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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Tedahulu 

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti memiliki beberapa referensi 

yang mengacu pada beberapa penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya. 

Penelitian-penelitian sebelumnya berfungsi sebagai referensi peneliti dalam 

pembahasan tentang brand ambassador dan brand image. Adapun penelitian- 

penelitian tersebut, antara lain: 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu                                                                      

Pembanding Penelitian I Penelitian II Penelitian III 

Nama dan 

Asal 

Peneliti 

Devi Gita dari 

Universitas 

Telkom,Komunikasi 

Bisnis 

Muhammad Ikhasan 

Putra dari Universitas 

Brawijaya, Ilmu 

Administrasi 

Anasthasya Risa dari 

Universitas Multimedia 

Nusantara 
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Jenis dan 

Judul 

Jurnal, 

PENGARUH BRAND 

AMBASSADOR 

TERHADAP BRAND 

IMAGE 

PERUSAHAAN 

ONLINE 

ZALORA.CO.ID 

Jurnal, 

PENGARUH BRAND 

AMBASSADOR 

TERHADAP BRAND 

IMAGE SERTA 

DAMPAKNYA 

TERHADAP 

KEPUTUSAN 

PEMBELIAN (Survei 

pada pengguna LINE di 

Asia) 

Skripsi,  

Pengaruh Brand 

Ambassador Gong Yoo 

terhadap Brand Image 

Asus Zenfone 4 Selfie 

Pro 

Rumusan 

Masalah 

Bagaimana pengaruh 

brand ambassador 

terhadap brand image 

perusahaan online 

Zalora.co.id? 

Bagaimana pengaruh 

antara brand ambassador 

terhadap brand image 

serta dampaknya 

terhadap keputusan 

pembelian? 

Apakah terdapat 

pengaruh penggunaan 

brand ambassador Gong 

Yoo  terhadap brand 

image Zenfone 4 Selfie 

Pro? 

Tujuan 

Penelitian 

Melihat bagaimana 

brand ambassador pada 

perusahaan Zalora, 

bagaimana brand image 

pada perusahaan zalora, 

serta  untuk menghitung 

seberapa besar pengaruh 

brand ambassador 

Mengetahui pengaruh 

antara brand ambassador 

terhadap brand image 

serta dampaknya 

terhadap keputusan 

pembelian. 

Mengetahui pengaruh 

penggunaan brand 

ambassador Gong Yoo 

terhadap brand image 

Zenfone 4 Selfie Pro. 
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terhadap brand image 

pada perusahaan online 

zalora.co.id. 

Metode 

Penelitian 

Kuantitatif, deskriptif, 

verifikatif, 

Kuantitatif, deskriptif, 

survei. 

Kuantitatif, survei 

Hasil 

Penelitian 

Brand ambassador 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel brand 

image, sedangkan hasil 

uji regresi sederhana 

menunjukan terdapat 

hubungan yang sangat 

kuat dan positif dengan 

persentase sebesar 

89,6% maka dapat 

disimpulkan bahwa 

hubungan kedua 

variabel tersebut searah 

dan variabel brand 

ambassador 

berpengaruh langsung 

dan signifikan terhadap 

variabel brand 

ambassador 

berpengaruh signifikan 

Brand Ambassador 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Brand 

Image dan keputusan 

Pembelian, sedangkan 

hasil uji annova 

menunjukkan terdapat 

perbedaan respon 

terhadap variabel brand 

image antara Malaysia 

dengan philippines, dan 

malaysia dengan thailand 

sedangkan variabel lain 

seperti brand 

ambassador dan 

keputusan 
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Penelitian terdahulu milik Devi Gita dari Universitas Telkom, Komunikasi 

Bisnis yang berjudul “Pengaruh Brand Ambassador terhadap Brand Image 

Perusahaan Online Zalora.co.id”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tentang bagaimana pengaruh brand ambassador terhadap brand image perusahaan 

online Zalora.co.id. Penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif, dengan metode 

yang digunakan adalah metode deskriptif dan kausalitas. Adapun responden sebanyak 

385 dikategorikan sebagai konsumen dari perusahaan online Zalora.co.id. Selain itu, 

terhadap variabel brand 

image, sedangkan hasil 

uji regresi sederhana 

menunjukan terdapat 

hubungan yang sangat 

kuat dan positif dengan 

persentase sebesar 

89,6% maka dapat 

disimpulkan bahwa 

hubungan kedua 

variabel tersebut searah 

dan variabel brand 

ambassador 

berpengaruh langsung 

dan signifikan terhadap 

variabel 
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skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang dilengkapi dengan 

teknik pengujian data penelitian yaitu uji validitas dan reliabilitas.  

 Antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, persamaannya adalah 

keduanya menggunakan variabel yang sama. Variabel tersebut terdiri dari brand 

ambassador sebagai variabel independen dan brand image sebagai variabel 

dependen.  

 Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Ikhsan Putra dari Universitas 

Brawijaya, Ilmu Administrasi dengan judul “Pengaruh Brand Ambassador terhadap 

Brand Image serta Dampaknya terhadap Keputusan Pembelian (survey kepada 

pengguna Line di Asia)”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui 

pengaruh antara brand ambassador terhadap brand image serta dampaknya terhadap 

keputusan pembelian. Kemudian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

explanatory, serta pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu 

teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling 

kuota dengan sampel sebanyak 136 responden melalui penyebaran kuesioner di lima 

negara tujuan penelitian (Indonesia, Thailand, Malaysia, Fhiliphina dan India). 

Melihat dari penelitian terdahulu, kesamaan dengan penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan brand ambassador dan brand image sebagai variabel X 

dan Y. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini cukup membantu penulis 

dalam melakukan penelitian.  
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2.2 Teori dan Konsep 

2.2.1 Marketing Communication  

 Marketing dalam pemasarasan dapat diartikan sebagai suatu proses 

sosial dan manajerial suatu organisasi atau pribadi memperoleh hal-hal yang 

mereka butuhkan. Hal tersebut dapat mereka dapatkan melalui penciptaan dan 

pertukaran nilai dengan yang lainnya. Selain itu marketing atau pemasaran 

dapat dikatakan juga sebagai suatu cara dalam mengenalkan produk dan jasa 

kepada masyarakat dengan tujuan akhirnya adalah pembelian dari konsumen 

itu sendiri (Kotler dan Armstrong, 2008, p. 6).  

 Dalam hal ini pemasaran tidak memiliki pengertian yang sama dengan 

penjualan. Nyatanya menurut Yusuf dan Williams (2007, p. 28) penjualan 

adalah salah satu aspek yang masuk ke dalam pemasaran. Sehingga, pada saat 

sebuah perusahaan membuat produk dan menjualnya, hal tersebut dinamakan 

sebagai penjualan. Akan tetapi, jika perusahaan tersebut mencari tahu apa 

yang diinginkan oleh pelanggan, dan menyesuaikan penawaran dengan 

permintaan. Hal lainnya yang membedakan adalah penjualan berorientasi 

pada produk dan berjangka pendek, sedangkan pemasaran berorientasi pada 

pelanggan dan berjangka panjang.  

 Dalam upayanya memasarkan suatu produk, perusahaan juga perlu 

untuk melakukan strategi yang tepat. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan 
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marketing yang berjalan dapat sesuai dengan marketing mix. Marketing mix 

sendiri merupakan alat pemasaran yang digunakan untuk menghasilkan 

respon yang diinginkan pada target market (Kotler dan Keller, 2012, p. 51).  

 Marketing Mix memiliki komponen yang dikenal sebagai seven Ps, 

yaitu Product, Price, Place Promotion, People, Process, Physical evidence 

(Davis, 2007, p. 128). Product merupakan produk, barang, atau jasa yang 

dihasilkan serta ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Price 

merupakan harga dari sebuah produk, barang, atau jasa yang diproduksi oleh 

perusahaan dan ditawarkan kepada konsumen. Place merupakan tempat yang 

digunakan oleh perusahaan dalam mendistribusikan barangnya, atau sebagai 

tempat dimana konsumen membeli produk dari perusahaan tersebut. 

