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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Kemajuan teknologi berkembang seiring dengan perubahan zaman. Kini, 

teknologi telah merambah hampir di seluruh aspek dan lini kehidupan. Teknologi 

mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih praktis dan ringkas. Penggunaan 

smartphone menjadi bukti nyata kedekatan teknologi dengan kehidupan modern. 

Fitur-fitur smartphone menawarkan kemudahan komunikasi dan informasi yang 

dapat diakses oleh konsumen. Komunikasi seperti telepon dan pesan singkat dapat 

dilakukan kapanpun. Begitu pula dengan akses akan informasi seperti berita, 

entertainment, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Pengguna 

media sosial inilah yang mendorong produsen smartphone untuk lebih kreatif 

dalam berinovasi, melahirkan smartphone dengan berbagai fitur tambahan di luar 

fungsi utama. Produsen berlomba-lomba menciptakan fitur-fitur canggih untuk 

merebut pangsa pasar Indonesia dengan menarget pengguna media sosial. 

Indonesia, sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di 

dunia serta termasuk ke dalam negara dengan pengguna media sosial yang aktif 

merupakan pasar yang cukup menantang bagi produsen smartphone untuk 

memasarkan produknya. Pada Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan market share 

atau pangsa pasar dari lima produsen smartphone yang menguasai pasar di 

Indonesia pada tahun 2017. 

 

Tabel 1 Pangsa Pasar Smartphone di Indonesia 

Produsen Pangsa Pasar (persen) 

Samsung 30.0 

OPPO 25.5 

Advan 8.3 

Vivo 7.5 

Xiaomi 6. 2 

Merek Lain 22.5 

Total 100 
Sumber : IDC 2017 (https:// infokomputer.grid.id/tag/idc) 

 

Dari Tabel 1 menunjukkan beberapa produsen asal Tiongkok mulai 

bermunculan dan perlahan menguasai pasar. Salah satu dari produsen tersebut 

adalah OPPO yang menempati peringkat kedua. Selain itu dari observasi di 

beberapa toko daerah Jakarta dan Bogor juga menunjukkan bahwa OPPO 

khususnya F Series menjadi smartphone incaran masyarakat. OPPO seri ini 

menawarkan kecanggihan kamera depan untuk mendukung aktivitas selfie atau 

swafoto konsumen. Strategi pemasaran yang efektif dan inovatif sangat 

menentukan kemenangan suatu perusahaan (produsen) di pasar. Pangsa pasar 

OPPO yang cukup bersaing di Indonesia berkaitan erat dengan strategi pemasaran 

yang digunakan. OPPO gencar melakukan promosi melalui even, bazar, juga iklan. 

Iklan merupakan bagian penting dari promosi bagi suatu perusahaan dalam 

memperkenalkan produk-produknya, iklan berguna untuk menarik minat 
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konsumen membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan 

perusahaan. Kegiatan promosi yang efektif harus berfokus pada konsumen. 

Tujuannya agar perusahaan mengetahui apakah promosi yang dilakukan sudah 

efektif memengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk atau 

jasa tersebut. Promosi dengan iklan harus ditunjang oleh hadirnya brand 

ambassador sebagai penyampai pesan. Brand ambassador sebagai komponen 

dalam iklan dapat memengaruhi popularitas suatu merek. Popularitas dari seorang 

brand ambassador ibarat sebuah magnet yang dapat menarik rasa ingin tahu 

konsumen terhadap suatu produk, terutama produk baru. Penggunaan selebriti 

sebagai brand ambassador menjadi formula yang populer dalam promosi dan 

membangun merek (Mukherjee 2009). Pada proses pemasaran, produk baru atau 

merek baru membutuhkan kesadaran konsumen bahwa merek tersebut ada. Tugas 

dari seorang brand ambassador adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

brand awareness dari suatu merek. Brand awareness akan meningkatkan 

membentuk brand image. Brand image timbul karena iklan, promosi dan 

penggunanya (Suciningtyas 2012). 

