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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat, terutama pada 

smartphone. Saat ini smartphone sudah menjadi kebutuhan komunikasi semua 

orang, mulai dari kalangan menengah ke atas, hingga menengah ke bawah, 

mulai dari orang dewasa, hingga anak-anak. Namun yang menjadi perbedaan 

dalam penggunaan smartphone adalah merek atau brand yang dipilih setiap 

orang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 

Para produsen smartphone terus berkembang, ada produsen asal 

Amerika, Jepang, Korea, Taiwan, China dan masih banyak lainnya yang 

bahkan hanya dikenal di negaranya sendiri. Berbagai brand yang terkenal 

diantaranya, Apple, Sony, Samsung, LG, Nokia, Asus, HTC, Huawei, Xiaomi, 

Oppo, Vivo, Wiko, bahkan merek lokal seperti Advan, Evercoss dan 

Smartfren. 

Berdasarkan hasil riset oleh lembaga riset Counterpoint, Top sepuluh 

smartphone di dunia pada tahun 2017 menurut liputan6.com adalah Apple 

iPhone (iPhone 7, iPhone 7 Plus dan iPhone 6) masih menjadi smartphone 

terlaris di dunia, dengan market share 8,3%. Berikutnya adalah Samsung 

(Samsung Galaxy S8, S8 Plus, J7 Prime dan A5) dengan market share 6,1%, 

kemudian di posisi ketiga ada brand OPPO (OPPO R11 dan A57) dengan 
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market share 4,1%, dan di posisi keempat ada Xiaomi (Redmi Note 4X) 

dengan market share 1,8%. 

Dari hasil riset oleh lembaga riset Counterpoint dapat dilihat bahwa tiga 

brand yang mendominasi dalam market smartphone di dunia adalah Apple dari 

Amerika, Samsung dari Korea dan OPPO dari China. Jika dilihat dari 

sejarahnya, Perusahaan Apple sudah berdiri sejak tahun 1976 dan iPhone 

pertama kali diluncurkan tahun 2007, sedangkan Samsung sudah berdiri sejak 

tahun 1939 dan sejak tahun 1993 memproduksi handphone, kemudian OPPO 

baru berdiri tahun 2004 dan mulai masuk market mobile sejak tahun 2008. 

Selanjutnya jika dilihat dari market Indonesia, menurut laporan dari 

IDC (International Data Corporation) Asia/Pacific Quarterly Mobile Phone 

Tracker, market Indonesia masih dikuasai oleh Samsung dengan market share 

sebesar 32,2%. Setelah itu diposisi kedua ada OPPO dengan market share 

16,7%. Disusul kemudian Asus dengan market share 8,2%, Advan 6,0%, 

Smartfren 5,7% dan 25,5% sisanya terdistribusi diluar enam brand tersebut. 

Laporan yang dirilis pada pertengahan desember tahun 2016 di 

www.kompas.com menggambarkan bahwa posisi OPPO naik dan berada di 

urutan kedua.  

Menurut Senior Market Analyst, Client Devices IDC Indonesia, Reza 

Haryo di www.selular.id, masyarakat Indonesia menggunakan smartphone 

untuk hiburan, seperti chatting, menonton video, bermain game dan mengakses 

internet. Hal tersebut mendorong peningkatan permintaan smartphone dengan 

layar yang lebih besar sehingga pangsa phablets (Phone Tablets) meningkat 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP42177316
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP42177316
https://m.idc.com/pressRelease/prCHE41886016
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dari 11% di kuartal tiga - 2015 menjadi 16% di kuartal tiga - 2016. Sebagian 

besar kontribusi market berasal dari brand besar seperti Samsung, OPPO dan 

Asus. Tiga seri smartphone terpopuler yang berkontribusi besar sepanjang 

tahun 2016 adalah Samsung Galaxy J7, OPPO F1s dan Asus Zenfone Selfie.  

Berdasarkan artikel dari metrotvnews.com, dapat dilihat bahwa brand 

OPPO serius dalam mempromosikan produknya di Indonesia. Beragam ponsel 

yang hadir menekankan tren yang sedang marak di Indonesia, contohnya 

adalah selfie. OPPO meluncurkan F1s, F1 Plus, F3 Plus, dan ketiganya 

menonjolkan keunggulan kamera depan dan menggunakan Tagline Selfie 

Expert. Untuk promosinya, OPPO menggunakan teknik pemasaran yang tidak 

murah. Dapat dilihat dari berbagai atribut pada materi promosinya (iklan cetak, 

TV, media sosial, billboard) yang menampilkan sejumlah artis ternama 

Indonesia sebagai Brand Ambassador, seperti Afgan, Isyana dan Raisa. 

