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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai sebuah Negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, dengan populasi 

sebanyak 250 juta jiwa, membuat Indonesia menjadi pasar yang menjanjikan bagi 

berbagai perusahaan, terutama industri kosmetik. Industri yang pada umumnya 

menargetkan kaum wanita, kini mulai beranjak untuk menargetkan kaum pria 

(Kementrian Industri, 2018, para. 2). 

Berdasarkan artikel berita online ekonomi kompas (Primus, 2018, para. 3) 

seorang pengamat yaitu Soenke Gloede, yang juga menjabat sebagai Presiden 

Direktur dari Jebsen & Jessen Ingredients, mengatakan bahwa seorang lelaki hanya 

membutuhkan minyak rambut untuk menunjang penampilan mereka. Namun, di 

zaman ini kebutuhan pria semakin banyak seperti sabun mandi khusus, masker, dan 

juga penggunaan lotion. Oleh karena itu, produk kecantikan tidak lagi menjadi 

produk yang “hanya boleh digunakan oleh wanita” namun sudah menjadi produk 

umum yang dapat digunakan oleh seluruh manusia, baik itu wanita ataupun pria. 

Di dalam industri kecantikan, berbagai macam produk mulai ditawarkan kepada 

masyarakat dengan berbagai macam manfaat dan fungsi yang berguna untuk 

kesehatan dan kecantikan tubuh manusia seperti penggunaan produk alami sehingga 

aman dan bebas digunakan sehari-hari, efek yang ditimbulkan seperti mencerahkan 

warna kulit dan terlihat lebih bersinar, serta produk-produk dengan kandungan 

khusus seperti charcoal yang dicanangkan kepada publik bahwa kandungan tersebut 

dapat menangani berbagai macam masalah kulit, terutama wajah seperti komedo, 

jerawat, dan masalah lainnya. Salah satu produk kecantikan yang mulai menjadi tren 
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di masa ini adalah penggunaan produk berbahan aloe vera atau biasa disebut sebagai 

aloe vera gel. 

Dalam jurnal online sociolla (Ellora, 2018, para. 1) aloe vera gel merupakan 

sebuah produk berbahan dasar lidah buaya yang sudah lama dikenal masyarakat 

memiliki berbagai macam kandungan yang baik untuk kesehatan kulit. Berdasarkan 

artikel cnnindonesia (Setyanti, 2018, para. 4), di dalam bidang kecantikan aloe vera 

memiliki banyak manfaat utama untuk menjaga kesehatan dan kecantikan wajah 

seperti mencerahkan kulit, melembapkan, mengobati jerawat, menghilangkan bintik 

hitam, serta menghambat proses penuaan karena memiliki kandungan vitamin A, C, 

dan E yang tinggi serta komponen lain seperti lignin yang membantu meningkatkan 

elastisitas kulit, saponin dan astrigent  yang berfungsi sebagai antibakteri dan 

menyerap minyak berlebih, serta antioksidan dan beta karoten yang sangat baik untuk 

tubuh manusia. 

Salah satu perusahaan terkenal yang memproduksi aloe vera gel ini adalah 

Nature Republic, sebuah perusahaan kecantikan yang berbasis di Korea dan sudah 

berdiri sejak tahun 2009. Dalam mempromosikan produk aloe vera gel mereka, 

Nature Republic menggunakan sebuah teknik pemasaran berupa brand ambassador.  

Brand ambassador sendiri menurut Kotler dan Armstrong (2017, p. 163) 

disimpulkan sebagai seorang individu yang menyebarkan informasi mengenai sebuah 

produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan. melalui pengertian ini brand 

ambassador dapat disimpulkan sebagai sarana yang dapat digunakan oleh perusahaan 

untuk mempromosikan produk mereka melalui orang-orang yang memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi konsumen secara global (influence). Pemilihan 

brand ambassador sendiri sangatlah penting dan tidak setiap orang yang berpengaruh 

mampu menjadi brand ambassador terhadap seluruh produk.  

Cashlez (2018, para. 2) menjelaskan bahwa brand ambassador dianggap 

penting karena mereka memiliki dua buah fungsi utama yang tidak dapat dihasilkan 
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melalui media promosi lainnya. Yang pertama adalah brand ambassador mampu 

memanusiakan merek atau produk. Hal ini sangat penting karena dapat membantu 

perusahaan untuk membangun citra produk yang mereka inginkan secara cepat dan 

brand ambassador dapat menggunakan profil media sosial yang dimiliki untuk 

membantu perusahaan dalam memenuhi janji merek yang ditawarkan kepada 

konsumen sehingga brand ambassador dapat diandalkan sebagai alat komunikasi 

pemasaran perusahaan yang efektif.  

