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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan jaman saat ini perusahaan di tuntut untuk selalu 

berkembang dan berinovasi untuk dapat menjual produknya lebih banyak dan terus 

membuat produknya laku di pasaran. Konsumen menuntut suatu produk dan merek 

yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, jati diri dan daya beli mereka. Berbagai 

pilihan produk pun hadir untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang 

semakin beragam tersebut, sehingga menyebabkan persaingan ketat diantara pemasar. 

Oleh karena itu, pemasar harus mampu aktif memperkenalkan produknya sebagai 

produk yang terbaik agar dapat terjual sesuai dengan target hingga diingat oleh 

pelanggannya.  

Beragam media informasi periklanan saling menyerbu benak konsumen 

hingga menyebabkan kondisi over communicated, yaitu keadaan dimana konsumen 

tidak mampu lagi untuk mengingat produk-produk yang ditawarkan. Kini, pemasar 

dituntut untuk mampu membuat strategi-strategi kreatif dalam menyampaikan iklan 

agar dapat menarik perhatian konsumen. Salah satu strategi kreatif yang sering 

dilakukan pemasar dalam mempromosikan produk berupa iklan adalah dengan 

menggunakan selebritis sebagai brand ambassador. Cara ini merupakan salah satu 

strategi pemasaran yang efektif untuk membentuk stopping power bagi audience.  

Dalam era modern ini, komunikasi sangat erat kaitannya dengan 

perkembangan teknologi. Pada awalnya, komunikasi dilakukan oleh manusia secara 

langsung. Tetapi, pada saat ini komunikasi juga dapat dilakukan melalui media, 

berkat teknologi. Teknologi komunikasi semakin berkembang dari waktu ke waktu. 

Kemajuan teknologi saat ini membuat komunikasi yang dilakukan manusia menjadi 

lebih mudah. Jarak yang jauh bukan lagi masalah yang berarti bagi manusia untuk 

melakukan komunikasi agar efektif. Komunikasi yang efektif sendiri adalah 

komunikasi yang terdapat feedback atau timbal balik dari komunikan (penerima). 

Perkembangan teknologi saat ini juga terjadi pada konteks komunikasi massa. 

Saat ini komunikasi massa berkembang sangat pesat, dapat dilihat dari perkembangan 

di dunia penyiaran. Dunia penyiaran merupakan salah satu bagian dari konteks 

komunikasi massa. Media massa telah menjadi fenomena tersendiri dalam proses 
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komunikasi massa dewasa ini, bahkan ketergantungan manusia pada media massa 

sudah semakin besar. 

Media massa merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam 

menyampaikan pesan kepada khalayak atau audience. Media massa yang dikenal 

yakni dalam bentuk surat kabar, majalah, radio, televisi, film dan sebagainya. 

Kelebihan media massa dibanding jenis komunikasi lain adalah bisa mengatasi 

hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa menyebarkan pesan hampir 

serentak pada waktu yang tak terbatas (Nurudin, 2007: 9).  

Saat ini tidak ada pembatas dalam menyebarkan arus informasi. Akibatnya, 

terjadi keseragaman informasi yang mengalir di berbagai negara seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi sebagai dampak dari globalisasi maka otomatis 

hal tersebut turut mengubah bentuk masyarakat yang semula merupakan masyarakat 

dunia lokal menjadi masyarakat dunia global dimana promosi televisi masih menjadi 

pilihan utama para produsen untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat. 

Meskipun mahal, beriklan di televisi dianggap lebih tepat sasaran dibandingkan 

dengan media lainnya. Televisi masih menjadi media utama bagi masyarakat 

Indonesia untuk memperoleh informasi. 