Berikut tabel data Market Share Top lima Smartphone di Indonesia 

tahun 2014 hingga kuartal tiga tahun 2017:  

       Tabel 1.1. Data Market Share Top Lima Smartphone di Indonesia 

BRAND 
Market Share (%) 

2014 2015 2016 2017 

Samsung 26.4 32.9 22 30 

Oppo 8.8 6.1 17.3 25.5 

Evercross 13.4 13.1 6.4 
23.5 

Smartfren 15.4 12.9 5.9 

Advan 7.7 7.1 
48.4 

8.3 

Others 28.3 27.9   
 

Sumber: IDC Asia/Pasific Mobile Phone Tracker 
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Grafik pertumbuhan Top lima Smartphone di Indonesia tahun 2014 

hingga kuartal tiga tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut:  
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Gambar 1.1. Grafik pertumbuhan Top Lima Smartphone di Indonesia  

Jika dilihat dari usianya, OPPO kurang dari sepuluh tahun hadir di 

market smartphone di Indonesia. Dengan usianya yang terbilang cukup muda, 

OPPO mampu bersaing di pasar Indonesia dengan pertumbuhan penjualan dan 

market share yang meningkat dari tahun ke tahun (Berdasarkan data IDC 

Asia/Pasific Mobile Phone Tracker). 

Smartphone asal China memang baru berkembang di Indonesia, namun 

sejak tahun 2016, dikutip dari www.kompas.com, OPPO merupakan salah satu 

brand yang aktif dalam melakukan promosi dan aktivitas marketing, mulai dari 

Above The Line (ATL), seperti iklan cetak di koran, majalah, tabloid, iklan 

televisi, iklan digital, radio, pemasangan billboard di jalan-jalan pusat 

keramaian dan Below The Line (BTL), seperti pameran, menyebarkan flyer, 

http://www.kompas.com/
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brosur, serta adanya icon boneka OPPO di gerai OPPO. Salah satu produk 

unggulannya adalah OPPO F1s dengan Tagline Selfie Expert yang 

menggunakan Raisa sebagai Brand Ambassador. Seluruh materi promosi 

OPPO, pada iklan TV, iklan cetak di koran, majalah, tabloid, iklan digital, 

billboard, hingga media sosial, menggunakan Raisa dan Tagline Selfie Expert, 

bahkan OPPO mengeluarkan OPPO F1s edisi Raisa.  

Raisa adalah seorang penyanyi asal Indonesia berusia 27 tahun pada 

tahun 2017 yang sedang naik daun. Kariernya dimulai sejak tahun 2008 

sebagai anggota dari vokalis band dan akhirnya bersolo karier yang kemudian 

melejit dan membuat dirinya terkenal sebagai penyanyi Indonesia yang cantik 

dan sosok yang sempurna. Kredibilitasnya yang baik membuat dirinya 

dipercaya menjadi Brand Ambassador OPPO F1s Selfie Expert, dimana 

smartphone ini unggul pada kamera depannya untuk selfie, sehingga tagline 

produk ini adalah Selfie Expert.  

Dengan smartphone edisi Raisa, penjualan OPPO F1s melejit pada 

tahun 2016, hingga pemesanan pre-order yang baru dibuka 24 jam langsung 

terjual 2.000 unit dan stock pre-order yang hanya 6.000 unit terjual habis 

dalam tiga hari, sehingga OPPO menghentikan pemesanan tersebut. Hal ini 

disampaikan oleh Arya Meidianto A, Media Engagement PT Indonesia OPPO 

Electronics pada artikel kompas.com. Selain itu, Ivan Lau selaku CEO OPPO 

Indonesia mengatakan bahwa pihak OPPO merasa puas dengan antusias 

masyarakat Indonesia terhadap OPPO F1s. Produk ini dinilai sebagai salah satu 
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kontributor utama dan memungkinkan OPPO meraih market share nomor dua 

di Indonesia. 