Komponen yang terakhir adalah promotion, yaitu sebuah aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam upayanya menarik perhatian konsumen, 

sekaligus menciptakan sebuah daya tarik tertentu/ Sehingga dalam hal ini 

konsumen akan mempertimbangkan untuk membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

Manajemen promosi mengembangkan beberapa metode untuk 

menemukan keinginan konsumen dan menjadikan mereka mengambil 

beberapa tindakan dalam keputusan pembelian suatu produk. Hal itu pun 

masuk ke dalam promotional mix yang di dalamnya terdiri atas:  
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1. Advertising 

Segala bentuk komunikasi non-personal yang disampaikan ke 

dalam ide, barang, atau layanan yang telah disepakati. 

2. Public relations 

Sebuah aktivitas organisasi yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menciptakan hubungan baik antara perusahaan dengan publik. 

Fokus utama public relations dalam IMC adalah dengan adanya 

aspek orientasi pemasaran dari sebuah komunikasi dengan publik. 

3. Sales promotion 

Adapun beberapa hal yang terkandung ke dalam promosi suatu 

produk adalah aktivitas jangka pendek untuk mendorong penjualan 

produk, serta pembelian konsumen.  

4. Personal selling 

Pada dasarnya strategi komunikasi ini merupakan kegiatan yang 

berbayar, komunikasi yang dilakukan pun dari satu orang ke satu 

orang, dengan tujuan untuk mendorong terjadinya pembelian dan 

membangun hubungan antara penjual dengan calon pembeli. 

5. Direct marketing 

Adanya pembentukan sistem interaktif dari seorang marketing 

yang menggunakan satu atau lebih iklan di media untuk 

menimbulkan efek atau respon dari konsumen. Dari respon yang 
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timbul tersebut akan adanya kemungkinan terbentuknya sebuah 

hubungan yang lebih lama. 

6. Online marketing/ social media.  

Promosi sebuah produk atau layanan yang berbasis internet. 

Dimanapun social media marketing bekerja, maka pekerjaannya 

itu akan didasarkan pada electronic communication atau 

komunikasi berbasis internet (Shimp dan Andrews, 2013, p. 8-9). 

 

2.2.2 Public Relations 

Public Relations merupakan pemegang tanggung jawab dalam 

berjalannya sebuah hubungan dan pembentukan reputasi yang dijalankan oleh 

sebuah organisasi (Theaker, 2012, p. 6).  

Adapun penjelasan lainnya mengenai public relations adalah upaya 

yang dilakukan dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara 

perusahaan yang diwakili dengan stakeholder atau publik. Dalam 

pembentukan hubungan tersebut, tujuan yang diharapkan adalah dengan 

terciptanya citra positif (good image), saling menghargai (mutual 

appreciation), toleransi (tolerance), dan adanya sikap pengertian (mutual 

understanding) antara kedua belah pihak (Ruslan, 2008, p.147). 
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Dalam definisi lainnya, public relations merupakan sebuah reputasi – 

hasil dari apa yang telah dibuat, dan apa yang telah dikatakan orang lain 

tentang terhadap sebuah organisasi. Pada dasarnya public relations merupakan 

disiplin ilmu yang melihat setelah adanya reputasi yang dibentuk terlebih 

dahulu, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, dukungan, dan 

adanya pengaruh terhadap suatu pendapat, serta perilaku (Davis, 2007, p.6).  

Oleh karena itu, peran public relations dalam sebuah perusahaan atau 

organisasi dianggap menjadi suatu hal yang penting. Hal itu dikarenakan 

adanya upaya dalam pembentukan reputasi serta hubungan yang baik dengan 

masing-masing pihak.   

 

2.2.3 Brand 

Brand merupakan sebuah produk atau jasa yang dimiliki perusahaan 

dalam membedakan dirinya dengan produk atau jasa lainnya yang mempunyai 

fungsi yang sama. Setiap perbedaan yang dimiliki tidak hanya bersifat 

fungsional atau rasional, tetapi juga dapat bersifat simbolik, serta emosional. 