Dengan adanya teknologi informasi dapat memudahkan proses komunikasi 

maupun promosi yang bertujuan untuk mengajak orang atau konsumen untuk tertarik 

dalam membeli produk yang di tawarkan. Tanggapan yang diharapkan dari audiens 

yaitu munculnya minat beli. Memunculkan minat dalam membeli membutuhkan 

sebuah proses yang panjang. Menurut Abdurachman (2004), ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi minat beli, diantaranya yaitu: faktor kualitas, faktor merek, 

faktor kemasan, faktor harga, faktor ketersediaan barang, faktor acuan. Maka dari itu 

pemasar berkeinginan untuk memasukkan sesuatu ke dalam pikiran konsumen, 

mengubah sikap konsumen, atau mendorong konsumen untuk membangkitkan 

keinginan membeli. Setelah menentukan tanggapan yang diinginkan dari audiens, 

selanjutnya komunikator melanjutkan pesan yang efektif. 

Kegiatan perusahaan dalam melakukan promosi berbeda-beda dan banyak 

variasinya. Tujuannya sama, namun cara dan strateginya berbeda-beda, mengikuti 

pada apa yang akan mereka pasarkan, seperti apa keadaan pasarnya kini, hingga 

target segmentasi nya. Salah satu trend yang terjadi pada perusahaan-perusahaan 

masa kini ialah melakukan promosi dengan menjadikan selebriti sebagai brand 

ambassador. Untuk mendukung penyampaian iklan, biasanya para penjual online 

menggunakan seorang selebriti dalam sebuah iklan produknya. 
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Brand ambassador biasanya adalah selebritis, tokoh ataupun atlet yang 

dianggap dapat mewakili karakter dan image sebuah brand. Penggunaan brand 

ambassador akan menuntun konsumen untuk tidak hanya membeli produk tetapi juga 

menimbulkan pemuasan diri yang terkait dengan rasa ingin memiliki produk. Brand 

ambassador harus dapat menciptakan sebuah persepsi konsumen terhadap iklan 

produk tersebut. Keberhasilan seorang brand ambassador dalam membangun dan 

merubah minat ini ditentukan oleh persepsi dari konsumen terhadap brand 

ambassador yang dipilih untuk merepresentasikan produk tersebut. Apabila 

konsumen mempersepsikannya secara positif maka diharapkan terbentuk brand image 

yang positif juga di benak konsumen. 

Shimp mengatakan bahwa brand ambassador merupakan orang yang 

mendukung suatu merek dari berbagai toko masyarakat populer, selain dari 

masyarakat populer dapat saat ini telah menjadi bagian penting, seorang brand 

ambassador diharapkan 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). 

Penggunaan brand ambassador dapat mewakili keinginan dan kebutuhan calon 

konsumen serta mampu memberikan citra positif untuk merek suatu produk dan citra 

positif untuk perusahaan. Saat ini tren yang berkembang adalah dengan menggunakan 

aktor atau artis, atlet, penyiar televisi, pembawa acara atau selebriti lainnya sebagai 

brand ambassador. (Shimp, 2010:250). 

Brand ambassador merupakan orang-orang yang diajak bekerjasama oleh 

sebuah perusahaan untuk menjadi „wajah‟ atau ikon dari sebuah brand. Brand 

ambassador umumnya hanya bisa diajak bekerja sama untuk waktu yang terbatas. 

Saat kesepakatan kerja terjadi, mereka diberikan pengetahuan yang sangat dalam 

mengenai sebuah brand atau produk dan diharuskan untuk bisa menguasainya, meski 

pada kenyataannya belum tentu mereka pernah menggunakan produk tersebut. 

Brand ambassador juga diwajibkan untuk menunjukkan rasa suka dan puas 

terhadap brand Anda, melalui media sosial atau berbagai event yang dibuat oleh 

perusahaan. Kelebihan brand ambassador adalah mereka bisa menarik lebih banyak 

massa sehingga promosi dapat dilakukan secara lebih luas dalam waktu singkat. 