Brand ambassador dalam artian baku adalah pengguna yang karena puas 

terhadap produk kemudian memberikan kesan positif dan atau memberi 

rekomendasi terhadap produk tersebut ke orang lain. Namun, definisi ini bergeser 

dan bercampur dengan definisi dari brand endorser yang berarti seseorang, tidak 

harus konsumen asli, menyampaikan berita baik tentang produk kepada 

masyarakat luas (Burhanudin 2018). Umumnya yang digunakan adalah selebriti, 

tokoh publik yang oleh perusahaan diberi imbalan. Brand ambassador adalah 

seseorang yang terhubung baik dengan produk atau seorang selebriti atau tokoh 

publik yang digunakan untuk mempromosikan dan mengiklankan suatu produk. 

Popularitas dari seorang selebriti atau tokoh publik yang menjadi brand 

ambassador diharapkan mampu mendongkrak brand awareness, brand image 

dari suatu produk, dan merebut atau mempertahankan pangsa pasar. Selain itu, 

brand ambassador dapat memperkuat ikatan konsumen dengan produk itu sendiri 

(consumer engagement).   

Kehadiran brand ambassador dapat mengatasi kesenjangan informasi 

antara perusahaan dengan konsumen yang menjadi target, sehingga konsumen 

mendapat informasi yang cukup mengenai produk. Pada kegiatan pemasaran, 

brand ambassador memiliki kewajiban seperti menjawab pertanyaan, melibatkan 

pemirsa, dan meningkatkan kesadaran merek. Brand ambassador sangat berperan 

dalam membantu kelancaran aktivitas pemasaran baik secara lokal maupun global 

(Greenwood 2012). Selain beberapa kewajiban tersebut, brand ambassador juga 

memiliki peran yakni menyampaikan pesan merek dengan pintar dan sesuai ciri 

perusahaan, menarik perhatian, mendongkrak awareness konsumen terhadap 

merek tersebut, meningkatkan penggunaan produk dan menanamkan citra positif 

di benak konsumen. 

Kepribadian dari brand ambassador menjadi bagian penting karena 

memengaruhi citra dari brand ambassador itu sendiri termasuk citra produk. 

Brand ambassador membentuk citra konsumen terhadap merek dan perusahaan 

untuk menyampaikan pesan mereka kepada konsumen. Selain itu popularitas, 

daya tarik fisik dan kesesuaian profesi menjadi pertimbangan lain dalam 

pemilihan brand ambassador. Hal ini memudahkan perusahaan untuk 

mendapatkan pengakuan dari konsumen serta menyampaikan nilai-nilai produk 
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(value of product) kepada konsumen. Merek dan brand ambassador secara 

bersama-sama mengembangkan dan menaikkan nilai merek dalam kelompok 

audiens tertentu atau target konsumen tertentu.  

Faktor kecocokan antara merek dan brand ambassador sangat penting 

untuk menunjang komunikasi merek yang pada akhirnya mampu membentuk 

brand image yang baik. Brand image yang sesuai dengan karakter brand 

ambassador otomatis menciptakan chemistry yang menimbulkan keterlekatan 

antara brand ambassador dan brand image suatu produk sehingga ketika nama 

brand ambassador disebut secara otomatis produk akan muncul dibenak 

konsumen. Brand ambassador selain menjadi perwakilan dari sebuah merek, 

harus mampu mengomunikasikan keunggulan maupun manfaat dari produk 

kepada target konsumen. 