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa sebuah brand menjadi ciri khas atau 

karakteristik perusahaan yang membantu perusahaan dalam menyampaikan 

pesan kepada masyarakat. Selain itu produk yang memiliki merek dengan 

asosiasi, atribut, kemasan, serta namanya yang unik, akan menjadikan strategi 
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iklan atau pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan akan lebih mudah 

dikenali dibandingkan dengan mereka yang biasa saja (Kotler dan Keller, 

2012, p. 241). 

Dalam hal ini brand juga memiliki arti yang bukan hanya sekadar 

produk, tetapi brand juga memiliki dimensi yang membedakan dirinya dengan 

produk lainnya. Hal itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang sama. 

Perbedaan yang muncul memang tidak terwujud, tetapi simbol dan emosional 

dari produk tersebut akan terlihat melalui bagaimana representasi suatu brand 

(Keller, 2013, p. 31).  

Pada dasarnya sebuah merek merupakan aset perusahaan dalam 

merepresentasikan dirinya kepada masyarakat. Sebelum mencapai sebuah 

kesuksesan, penting bagi perusahaan untuk memiliki jati diri terlebih dahulu. 

Jati diri itu pun yang kemudian dikenalkan dalam bentuk merek produk. 

Menurut Shimp (2007, p. 32) suatu merek dapat berkembang di pasaran 

apabila outlet ritel, produk, dan layanan publik telah menerimanya sebagai 

nama, istilah, simbol, tanda, dan desain.             

Menurut Kelly (2015,p 16) customer akan berhubungan dengan brand  

yang memiliki kaitannya dengan mereka itu sendiri dalam hal pengalaman, 

sehingga brand yang memiliki koneksi dengan konsumen secara langsung 

akan meposisikan diri sebagai sebuah brand yang menjadi kebutuhan 
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konsumen. Maka dari itu, hubungan antara brand dengan customer memiliki 

ikatan yang kuat, dan peran dari sebuah brand harus diperhatikan oleh 

perusahaan. Peran penting tersebut yang nantinya akan menjadi faktor penting 

perusahaan dalam menyampaikan pesan dan makna brand kepada konsumen.                            

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam 

menciptakan produk yang unik dengan memanfaatkan merketing 

communication adalah dengan mengikuti beberapa prinsip, yaitu:  

1. Be early 

Jadilah produk pertama dalam kategori tersebut. Hal tersebut 

dikarenakan, manjadi produk pencetus merupakan sebuah kelebihan 

yang menjadikan produk tersebut lebih diingat oleh masyarakat. 

Nyatanya menjadi yang pertama lebih baik dibandingkan dengan 

menjadi yang terbaik di mata konsumen. Hal itu dilihat sebagai sebuah 

pengaruh yang dibuat diawal oleh perusahaan, sehingga timbulnya 

“trust” terhadap produk tersebut.  

2. Be memorable 

Merupakan hal yang penting untuk menciptakan sebuah produk yang 

mudah diingat. Dengan ada banyaknya kompetitor dari berbagai 

perusahaan, penting bagi suatu produk untuk dapat bertahan dengan 

cara apapun. Pada intinya adalah dalam upaya menciptakan kesadaran 
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akan suatu merek dibutuhkan adanya keberanian untuk menciptakan 

hal tersebut.  

3. Be aggressive 

Menjadikan sebuah merek sukses, dibutuhkan publisitas yang konstan 

untuk menciptakan nama perusahaan lebih dikenal. Konsumen yang 

potensial harus mengenal lebih mendalam mengenai produk yang 

dipasarkan. Investor yang potensial juga harus diyakinkan dengan 

merek yang sudah terbukti aktif di pasaran. Dengan adanya hal 

tersebut, maka dibutuhkannya usaha keras dari perusahaan dalam 

menjadikan suatu produk lebih dipercaya oleh stakeholder nya (Seitel, 

2011, p. 346). 

 

Maka dari itu, peran sebuah brand menjadi begitu penting melihat dari 

apa saja yang akan dihasilkannya. Dengan adanya kredibilitas dan keunikan 

tersendiri, merek produk dapat membawa perusahaan untuk lebih mudah 

menyampaikan informasi kepada konsumen. Sehingga, maksud dan tujuan 

dari produk tersebut akan lebih jelas tersampaikan karena telah diwakili oleh 

merek yang dimiliki produk tersebut.  
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2.2.4 Brand Ambassador 

Pemanfaatan brand ambassador saat ini nyatanya telah membantu 

sebuah brand dalam penyampaian informasi serta pesan kepada konsumen. 