Dari latar belakang diatas, jika dilihat dari sudut pandang ilmu 

komunikasi, ditemukan adanya peningkatan penjualan OPPO sejak tahun 2016, 

dimana sejak tahun 2016 tersebut, OPPO mulai menggunakan Brand 

Ambassador, yaitu Raisa dan menggunakan Tagline Selfie Expert disetiap 

komunikasi pemasarannya. Peningkatan penjualan OPPO diduga ada 

korelasinya dengan timbulnya Brand Awareness OPPO dikalangan konsumen. 

Komunikasi yang disampaikan oleh Brand Ambassador OPPO yang kredibel 

melalui Tagline Selfie Expert diterima oleh konsumen dan memberi efek 

afektif, kognitif dan behavioral. Timbulnya Brand Awareness konsumen 

terhadap brand OPPO merupakan efek afektif dari dampak media massa dan 

menjadi dasar timbulnya Minat Beli konsumen (efek behavioral) yang akhirnya 

menjadi tindakan membeli produk OPPO, sehingga penjualan OPPO melejit 

naik dari tahun 2016 hingga tahun 2017.  

Hasil penelitian sebelumnya, yang berjudul Pengaruh Brand 

Ambassador terhadap Brand Image serta dampaknya terhadap Keputusan 

Pembelian (Putra, 2014), diketahui bahwa timbulnya Brand Image serta 

dampaknya terhadap Keputusan Pembelian disebabkan karena pengaruh Brand 

Ambassador, akan tetapi objek pada penelitian ini berbeda. Pada penelitian 

sebelumnya, objek yang diteliti adalah aplikasi instant messenger, sedangkan 

objek pada penelitian ini adalah smartphone. 



7 
 

Universitas Pelita Harapan 
 

Adapun yang menjadi latar belakang penelitian Putra (2014), yaitu 

globalisasi yang terjadi saat ini telah berdampak pada pergeseran ekonomi 

dunia menuju model ekonomi yang lebih terintegrasi dan saling tergantung. 

Sebagai konsekuensinya, setiap negara didorong untuk memiliki identitas 

secara unik/spesifik dalam pasar dan proses produksi. Hal ini berdampak pada 

pergeseran ekonomi dunia yang menyebabkan perkembangan pada teknologi 

komunikasi secara cepat sehingga berdampak terhadap sistem komunikasi 

yaitu Smartphone, lahirnya Smartphone sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan Instant Messenger. Pengguna Instant Messengger makin 

bertambah seiring dengan terintegrasinya teknologi ini pada Smartphone, yang 

artinya semakin membuka peluang bagi perusahaan Instant Messenger untuk 

memperbesar pasar dan mempertahankan konsumen yang loyal. 

Seiring dengan keadaan tersebut, kemajuan teknologi komunikasi dan 

perkembangan Smartphone mendorong kompetisi bisnis Instant Messenger di 

dunia menjadi semakin meningkat. Perusahaan penyedia layanan Instant 

Messenger dituntut untuk mengembangkan strategi pemasaran dan manajemen 

merek demi mempertahankan Brand Image perusahaan maupun produk yang 

dihasilkan secara global, agar mampu menarik serta meningkatkan loyalitas 

konsumen. Sektor bisnis Instant Messenger saat ini berkembang pesat di 

kawasan Asia, persaingan didominasi oleh LINE (Jepang), KakaoTalk (Korea 

selatan), WeChat (China), BBM (Kanada) dan WhatsApp (Amerika Serikat), 

Mereka saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. 
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Salah satu strategi yang dilakukan oleh penyedia layanan Instant 

Messenger ini adalah melalui penyampaian informasi dengan menayangkan 

iklan atau integrasi selebritas pada produk dengan menggunakan Brand 

Ambassador sebagai sarana promosi. Strategi ini dilakukan untuk 

mempengaruhi dan mengajak konsumen menggunakan produknya, tak 

terkecuali bagi LINE Corporation, produsen Instant Messenger yang berpusat 

di Jepang. Strategi ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk bersaing karena 

semakin banyak Instant Messenger bermunculan yang ingin merebut pasar 

Instant Messenger dunia, khusunya di Asia. Sebagai pemasar Internasional 

LINE patut mengetahui karakteristik pasar serta budaya setiap negara target 

pasarnya. Dengan menerapkan Brand Ambassador sebagai bentuk komunikasi 

untuk meningkatkan Brand Image, sehingga mempengaruhi keputusan 

pembelian. Berikut kerangka pemikiran Putra (2014): 