Dalam rangka memperkenalkan produk F Series tersebut, OPPO 

menggunakan brand ambassador. OPPO sebagai merek middle end dan untuk 

kalangan middle class, membangun brand image dengan menggunakan brand 

ambassador untuk produk F Series yakni Rio Haryanto, Isyana Sarasvati, Raisa, 

dan Chelsea Islan. OPPO memadukan figur publik yakni seorang atlet dan 

selebriti. Bagaimana OPPO sebagai pemain baru di dunia telepon seluler merebut 

hati dan perhatian konsumen melalui tokoh publik atau selebriti yang sedang naik 

daun dan menjadi Indonesia’s sweet heart. Perusahaan mengeksploitasi kekuatan 

selebriti dan mempekerjakan mereka untuk mengiklankan semuanya. Karena 

selebritas terkenal dapat langsung dikenali dan dengan mudah menarik minat 

konsumen, mereka dapat menarik perhatian konsumen sedemikian rupa (Sidarth 

et al.  2016). OPPO memilih selebriti karena untuk brand yang sama sekali baru 

akan lebih efektif menggunakan brand ambassador selebriti karena tingkat brand 

awareness yang masih sangat rendah akan terangkat dalam waktu singkat dan 

meningkatkan keinginan masyarakat untuk mencoba produk tersebut.  

 

 

Perumusan Masalah 

Periklanan telah berubah sebagai alat strategis untuk meningkatkan 

penjualan, menarik lebih banyak atensi konsumen, dan dengan keterlibatan brand 

ambassador dalam memasarkan suatu produk akan menumbuhkan rasa percaya, 

sentuhan glamor untuk merek tersebut diantara produk-produk pesaing. 

Persaingan antara perusahaan produsen smartphone, menuntut perusahaan 

produsen untuk menerapkan promosi yang tepat dan efektif untuk dapat 

meningkatkan brand image dibenak konsumen terhadap produk dan memengaruhi 

konsumen untuk membeli serta menggunakan produk.  

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pengaruh dari brand 

ambassador terhadap brand image produk dan apakah brand ambassador secara 

efektif memengaruhi keputusan pembelian. Perumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah brand ambassador berpengaruh terhadap brand image? 

2. Apakah brand ambassador berpengaruh dalam proses keputusan pembelian? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brand 

ambassador terhadap brand image dan efektivitas dalam memengaruhi keputusan 

pembelian. Tujuan tersebut dijabarkan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh brand ambassador terhadap brand image. 

2. Menganalisis pengaruh brand ambassador terhadap proses keputusan 

pembelian.  
 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi OPPO dalam 

merumuskan strategi promosi dengan menggunakan brand ambassador. Manfaat 

lain adalah menjadi sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dan 

menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian lanjutan di masa yang akan datang 

serta menjadi referensi dalam mengkaji brand ambassador, brand image, dan 

keputusan pembelian.   
 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada produk OPPO F Series yaitu pengaruh 

brand ambassador terhadap brand image dan keputusan pembelian. Produk F 

Series yang dimaksud terbatas hanya pada seri F1, F3, dan F5, produk ini 

mengunggulkan kekuatan kamera depan yang jernih, berbagai fitur yang 

memudahkan pengguna untuk melakukan selfie atau swafoto. OPPO yang pada 

kampanye penjualannya menggunakan brand ambassador yakni selebriti dan 

figur publik yang dianggap dapat mewakili konsumen yang ditargetkan oleh 

OPPO.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Promosi 
 

 Promosi menjadi hal yang substansial dalam pemasaran. Promosi 

merupakan salah satu dari bauran pemasaran yang memiliki fungsi sebagai 

kegiatan yang dapat mengomunikasikan produk perusahaan ke target pasar yang 

diinginkan oleh perusahaan.  

Promosi adalah kegiatan baik langsung ataupun tidak langsung untuk 

mengenalkan produk atau jasa dengan cara tertentu serta sebagai bentuk 

menawarkan produk atau jasa kepada konsumen yang dituju (Wahyuni 2005). 

Dalam proses promosi menurut Kotler (2002) yang efektif terdapat delapan 

langkah yang harus ditembuh oleh pemasar agar komunikasi yang baik dapat 

terjalin, yakni: 

1. Mengidentifikasi audiens yang dituju 

2. Menentukan tujuan komunikasi  

3. Merancang pesan 
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