Fungsi yang kedua adalah brand ambassador dapat membentuk Word of Mouth 

(WOM) yang positif kepada konsumen. WOM sendiri dianggap lebih baik daripada 

media konvensional dalam memasarkan atau mempromosikan sebuah produk karena 

melalui WOM, artinya brand ambassador yang memasarkan produk tersebut 

dianggap sudah pernah menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan 

hasilnya memuaskan. Manusia cenderung lebih percaya terhadap review secara 

langsung yang diutarakan oleh orang lain dibandingkan melalui media sehingga 

WOM menjadi sangat esensial dalam pembentukkan brand trust yang positif. 

Menurut Greenwood (2013, p. 75) penggunaan brand ambassador merupakan 

teknik yang paling efektif dalam menjangkau anak muda, terutama dalam demografik 

18 – 24 tahun di mana mayoritas masyarakat umur tersebut lebih banyak mengetahui 

mengenai selebriti ataupun influencer dibandingkan dengan masyarakat yang lebih 

tua. Jika dihubungkan dengan kehidupan di masa milenial ini, di mana banyak sekali 

selebriti, influencer, dan orang-orang terkenal lainnya baik dalam kehidupan secara 

langsung ataupun melalui sarana media (selebgram, youtuber, dsb) tentunya 

penggunaan brand ambassador dapat menjadi salah satu teknik pemasaran yang 

paling efektif karena sesuai dengan ciri khas brand ambassador yang mengusung 

konsep selebriti sebagai sebuah teknik marketing. 

Di dalam industri kencantikan sendiri, banyak perusahaan berlomba 

menggunakan jasa dari seorang selebriti untuk menjadi brand ambassador mereka, 
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dengan harapan bahwa brand ambassador tersebut dapat mencerminkan nilai 

perusahaan dan meningkatkan angka penjualan. Misalnya di Indonesia sendiri, 

perusahaan kecantikan lokal seperti Wardah banyak sekali menggunakan brand 

ambassador berupa artis Indonesia terkenal seperti Dewi Sandra, Zaskia Sungkar, 

Dewi Pelangi, dan wanita – wanita lainnya karena dianggap sesuai dengan nilai 

produk kecantikan halal dan islami yang Wardah terapkan. 

Oleh karena itu, penggunaan brand ambassador tidak dapat dianggap remeh. 

Karena selain dapat menguatkan merek suatu perusahaan di benak masyarakat, brand 

ambassador juga dapat meningkatkan angka penjualan bagi perusahaan yang 

menggunakan jasa mereka. 

Dalam menjalankan aktivitasnya, brand ambassador yang digunakan oleh 

Nature Republic adalah sebuah grup asal Korea Selatan yaitu Exo. Exo merupakan 

sekelompok idol pria di bawah naungan SM Entertainment yang dibangun pada tahun 

2012. Sejak awal beroperasi hingga sekarang, Exo sendiri mendapatkan banyak sekali 

dukungan dari masyarakat lokal dan dunia sehingga membuat angka popularitas 

mereka sangatlah tinggi di mata masyarakat. 

 

Tabel 1.1  

 Penghargaan grup Exo 

Nama Album Penghargaan 

The first album „XOXO‟ Peaked #1 on 22/06/2013 

12 Weolyi Gijeog Miracle in December 

(EP) 

Peaked #2 on 28/12/2013 

EXOdus: the 2nd Mini Album Peaked #1 on 18/04/2015 

Love Me Right : The 2nd album 

repackage 

Peaked #2 on 20/06/2015 
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Sing For You : Winter Special Album Peaked #6 on 26/12/2015 

EXO Vol. 3 : EX‟ACT Peaked #2 on 25/06/2017 

The War : 4th Mini Album Peaked #1 on 05/08/2017 

Universe : Winter Special Album 2017 Peaked #2 on 06/01/2018 

Countdown Peaked #4 on 17/02/2018 

Exo 5 : Don’t Mess Up My Tempo Peaked #1 on 17/11/2018 

Sumber : billboard.com 

Data di atas mampu memperlihatkan bahwa Exo dapat menempati peringkat-

peringkat tinggi setiap kali mengeluarkan musik atau album baru. Melalui tabel 

penghargaan ini, dapat dikatakan bahwa Exo merupakan salah satu grup dengan 

potensi popularitas yang sangat besar di mata masyarakat internasional. 

 Sebagai sebuah grup dengan tingkat popularitas yang sangat tinggi, tentu saja 

Nature Republic memiliki harapan agar penggunaan brand ambassador ini dapat 

mendorong minat beli konsumen sehingga memiliki hasrat untuk memiliki produk 

aloe vera gel dari Nature Republic. 

Minat beli (Arnould, Price, Zinkhan, 2011, p. 378) didefinisikan sebagai 

sebuah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan proses 

pembelian terhadap sebuah barang atau jasa. 

