendapat, 

tanggapan atau prilaku tertentu. Untuk mengetahui bagaimana citra suatu perusahaan atau 

lembaga dibenak publiknya dibutuhkan adanya suatu penelitian. Melalui penelitian 

perusahaan dapat mengetahui secara pasti sikap  publik terhadap lembaganya, mengetahui 

apa yang disukai dan apa yang tidak disukai publiknya.  

2.3.3 Jenis Citra  

Citra memiliki beberapa jenis sesuai dengan kriteria masing-masing dan merupakan 

cerminan dari suatu perusahaan atau individu. Jeffkins (2004:10) mengungkapkanada 

beberapa jenis citra diantaranya adalah:  

a. Citra bayangan (mirror image), melekat pada orang dalam suatu anggota organisasi, 

biasanya pemimpinnya.  



14 
 

b. Citra yang berlaku (current image) pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar 

mengenai suatu organisasi.  

c. Citra yang diharapkan (wish image) citra yang diinginkan oleh manajemen.  

d. Citra perusahaan (corporate image).  

e. Citra Majemuk (multiple image).  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa citra memiliki 

beberapa jenis menurut pandangan orang atau suatu organisasi.Citra juga merupakan suatu 

harapan atau keinginan yang ingin dicapai oleh individu atau perusahaan bahkan negara 

dalam mempertahankan suatu keinginannya. 

2.4 Teori New Media 

Perkembangan teknologi komunikasi belakangan ini telah mengalami kemajuan 

yang sangat pesat dan kemunculan new media merupakan salah satu hasil dari 

perkembangan teknologi komunikasi yang baru dan digital. Dalam praktek komunikasi, 

baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi, telah banyak 

memanfaatkan new media sebagai salah satu alat untuk mendukung proses komunikasi. 

Sama halnya dengan media cetak dan media elektronik, new media pun memiliki 

kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada target komunikasi (audiens). 

New media menurut Creeber dan Martin (2009) didefinisikan sebagai produk dari 

komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat bersama dengan komputer digital. 

Definisi lain new media merupakan media yang menggunakan internet media online 

berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara 

privat maupun secara publik Mondry (2008:13).  Persamaan definitif tentang konsep new 

media memperlihatkan bahwa kekuatan dalam suatu new media itu adalah penguasaan 
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teknologi terutama internet yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Keberadaan 

new media tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu 

pesat. Internet sebagai sebuah produk teknologi komunikasi, meski sudah berkembang 

beberapa puluh tahun yang lalu, namun masih menjadi perbincangan publik hingga 

sekarang. Publik tidak hanya membicarakan kekuatan internet, tetapi juga dampak negatif 

yang menyertainya Junaedi dkk (2011:7). 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah  penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian  telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara, karenajawaban yang diberikan  baru didasarkan pada teori yang 

relevan,  belum didasarkan  pada faktafakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data.Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian,belum menjawab empirik. 

Penelitihan yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Selanjutnya hipotesis, tersebutakan diujioleh peneliti dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif (Sugiyono,2009:64). 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti. Pada 

penelitian ini, peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut : 

Ho  : Tidak ada pengaruh brand ambasador terhadap peningkatan citra aplikasi 

belajar online Ruang Guru(Studi Pada Siswa SMAN 7 Malang) 

Hi: Ada pengaruh brand ambasador terhadap peningkatan citra aplikasi belajar 

online Ruang Guru(Studi Pada Siswa SMAN 7 Malang) 
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2.6 Definisi Konsep dan Operasional 

2.6.1 Definisi Konsep 

Definisi konseptual adalah konseptualisasi berkenaan dengan spesifikasi atau 

operasional atau representasi yang bersifat empiris dan terstruktur dari suatu konsep, 

teori atau hipotesis. Definisi konseptual ini bertujuan untuk membatasi persoalan yang 

akan diteliti. Dalam penelitian ini definisi konseptualnya adalah: 

a. Brand ambassador adalah seorang artis, entertainer, atlet, dan publik figur yang 

mana banyak diketahui oleh orang banyak untuk keberhasilan dibidangnya 

masing-masing dari bidang yang didukung (Prawira, 2012). 

b. Citra merek adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen terkait 

dengan aplikasi belajar online Ruang Guru (Soemirat dan Ardianto, 2010) 

2.6.2 Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan 

suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. 

a. Brand ambassador dalam peneltian ini yaitu mengenai: 

1. Kepopuleran (Vasibility)  menggambarkan selebriti yang banyak dikenali 

masayarakat dan bahkan dikagumi serta banyak yang mengidolakan. 

2. Kredibilitas (Credibility) menggambarkan presepsi konsumen terhadap keahlian, 

pengetahuan dan pengalaman yang relevan yang dimiliki oleh seorang endorser 

mengenai produk yang diiklankan serta kepercayaan konsumen terhadap endorser 

untuk memberikan informasi yang tidak biasa dan obyektif. 
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3. Daya Tarik (Attraction) endorser dengan penampilan fisik yang baik atau karakter 

non fisik yang menarik dapat menunjang iklan dan dapat menimbulkan minat 

audience untuk menyimak iklan 

4. Power (Kekuatan)adalah kharisma yang dipancarkan oleh narasumber sehingga 

dapat mempengaruhi, pemikiran, sikap atau tingkah laku konsumen karena 

pernyataan atau pesan endorser tersebut 

b. Citra merek, dengan indikator yaitu meliputi: 

1. Atribut produk, merupakan keunggulan yang dimiliki oleh jasa  dalam hal ini 

mengenai kualitas produk, jaminan dan layanan pelengkap. 

2. Manfaat yang ditawarkkan oleh produk, merupakan jaminan bahwa produk 

memiliki manfaat utama juga mendukung penampilan sesuai dengan harapan 

konsumen. 

3. Merek melambangkan budaya tertentu, dimana dengan menggunakan produk 

konsumen merasakan memilik status atau kedudukan yang lebih tinggi 

dimasyarakat. 

 