 

           

                     Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran Penelitian Putra (2014) 
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Beberapa hasil penelitian cenderung menunjukkan bahwa penggunaan 

Brand Ambassador memiliki efek paling positif. Brand Ambassador sangat 

berperan dalam membantu kelancaran aktivitas pemasaran baik secara lokal 

maupun global (Greenwood, 2012:78) dalam Putra (2014). Brand Ambassador 

akan membantu membuat hubungan emosional yang lebih kuat antara sebuah 

merek produk dengan konsumen sehingga secara tidak langsung akan 

membangun citra produk berdampak terhadap keputusan pembelian maupun 

pemakaian produk (Royan, 2004:8). 

Selanjutnya penelitian Putra (2014) diatas terdapat kesimpulan sebagai 

berikut: 

- Variabel Brand Ambassador (X) berpengaruh terhadap brand image 

(Y1) sebesar 56.2% (R Square = 0,562) dengan signifikasi 0,000 

sehingga H-0 ditolak.  

- Variabel Brand ambassador (X) berpengaruh terhadap variabel 

Keputusan pembelian (Y2) jenis pengaruh ada dua yaitu pengaruh 

langsung dan tidak langsung, pengaruh langsung antara variabel 

36,1% (R Square = 0,361) dan hubungan tidak langsung 24,7% (R 

Square = 0,247) serta pengaruh secara total adalah 36,1% + 24,7 % 

= 60,8% dengan signifikasi 0,000 sehingga H-0 ditolak.  

- Variabel Brand image (Y1) berpengaruh terhadap variabel 

(dimensi) Keputusan pembelian (Y2) sebesar 44,0% (R Square = 

0,440) dengan signifikasi 0,000 sehingga H-0 ditolak.  
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- Tidak terdapat perbedaan respon yang bermakna (p>α) berkaitan 

dengan brand ambassador (X) antara negara-negara di Asia 

(Thailand, Indonesia, India, Philippines, dan Malaysia) dengan nilai 

signifikan t sebesar 0,716 sehingga H-0 diterima.  

- Terdapat perbedaan respon terhadap brand image. Hal ini 

ditunjukan dari hasil uji anova variabel Brand image (Y1) memiliki 

nilai signifikan t sebesar 0,020, karena signifikansi t < α yaitu 0,020 

< 0,050. Terdapat perbedaan nyata pada respon terhadap brand 

image pada negara Malaysia dengan Thailand dan Malaysia dengan 

Filipina. sehingga H-0 ditolak.  

 

Dari hasil penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian ini, 

yaitu variabel dan sudut pandangnya. Pada penelitian ini akan melihat dari 

sudut pandang ilmu komunikasi, dimana belum ada penelitian dengan latar 

belakang sejenis terhadap brand OPPO. Penelitian ini ingin mengetahui Minat 

Beli konsumen yang timbul karena dipengaruhi oleh Kredibilitas Brand 

Ambassador OPPO, yaitu Raisa, pesan yang dikomunikasikan berupa Tagline 

Selfie Expert, serta Brand Awareness konsumen terhadap OPPO. 
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1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Sebagai produsen smartphone, OPPO tentu ingin produknya 

terjual dan menghasilkan profit bagi perusahaan. Untuk itu, OPPO 

perlu membuat strategi komunikasi pemasaran yang efektif. Dalam 

memasarkan produknya, OPPO melakukan berbagai strategi 

komunikasi pemasaran, seperti menggunakan artis ternama sebagai 

Brand Ambassador, serta positioning yang tepat sebagai camera phone 

merupakan nilai lebih yang ditawarkan kepada konsumen. Selain itu, 

didukung oleh promosinya yang agresif melalui iklan di seluruh media 

(Above The Line dan Below The Line).  