Brand ambassador memiliki kemampuan yang lebih dalam menyampaikan 

karakteristik serta ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh brand tersebut. Dengan 

adanya representasi perusahaan, lembaga, atau organisasi yang telah 

disampaikan oleh brand ambassador, peran brand ambassador menjadi besar 

dalam membawa nama perusahaan, lembaga, dan organisasi.  

Brand ambassador adalah perlengkapan yang dimiliki oleh 

perusahaan dalam berkomunikasi dan membentuk sebuah hubungan dengan 

publik. Hal itu didasarkan juga pada bagaimana brand ambassador dapat 

meningkatkan pembelian konsumen. Maka, melihat dari pentingnya seorang 

brand ambassador dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi, serta 

meningkatkan penjualan, penting bagi perusahaan untuk memilih brand 

ambassador seperti apa yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat 

(Greenwood, 2012, p. 88) 

Tujuan adanya brand ambassador tentunya tidak hanya sebagai alat 

komunikasi perusahaan, lembaga, atau organisasi saja. Akan tetapi, brand 

ambassador merupakan identitas yang bertindak sebagai alat pemasaran yang 
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menciptakan komersialisasi suatu produk. Adapun menurut indikatorya, 

brand ambassador terdiri atas: 

1. Transference, adalah keadaan pada saat seorang public figure 

mendukung sebuah brand yang terkait dengan profesi mereka. Teori 

transferensi ini memperlihatkan bahwa konsumen akan lebih percaya 

dan melihat bahwa mereka dapat menjadi seperti brand ambassador 

apabila membeli produk dengan merek tersebut.  

2. Attractiveness, adalah penampilan fisik dari seorang public figure 

yang menjadi suatu daya tarik konsumen. Hal ini banyak ditemukan 

pada wanita. Wanita akan cenderung meniru gaya public figure yang 

dianggapnya menarik, sehingga hal itu pun yang membuat mereka 

tertarik pada produk atau jasa apa yang digunakan oleh public figure 

tersebut.  

3. Congruence (kesesuaian), adalah kunci yang digunakan pada brand 

ambassador agar memiliki kesamaan dengan merek yang 

dipresentasikannya. Melalui kesamaan yang dimiliki oleh brand 

ambassador dengan merek, maka konsumen akan cenderung lebih 

tertarik untuk menggunakannya. Hal itu pun dikarenakan adanya 

faktor kepercayaan dari konsumen terhadap brand ambassador, 

sehingga mereka akan percaya terhadap merek yang digunakan oleh 

brand ambassador.  

Pengaruh Brand Ambassador..., Anasthasya Risa, FIKOM UMN, 2018



32 
 

4. Daya tarik, adalah tujuan utama sebuah perusahaan dalam 

menggunakan brand ambassador, yaitu untuk menarik perhatian 

konsumen. Dengan adanya daya tarik yang lebih dari konsumen atas 

mereka, maka hal itu pun yang nantinya akan menunjang suatu merek 

dan iklan dapat berkembang di masyarakat.  

5. Power, adalah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh brand ambassador 

sebagai suatu trik dalam memengaruhi konsumen. Adanya kakuatan 

dan pengaruh yang besar dari brand ambassador, maka dapat 

menciptakan sebuah pertimbangan atas pembelian barang atau jasa 

dari perusahaan itu sendiri (Greenwood, 2012, p.77). 

 