Namun kekurangannya, apa yang mereka ucapkan mengenai produk Anda sebagian 

besar hanya merupakan kewajiban berdasarkan kesepakatan kerja, dan bukan 

pendapat jujur yang bisa dipercaya 100 persen oleh konsumen. 
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Dalam kehidupan konsumen, beberapa keputusan dipengaruhi oleh idola atau 

trendsetter. Dalam dunia pemasaran trendsetter ini sering digunakan untuk menjadi 

Brand Ambasador untuk menarik konsumen dalam membeli produk yang dijualnya. 

Penggunaan selebritas tidak terlepas dari prestasi yang di miliki selebritas itu sendiri. 

Biasanya sebuah perusahaan selalu memilih selebritas yang sedang digemari atau 

menjadi idola masyarakat karena prestasi maupun karena perilaku idola pada bidang 

keahliannya. 

Pemakaian selebriti dalam sebuah iklan sering digunakan untuk mendukung 

penjualan suatu produk, terutama produk kosmetik kecantikan yang sangat erat 

kaitannya dengan model cantik & tampan sebagai brand ambassador produk tersebut. 

Produk kosmetik kecantikan sudah begitu marak dipasaran dan semakin banyak 

persaingan, oleh karenanya pentingnya suatu perusahaan tersebut untuk 

menginformasikan produknya kepasaran harus semakin kreatif, menarik dan mudah 

diingat untuk menarik hatipara calon konsumen. dalam penelitian ini, mengangkat 

produk skincare kecantikan MS Glow. Meski terbilang baru dibandingkan dengan 

produk yang sudah lebih dulu sudah ada di pasaran, tetapi produk skincare Ms Glow 

sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat.  

Fenomena trend kecantikan yang ada di masyarakat menyebabkan munculnya 

suatu pandangan tentang kecantikan yang dijadikan sebagai standar seorang wanita 

dapat dikatakan cantik. Maka banyak wanita berusaha untuk menjadikan penampilan 

fisiknya sesuai dengan standar yang berlaku pada masa tersebut agar dapat dikatakan 

cantik. Salah satunya dengan produk skincare. Namun dalam memilih produk 

skincare tetap harus selektif dan memilih produk skincare yang cocok dengan kulit. 

Produk skincare sangat banyak macamnya, baik dari body lotion, lulur, pelembab 

kulit, tabir surya, dan berbagai macam lainnya semuanya bertujuan untuk menjadikan 

penampilan fisik dari pemakainya menjadi lebih menarik. Pada penelitian ini 

pengguna produk skincare digunakan sebagai salah satu kriteria dalam subyek 

penelitian karena produk skincare banyak digunakan oleh para wanita guna merawat 

dan mempercantik penampilan fisiknya 

Produk kecantikan yang sudah sangat banyak bermunculan, membuat pangsa 

pasar semakin ketat dalam bersaing, produk skincare Ms Glow menunjukkan 

eksistensinya di persaingan pasar. Salah satu cara perusahaan kecantikkan seperti 

produk Ms Glow menyampaikan komunikasi persuasif yaitu dengan cara iklan dan 

menggunakan selebriti, yang bisa dibilang sangat terkenal di dunia hiburan seperti 

RANS (Raffi  Ahmad dan Nagita Slavina), Luna Maya, Ayu Ting-Ting dll. 
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Dalam mempromosikan produknya, MS Glow menggunakan brand 

ambassador sebagai strategi pemasarannya. MS Glow memilih Raffi Ahmad dan 

Nagita Slavina sebagai brand ambassadornya. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina 

terpilih karena mereka merupakan potret pasangan selebriti yang mementingkan 

penampilan dirinya sebagai entertainment yang mengharuskan tampil sempurna di 

layar kaca, yang sejalan dengan target audience dari MS Glow dan juga mereka 

adalah sosok selebritis yang berpengaruh di Indonesia. Sehingga dengan terpilihnya 

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (RANS) sebagai brand ambassador MS Glow, dapat 

meningkatkan engagement MS Glow dengan para pengikut pasangan selebritis ini. 

