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BAB III 

KERANGKA PENELITIAN 

 

Cara kreatif untuk meyakinkan konsumen harus dilakukan oleh para 

pemasaran karena semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang 

industri perlengkapan sepatu. Salah satu cara pemasaran untuk meningkatkan 

keyakinan konsumen adalah dengan menggunakan brand ambassador. Dengan 

menggunakan brand ambassador semakin meningkatkan kepercayaan 

konsumen terhadap eksistensi produk karena adanya nama besar sosok terkenal 

dibalik produk perusahaan. Brand ambassador yang dipilih harus sesuai dengan 

image yang akan dibangun oleh perusahaan dan seorang brand ambassador 

pada dasarnya harus sesuai dengan produk yang akan diwakilkan agar ada 

kesesuaian target pasar. 
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3.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Pemikiran 

  

Tinjauan Pustaka : 

1. Menurut Kotler dan Keller 
(2012:5) Pemasaran adalah 
proses kemasyarakatan dimana 
individu dan kelompok 
memperoleh apa yang 
dibutuhkan dan ingin 
menciptakan, menawarkan, dan 
secara bebas mempertukarkan 
produk dan jasa yang bernilai. 

2. 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. 

3. Manfaat media sosial menurut 
Puntoadi (2011: 5). 

4. Pemasaran media sosial 
menurut Gunelius (2011: 10). 

5. Pengertian Brand Ambassador 
menurut Soesatyo (2013) 

 

Penelitian terdahulu: 

1. Mwenda, M. Z., Hellen, K. 
M. (2014) yang berjudul 
“The effect of celebrity 
endorsement in 
advertisements”. 

2. Chan, K., Leung, Y. N., 
Edwin, K. L (2013) yang 
berjudul “Impact of celebrity 
endorsement in advertising 
on brand image among 
chinese adolescent”. 

3. Wijanarko, P., Suharyono., 
Arifin, Z. (2016) yang 
berjudul “Pengaruh 
Celebrity Endorser terhadap 
citra merek dan dampaknya 
pada keputusan pembelian”.  

 

Rumusan Masalah: 

 

“Bagaimana Peran Brand Ambassador  dalam Meningkatkan Minat 

Konsumen pada Produk Douj Protect?” 

Analisis Data 

Interview 

Hasil 

 Latar Belakang 

Semakin banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia membuat 

banyak perusahaan melakukan pemasaran melalui media online yaitu 

media sosial dengan menggunakan Brand Ambassador. 
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3.2 Model Analisis 

 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian terdahulu, dan landasan teori 

yang telah diuraikan, peneliti menggambarkan model analisis sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Model Analisis 

 

Pengumpulan data 

melalui wawancara dan 

dokumentasi 

Membandingkan pendapat 

informan mengenai 

penggunaan brand 

ambassador 

Perusahaan melakukan pemasaran online melalui media sosial Douj 

Protect (Instagram dan Line) dengan menggunakan brand ambassador 

Peran Brand Ambassador dalam Meningkatkan Minat Konsumen 

pada Produk Douj Protect 

Wawancara untuk mengetahui pendapat informan mengenai 

pemasaran online melalui media sosial Douj Protect dengan 

menggunakan brand ambassador yang sesuai dan efektif  

Analisis hasil wawancara 