2.2.5 Brand Image 

Dalam dunia pemasaran sebuah brand ambassador merupakan salah 

satu cara yang digunakan oleh perusahaan dalam menarik perhatian 

masyarakat. Akan tetapi, brand image nyatanya juga menjadi pengaruh yang 

besar dalam upaya brand ambassador masuk ke dalam lingkungan 

masyarakat. Brand image diciptakan dengan tujuan tidak hanya untuk 

keuntungan produsen saja, akan tetapi brand image dibentuk juga untuk 

kepentingan konsumen yang akan menggunakan brand tersebut. Maka dari 

itu, untuk menciptakan respon yang positif dari konsumen, maka brand image 

yang diciptakan haruslah positif.  
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Brand image merupakan sebuah proses pada saat seseorang memilih, 

mengorganisasikan, dan mengartikan suatu masukan informasi dalam upaya 

menciptakan gambaran yang berarti. Dalam hal ini, sebuah brand image yang 

diciptakan oleh perusahaan, lembaga, atau organisasi merupakan suatu hal 

yang penting. Hal tersebut dikarenakan adanya proses pengiriman informasi 

yang mendalam dari brand tersebut kepada konsumen. Melihat dari 

penyampaian pesannya, maka dapat dipastikan konsumen dapat 

mempertimbangkan keputusannya selama proses informasi tersebut 

disampaikan. Hal itu juga yang menjadikan perusahaan, lembaga, dan 

organisasi perlu untuk terus membentuk sebuah brand image yang baik  

(Kotler dan Keller, 2009, p. 260). 

Brand image juga menjadi salah satu cara yang berguna dalam 

menciptakan efek dan mempengaruhi keputusan kompetitor (Kahle, 2012, p. 

21). Maka dari itu, apabila sebuah merek dapat melihat karakter pembeli dan 

menganalisa produk seperti apa yang dibutuhkan oleh calon pembeli, brand 

tersebut akan menjadi lebih unggul dibandingkan dengan brand yang 

memiliki profit dan ruang yang lebih besar dalam mengenalkan produknya 

kepada konsumen.  

Brand image tentunya menjadi sarana komunikasi non-verbal yang 

ingin disampaikan dari produsen ke konsumen. Melihat dari pentingnya 
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sebuah brand image pagi peusahaan, terdapat manfaat sebuah merek untuk 

perusahaan, yaitu:  

1. Merek menjadi sarana identifikasi bagi perusahaan dalam melacak dan 

mengorganisasikan persediaan, serta pencatatan akutansi.  

2. Merek merupakan bentuk perlindungan hukum perusahaan atas klaim 

dari pihak lainnya. Hal tersebut juga menjadi sebuah bentuk 

perlindungangan properti yang intelektual dari suatu perusahaan. 

3. Merek merupakan sebuah tanda bagi perusahaan sebagai salah satu 

merek pencetus yang diakui oleh masyarakat. Dengan adanya 

pegakuan dari masyarakat terhadap merek tersebut, dapat dikatakan 

bahwa perusahaan sudah mendapatkan cukup dukungan dan 

kepercayaan dari masyarakat. 

4. Menciptakan nama merek yang berbeda dengan kompetitior juga 

merupakan manfaat yang lebih bagi perusahaan untuk memberikan 

perbedaan secara signifikan antara produknya dengan produk 

kompetitor.  

5. Menjadi sebuah keunggulan yang kompetitif, terutama melihat dari 

adanya perlindungan hukum, loyalitas, serta citra positif yang 

terbentuk di masyarakat (Tjiptono, 2005, p. 20-21). 

Untuk terus menjaga manfaat yang dimiliki oleh sebuah merek, maka 

perusahaan perlu memeliharanya agar pesan yang dimilikinya dapat 
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tersampaikan ke konsumen. Maka dari itu, untuk melihat brand image 

berjalan dengan baik atau tidak. Adapun tiga cara dalam mengukur brand 

image, antara lain: 

1. Brand Strength  

Melihat dari seberapa sering seseorang berpikir tentang suatu 

informasi dari sebuah brand dan kualitasnya. Proses informasi itu pun 

nantinya akan diproses dan menjadi bagian penting yang diterima dan 

diingat oleh masyarakat.  

2. Brand Favorability  

Adanya proses meyakinkan konsumen lewat pemasaran dari 

perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberitahukan 

kepada mereka bahwa produk ini relevan dan memiliki manfaat yang 

bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan adanya 

komunikasi tersebut maka akan terbentuk penilaian yang positif 

terhadap merek dari masyarakat.  