Pada saat menginjak remaja, Raffi Ahmad mulai memasuki dunia debut akting, dan 

hingga kini sosoknya telah membintangi berbagai sinetron maupun film, dan juga 

mempunyai TV Show. Begitu pun dengan istrinya, Nagita Slavina yang juga 

memulai debutnya dari remaja dengan membintangi sejumlah FTV, sinetron, dan 

film. Pasangan ini juga meraih berbagai penghargaan, salah satunya adalah 

penghargaan “Pasangan Selebriti Terfavorit” dalam ajang Selebrita Awards 2019. 

Pada tahun 2013 berdirinya MS Glow yang merupakan singkatan dari moto 

yaitu Magic For Skin. Berawal Dari Penjualan Produk MS Glow skincare dan body 

care secara online dan telah memperoleh kepercayaan dari jutaan customer sehingga 

kami terus melakukan pengembangan produk. Kini MS Glow telah berkembang 

menjadi skincare, bodycare dan cosmetic dan memiliki agen dan member resmi di 

seluruh Indonesia bahkan sudah merambah mancanegara. Produk MS Glow memiliki 

sertifikasi BPOM, Halal dan sudah teruji secara klinis. Demi Kepuasan dan 

kepercayaan custumer MS Glow juga mendirikan Klinik Kecantikan yang saat ini 

sudah ada 11 cabang di kota – kota besar di Indonesia. 

 Berdasarkan uraian diatas penulis akan meneliti kredibilitas RANS (Raffi 

Ahmad dan Nagita Slavina) sebagai (brand ambassador) dan minat beli konsumen 

terhadap pemilihan brand ambassador tersebut. Khususnya penulis akan melakukan 

penelitian pada followers instagram @raffinagita1717. Kerena penulis melihat bahwa 

pembawaan karakteristik dari brand ambassador yang dapat diterima oleh semua 

kalangan dan MS Glow menggunakan strategi marketing dengan mempromosikan 

produknya menggunakan brand ambassador yang memiliki pengaruh cukup besar 

dalam mempromosikan MS Glow salah satu brand ambassador yang cukup 

berpengaruh adalah RANS (Raffi Ahmad dan Nagita Slavina). Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul penelitian yaitu : Pengaruh 

Kredibilitas Brand Ambassador RANS (Raffi Ahmad dan Nagita Slavina) Terhadap 

Minat Beli Produk MS Glow. 
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1.2 Rumusan masalah  

 Dalam uraian latar belakang diatas, dari permasalahan yang diuraikan, maka 

penulis telah memnentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: “Adakah 

pengaruh kredibilitas RANS ( Raffi Ahmad dan Nagita Slavina) sebagai brand 

ambassador dalam meningkatkan minat beli pada Produk MS Glow?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Bedasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya 

penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahui tingkat kredibilitas brand ambassador RANS ( Raffi 

Ahmad dan Nagita Slavina) terhadap produk MS Glow 

2. Untuk mengetahui minat beli produk MS Glow setelah menjadikan RANS 

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina) sebagai brand ambassador 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Melalui penelitian yang dilakukan peneliti, diharapkan akan memberikan 

manfaat teoritis sebagai berikut : 

1. Dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan pada 

perkembangan ilmu dibidang komunikasi pemasaran.  

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah informasi bahwa brand 

ambassador memiliki peran yang akan meningkatkan minat pelanggan. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Melalui penelitian yang dilakukan peneliti, diharapkan akan memberikan 

manfaat praktis sebagai berikut : 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi 

para praktisi komunikasi pemasaran mengenai bagaimana faktor yang 

mempengaruhi terhadap minat. 

2. Dapat menjadi masukan bagi pembaca dari hasil penelitian ini dan juga 

diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi mengenai 

hasil dari kredibilitas brand ambassador terhadap minat beli, serta tambahan 
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referensi untuk menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi peneliti 

selanjutnya. 

 