Sebagai sebuah perusahaan yang baru masuk ke Indonesia pada tahun 2017, 

besar harapan Nature Republic untuk dapat bersaing dengan perusahaan kompetitor 

lain yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan portal berita online marketeers 

(Bachdar, 2018, para. 6) sebelum melebarkan pasar penjualan mereka di Indonesia, 

Nature Republic pernah melakukan penetrasi ke Malaysia dan Taiwan terlebih 

dahulu. Namun, perluasan pasar penjualan tersebut gagal karena beberapa faktor 

sehingga Nature Republic terpaksa menutup gerai di kedua negara tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh brand ambassador Exo terhadap Minat Beli Aloe 

Vera Soothing Gel Nature Republic‟. Penelitian ini memiliki fungsi yang penting 

karena dapat mengukur tingkat efektifitas dari brand ambassador yang Nature 

Republic gunakan terhadap konsumen mereka di Indonesia. Walaupun grup Exo 

merupakan selebriti yang terkenal secara internasional, belum tentu popularitas Exo 

diterima secara baik di Indonesia karena exposure yang diterima setiap masyarakat di 

suatu negara berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan mengukur efektifitas Exo sebagai 

brand ambassador dalam mempengaruhi minat beli konsumen akan memberikan 

hasil yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangkan Nature Republic untuk 

aktivitas di masa depan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, rumusan masalah yang 

menjadi elemen utama dalam diadakannya penelitian ini adalah mengenai brand 

ambassador terhadap minat beli dari Nature Republic dengan studi kasus terhadap 

aloe vera soothing gel yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Walaupun di 

negara asal perusahaan ini brand ambassador yang digunakan sangat dikenal di 

kalangan masyarakat di sana, namun berbeda dengan di Indonesia. Sebagai sebuah 

produk luar dengan brand ambassador yang berasal dari luar, tentunya jumlah 

masyarakat yang tahu tentang brand ambassador yang digunakan oleh Nature 

Republic lebih sedikit dibandingkan dengan negara asal mereka. Bagi penggemar 

budaya Korea, tingkat publisitas dan exposure dari brand ambassador ini 

memungkinkan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Oleh 

karena itu, hal ini dapat menjadi fenomena yang dapat diteliti mengenai pengaruh 

brand ambassador terhadap minat beli masyarakat. 
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1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulisan simpulkan, terdapat dua 

pertanyaan penelitian utama yang terdapat di dalam penelitian ini. Pertanyaan 

penelitian tersebut meliputi : 

1.3.1. Apakah terdapat pengaruh antara brand ambassador terhadap minat 

beli aloe vera soothing gel Nature Republic? 

1.3.2. Seberapa besar pengaruh antara brand ambassador terhadap minat beli 

aloe vera soothing gel Nature Republic? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, 

tujuan penelitian dari diadakannya penelitian “Pengaruh brand ambassador terhadap 

minat beli aloe vera soothing gel Nature Republic” adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara brand ambassador 

terhadap minat beli aloe vera soothing gel Nature Republic. 

1.4.2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara brand ambassador 

terhadap minat beli aloe vera soothing gel Nature Republic. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin penulis analisis, terdapat tiga 

kegunaan dan keterbatasan di dalam penelitian ini. Kegunaan dan keterbatasan 

tersebut meliputi : 

1.5.1. Manfaat Akademis 

Dengan diadakannya penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini 

dapat menjadi kontribusi di dalam perkembangan ilmu komunikasi terutama dalam 

bidang marketing communication di mana penggunaan brand ambassador merupakan 

salah satu strategi promosi yang sering digunakan sebagai sarana yang efektif dalam 

meningkatkan minat beli konsumen. 
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. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Kegunaan praktis dari diadakannya penelitian ini adalah penelitian ini dapat 

menjadi pertimbangan, bahan evaluasi, saran, pendapat, serta sumber ide bagi 

perusahaan PT NRI Global Mandiri dalam memasarkan produk seperti harga, teknik 

promosi, tata cara pengiklanan, serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan laba 

bagi perusahaan dan reputasi yang baik terhadap konsumen. 

 

1.5.3. Manfaat Sosial 

Penelitian ini juga memiliki kegunaan sosial di mana melalui penelitian ini 

penulis dapat mencari tahu apa saja yang tercipta di benak publik saat keinginan 

konsumen untuk membeli produk tercipta ketika melihat brand ambassador yang 

digunakan. 

 

1.5.4. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi 

batasan bagi peneliti yang meliputi : 

1. Responden hanya terbatas terhadap followers dari akun instagram 

@naturerepublic.id saja karena disesuaikan dengan populasi penelitian. 

2. Penyebaran kuisioner hanya dilakukan melalui media digital (tanpa 

menggunakan media fisik) karena responden yang dituju dihubungi secara digital 

tanpa bertemu secara langsung. 
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