3. Brand Uniqueness 

Adanya keunikan dari suatu produk akan memberikan pengaruh besar 

terhadap keputusan pembelian konsumen. Maka dari itu, suatu produk 

harus memiliki alasan yang kuat mengapa konsumen harus 

membelinya (Keller, 2003, p. 78). 
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2.2.6 Hubungan Brand Ambassador terhadap Brand Image 

Berdasarkan pada pengertian sebelumnya, brand ambassador 

berfungsi untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan perusahaan 

kepada konsumen. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Greenwood 

(2012, p. 88) brand ambassador sejatinya adalah perlengkapan yang dimiliki 

oleh perusahaan, dengan tujuan untuk berkomunikasi serta membentuk suatu 

hubungan yang baik dengan publik. Sehingga, adanya brand ambassador 

dapat membantu kelancaran pemasaran produk suatu perusahaan.  

Sedangkan, melihat pada pengertian sebelumnya juga menurut Kotler 

dan Keller (2009, p. 206 ) brand image dikatakan sebagai sebuah proses yang 

digunakan untuk memilih, mengorganisasikan dan mengartikan suatu 

informasi, dengan tujuan untuk terciptanya sebuah gambaran atau pengertian 

terhadap suatu informasi. Sehingga, dalam proses terbentuk brand image 

dalam suatu organisasi, pengiriman informasi dari merek kepada konsumen 

merupakan suatu hal yang harus diperhatikan.  

Maka dari itu, brand ambassador memiliki peran yang penting dalam 

membantu sebuah aktifitas yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan tertentu. Peran tersebut yang akan membawa brand 

ambassador dalam pembentukan hubungan emosional, yang nantinya juga 

Pengaruh Brand Ambassador..., Anasthasya Risa, FIKOM UMN, 2018



37 
 

akan terbentuk sebuah hubungan yang lebih kuat antara merek/perusahaan 

dengan konsumen. Melalui usaha yang dilakukan itu juga, secara tidak 

langsung citra merek/perusahaan akan berdampak terhadap tingkat 

konsumtifitas konsumen. 

 

2.3 Hipotesis Teoretis 

Menurut Kothari (2009, dikutip dalam Swarjana, 2012, p.39) hipotesis 

penelitian merupakan sebuah prediksi sementara yang menghubungkan variabel 

independen terhadap variabel dependen. Biasanya dalam penulisan hipotesis, akan 

berisi minimal satu variabel independen dan satu variabel dependen.  

H0: Tidak terdapat pengaruh antara Brand Ambassador terhadap Brand Image 

H1: Terdapat pengaruh antara Brand Ambassador terhadap Brand Image 

Brand ambassador merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

menarik perhatian masyarakat. Perannya sebagai perwakilan perusahaan, tentunya 

harus memiliki latar belakang yang baik serta positif. Hal itu juga yang menjadi 

pertimbangan sebuah perusahaan dalam memilih calon brand ambassador yang 

selaras dengan brand. Maka dari itu, dengan adanya brand ambassador tentunya 

akan mendorong perusahaan dalam membentuk brand image di mata masyarakat, hal 
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itu pun juga yang menjadikan brand image semakin dikenal dan diketahui oleh 

khalayak.  

 

2.4 Kerangka Teoretis 

 Kerangka teoretis dalam sebuah penelitian harus memiliki gambaran 

mengenai hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Berikut adalah kerangka 

teoretis dari penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Brand Ambassador 

Gong Yoo terhadap Brand Image Zenfone 4 Selfie Pro”. 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teoritis 

 

 

 

 

 

 

  

Dimensi Variabel X 

1. Transference 

2. Attractiveness 

3. Congruence 

4. Daya Tarik 

5. Power 

Penggunaan Brand Ambassador 

Dimensi Variabel Y 

1. Internal Image 

2. External Image 

Brand Image Zenfone 4 Selfie Pro 
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Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah model stimulus respons 

dimana penggunaan brand ambassador menjadi variabel X yang merupakan stimulus, 

dan brand image Zenfone 4 Selfie Pro menjadi variabel Y yang merupakan respons 

hasil dari pandangan responden. Kemudian, kedua variabel ini akan diturunkan 

menjadi dimensi, sub-dimensi, dan indikator yang nantinya akan diterjemahkan ke 

dalam bahasa kuesioner sebagai pengambilan data objektif untuk penelitian. 
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