Sejak awal kehadirannya di pasar Indonesia, OPPO konsisten 

dalam mengeksplorasi fitur kamera sebagai kekuatan dalam bersaing 

dengan brand lain dan menggunakan Tagline Selfie Expert pada 

produknya. Untuk meningkatkan popularitas dan penjualan produk, 

OPPO menggandeng public figure yang memiliki Kredibilitas baik, 

yakni penyanyi Isyana Sarasvati dan pembalap F1 Rio Haryanto 

sebagai Brand Ambassador, kemudian dilanjutkan dengan Chelsea 

Islan, Reza Rahardian dan terakhir Raisa Andriana yang bahkan di 

branding sebagai salah satu varian dari F1s, yakni OPPO Raisa Phone. 

Khusus untuk Raisa, pasca resmi diperkenalkannya OPPO Raisa Phone 

ini, OPPO Raisa Phone mendapat respon baik di masyarakat. Dalam 
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waktu 24 jam smartphone ini habis terjual kepada 2.000 konsumen 

melalui salah satu situ e-commerce di Indonesia. 

Seperti yang diberitakan oleh www.kompas.com, penjualan 

perdana produk OPPO Raisa Phone diadakan secara serentak di lima 

kota besar di Indonesia yang menguasai penjualan, yaitu Jakarta, 

Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang. Pada kesempatan ini, 

sebanyak 6.000 orang membawa pulang edisi khusus OPPO F1s 

berwarna hitam bertanda tangan laser engraved dari Raisa. Kombinasi 

kampanye pemasaran yang agresif dengan menggunakan Brand 

Ambassador, Pesan Tagline dan produk berkualitas namun harga 

terjangkau, membuat OPPO menjadi penantang terkuat Samsung di 

Indonesia dan menempati posisi kedua di pasar smartphone Indonesia. 

Dari fenomena tersebut, adanya peningkatan penjualan OPPO 

seperti yang terlihat pada tabel 1.1, dimana sejak tahun 2016, OPPO 

mulai menggunakan Brand Ambassador dan Tagline Selfie Expert. Hal 

ini diduga Kredibilitas Brand Ambassador, yaitu Raisa, pesan yang 

dikomunikasikan oleh Raisa pada Tagline OPPO yang menarik 

perhatian, yaitu Selfie Expert, serta Brand Awareness OPPO dimata 

konsumen mempengaruhi Minat Beli konsumen. 

Pesan Tagline tersebut dikomunikasikan bersamaan dengan 

Brand Ambassador pada seluruh materi promosinya, mulai dari iklan 

cetak, iklan televisi, radio, billboard, brosur, media sosial dan masih 

banyak lainnya. Selain itu, Brand Awareness konsumen terhadap OPPO 

http://www.kompas.com/
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diduga mempengaruhi Minat Beli konsumen, yang kemudian menjadi 

tindakan membeli produk OPPO, sehingga penjualan OPPO meningkat 

dari tahun 2016 hingga 2017. 

Dari permasalahan diatas, perlu diteliti untuk mengetahui Minat 

Beli OPPO yang timbul, karena diduga adanya pengaruh dari 

Kredibilitas Brand Ambassador, yaitu Raisa, pesan Tagline Selfie 

Expert dan Brand Awareness OPPO. Hal inilah yang menjadi 

identifikasi masalah penelitian. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang 

dijelaskan diatas, dimana Kredibilitas Brand Ambassador, yaitu Raisa, 

pesan berupa Tagline Selfie Expert serta Brand Awareness OPPO 

diduga memiliki pengaruh terhadap Minat Beli OPPO, maka dalam 

penelitian ini telah dirumuskan satu masalah, yaitu: 

1. Apakah Kredibilitas Brand Ambassador OPPO, yaitu Raisa, 

Tagline OPPO Selfie Expert dan Brand Awareness OPPO 

(secara parsial dan simultan) mempengaruhi Minat Beli 

OPPO?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh Kredibilitas Brand Ambassador, Tagline 

OPPO Selfie Expert dan Brand Awareness OPPO (secara parsial 

dan simultan) terhadap Minat Beli OPPO pada mahasiswa di 

Jakarta. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik  

Manfaat akademik dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

memperdalam kajian – kajian teori dan konsep dalam 

ilmu komunikasi, khususnya yang berhubungan dengan 

strategi komunikasi pemasaran dalam memilih Brand 

Ambassador dan cara mengkomunikasikan pesan pada 

iklan melalui Tagline. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

kajian ilmu komunikasi di bidang strategi komunikasi 

pemasaran, khususnya dalam menciptakan Brand 

Awareness dan berujung pada Minat Beli konsumen, 

melalui penggunaan Brand Ambasador dan pesan berupa 

Tagline yang dikomunikasikan oleh Brand Ambassador. 
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3. Hasil penelitian ini dapat menambah bukti kebenaran 

dan memperkuat Teori Kredibilitas Sumber dan Teori 

AIDA dalam kajian ilmu komunikasi. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini digunakan oleh peneliti yang bekerja 

sebagai Marketing Communication sebagai referensi 

atau benchmark dalam menentukan strategi komunikasi 

pemasaran, khususnya dalam menciptakan Brand 

Awareness dan Minat Beli konsumen. 

