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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih 

membuat semua orang lebih mudah mengakses semua informasi yang 

diinginkan melalui internet. Di era canggihnya teknologi saat ini, internet sudah 

banyak dijadikan sebagai alat komunikasi yang banyak dipakai oleh masyarakat 

Indonesia. Berdasarkan Tabel 1.1 data dari Kemkominfo (Kementerian 

Komunikasi dan Informasi), pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 

mencapai 72.8 juta orang. Tahun selanjutnya pengguna internet meningkat 

menjadi 83.7 juta orang. Hingga tahun 2017 meningkat menjadi 112.6 juta orang.  

Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia 

 

Sumber : www.kominfo.go.id  

 Internet dapat dengan mudah diakses di manapun oleh siapapun dengan 

menggunakan personal computer ataupun smartphone. Fasilitas media sosial 

seperti facebook, twitter, line, bbm, instagram, snapchat dapat digunakan dalam 

smartphone. Media sosial dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan mulai dari 

http://www.kominfo.go.id/
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berkomunikasi dengan sesama teman, mengakses informasi, mencari hiburan, 

permainan dan belanja.   

 Menurut Gunelius (2011: 10) media sosial adalah penerbitan online dan 

alat-alat komunikasi, situs, dan tujuan dari Web 2.0 yang berakar pada 

percakapan, keterlibatan, dan partisipasi. Berkaitan dengan pengertian tersebut 

media sosial memiliki tujuan agar dapat berkomunikasi dan berpartisipasi antar 

sesama pengguna media sosial. Perusahaan menggunakan media sosial 

sebagai alat komunikasi dari perusahaan ke konsumen untuk mempermudah 

konsumen dalam melakukan percakapan seperti yang sudah dilakukan Douj 

Protect. 

 Douj Protect adalah perusahaan yang didirikan pada bulan April tahun 

2016 Douj Protect bergerak dibidang industri perlengkapan sepatu dimana 

produk yang dihasilkan diantaranya adalah Douj Air Refreshner, Douj Foot 

Refreshner dan Douj Water Repellent. Produk dari Douj Air Refreshner adalah 

pengharum untuk mobil, lemari dan ruangan. Sedangkan Douj Foot Refreshner 

berfungsi untuk menjaga kebersihan sepatu, mencegah kulit kaki pecah dan bau. 

Produk Douj Water Repellent berfungsi untuk menjaga sepatu agar tidak mudah 

kotor. Strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan yaitu melalui offline 

dan online. Pemasaran offline yang sudah dilakukan Douj Protect diantaranya 

adalah dengan mengikuti pameran sneakers di Jakarta dan konsinyasi produk 

melalui store yang ada di Surabaya yaitu On Market Go di Tunjungan Plaza. 

Tujuan dilakukannya aktivitas tersebut adalah untuk memperkenalkan produk 

dan merek Douj Protect kepada pelanggan ataupun sebuah komunitas.  

 Pemasaran offline yang dilakukan Douj Protect dirasa efektif karena 

memberikan dampak income yang baik untuk perusahaan. Sedangkan untuk 
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pemasaran online yang dilakukan oleh Douj Protect dilakukan melalui Instagram 

dan Line. Instagram digunakan sebagai media pengenalan produk ke 

masyarakat melalui online, sedangkan Line digunakan sebagai media 

komunikasi dengan konsumen.  

     

 

Gambar 1.2 Gambar Akun Instagram dan Line Perusahaan  
Sumber : Data Internal Perusahaan  
 
 Perusahaan dituntut untuk semakin peka terhadap keinginan konsumen 

dan dapat mengkomunikasikan produk secara baik dan efisien. Salah satu 

caranya adalah promosi atau beriklan dengan menggunakan orang atau tokoh 

terkenal yang memiliki kharisma dan kemampuan dalam menggaet hati orang 

banyak dan menarik perhatian konsumen. Di dalam dunia bisnis, hal ini disebut 

dengan celebrity endorser atau bisa juga disebut dengan brand ambassador. 

Brand ambassador sangat berperan dalam membantu kelancaran aktivitas 

pemasaran baik secara lokal maupun global (Greenwood, 2012 : 78). Penelitian 

yang dilakukan Byun (2013 : 141) menyatakan bahwa celebrity endorser memiliki 

pengaruh positif terhadap citra merek. Memiliki citra merek yang kuat merupakan 
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suatu keharusan bagi setiap perusahaan, karena citra merek merupakan aset 

perusahaan yang sangat berharga. Dibutuhkan kerja keras dan sosok yang kuat 

untuk membangun reputasi dan citra suatu merek. Citra merek yang kuat dapat 

membangun nama produk menjadi baik. Hasil penelitian lain terhadap sebuah 

produk menunjukkan yaitu dari penelitian Nuraini dan Maftukhah (2013) bahwa 

celebrity endorser secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

citra merek kosmetik Wardah. Artinya, semakin tinggi penggunaan celebrity 

endorser akan berakibat pada semakin tingginya citra kosmetik Wardah. Hal ini 

membuktikan bahwa celebrity endorser secara langsung berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian, setiap kenaikan 

citra merek Wardah berpengaruh langsung terhadap tingginya keputusan 

pembelian oleh konsumen. Keputusan pembelian merupakan suatu proses yang 

dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya agar memperoleh 

kepuasan dengan nilai tertinggi. Menurut Sutisna (2012 dalam Fiani dan 

Japarianto) pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian 

suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan. Konsumen dapat membuat keputusan ketika terdapat beberapa 

alternatif pilihan pembelian yang sesuai dengan persepsi, harapan, dan 

keyakinan terhadap suatu produk atau jasa. Keputusan pembelian dapat 

dilakukan karena adanya beberapa faktor, di antaranya adalah brand image dan 

celebrity endorser.    

 Sejauh ini Douj Protect pernah mencoba mengiklankan produk 

perusahaan dengan menggunakan celebrity endorser atau brand ambassador. 

Tokoh yang digunakan adalah Malvino Fajaro dan Hanif Ramadhan. Malvino 

Fajaro adalah seorang aktor muda berumur 35 tahun yang berperan sebagai 
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aktor dalam layar lebar dan seringkali menjadi brand ambassador dalam sebuah 

iklan salah satunya iklan produk makanan cepat saji. Sedangkan Hanif 

Ramadhan adalah seorang yutuber yang memiliki subscriber cukup banyak 

sehingga dapat menjadikan influencer untuk komunitas sneakers head. Tujuan 

mengiklankan produk dengan menggunakan celebrity endorser adalah agar 

dapat meningkatkan followers di Instagram dan Line, mengenalkan produk 

perusahaan ke komunitas sneakers maupun non-sneakers, mengajak 

masyarakat untuk merawat sepatu agar dapat mencegah perilaku konsumtif dan 

untuk mengetahui peran brand ambassador dalam meningkatkan minat 

konsumen pada produk Douj Protect. 

 Atas dasar di atas maka peneliti memilih judul “Peran Brand 

Ambassador dalam Meningkatkan Minat Konsumen pada Produk Douj 

Protect”. Diharapkan peneliti dapat mengetahui peran brand ambassador dalam 

meningkatkan minat konsumen pada produk Douj Protect.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Brand 

Ambassador  dalam Meningkatkan Minat Konsumen pada Produk Douj Protect?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran brand 

ambassador dalam meningkatkan minat konsumen pada produk Douj Protect.   
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

 Penelitian ini dapat menjadi refrensi untuk mahasiswa Universitas Ciputra 

 yang memiliki usaha dan dipasarkan melalui media online. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan pembelajaran terhadap 

riset pemasaran online yang akan dilakukan selanjutnya. 

 