2. Hasil penelitian ini digunakan sebagai sumber informasi 

yang berguna bagi individu maupun perusahaan dalam 

strategi komunikasi pemasaran, khususnya komunikasi 

pada iklan, sehingga Teori Kredibilitas Sumber dan 

Teori AIDA dapat diimplementasikan dengan maksimal. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Bab I pada penelitian ini menjelaskan latar belakang masalah dari 

berbagai sumber, identifikasi masalah yang menjelaskan signifikansi dengan 

penelitian sebelumnya tentang penggunaan Brand Ambassador, rumusan 

masalah, hingga tujuan dan manfaat penelitian. 
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 Bab II berisi tentang subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian 

adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Tarumanagara, 

sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh Kredibilitas Brand 

Ambassador, yaitu Raisa, Tagline OPPO Selfie Expert dan Brand Awareness 

OPPO terhadap Minat Beli smartphone OPPO. 

 Bab III menjelaskan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Tinjauan 

pustaka berisi penjelasan tentang teori yang akan diuji dalam penelitian ini, 

serta konsep yang berkaitan dengan analisa yang akan dilakukan. Kerangka 

pemikiran menggambarkan tentang alur berpikir peneliti dari awal mempelajari 

peningkatan penjualan OPPO sejak adanya Brand Ambassador Raisa, Tagline 

Selfie Expert, serta Brand Awareness OPPO termasuk model analisa yang akan 

digunakan saat mengolah data statistk di Bab V. 

 Bab IV menguraikan semua hal yang berkaitan dengan metodologi 

penelitian, mulai dari paradigma penelitian, metode penelitian, populasi dan 

sampel, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, pengolahan dan 

rencana analisis data. 

 Bab V merupakan hasil penelitian dan pembahasan dimana hasil uji 

statistik seluruh variabel dijabarkan dari awal hingga akhir dan dijelaskan pada 

pembahasan yang didasari oleh teori, konsep, kerangka pemikiran dan 

hipotesis dari Bab III. 

  Bab VI merupakan bab akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan merupakan penjelasan singkat dari hasil analisa penelitian, 
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sedangkan saran merupakan masukan untuk perbaikan kedepan maupun 

penelitian lebih lanjut. 

 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, fenomena peningkatan penjualan OPPO diduga 

karena adanya pengaruh Brand Awareness, serta berbagai faktor, seperti 

penggunaan Brand Ambassador yang kredibel, Tagline yang tepat, iklan yang 

agresif, aktivitas ATL dan BTL yang massif dan masih banyak lainnya.  

Dari beberapa faktor tersebut, peneliti fokus meneliti pengaruh 

Kredibilitas Brand Ambassador, Tagline dan Brand Awareness terhadap Minat 

Beli, karena diduga faktor tersebut yang paling kuat dalam mempengaruhi 

Minat Beli.  

Penelitian ini fokus pada dua teori, yaitu Teori Kredibilitas Sumber 

oleh Hovland dan Teori AIDA oleh Kotler dan Keller, karena teori ini 

berkaitan dengan ilmu komunikasi, dimana teori ini menyatakan bahwa 

seseorang lebih mudah dipersuasi dan cenderung percaya pada sumber yang 

kredibel.  

Populasi penelitian ini dibatasi hanya pada Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Komunikasi angkatan Tahun 2017 di Universitas Tarumangara. Dari populasi 

tersebut, jumlah sampel yang dipilih sebanyak 162 orang yang sesuai dengan 

karakteristik yang sudah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, dibatasi 

hanya membahas semua hal yang berkaitan dengan ilmu komunikasi dan 

menganalisa dari sudut pandang ilmu komunikasi. 




