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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Persaingan brand pada beberapa tahun ini semakin ketat. Hal ini 

dikarenakan kemajuan teknologi dan daya beli masyarakat yang membuat produk-

produk dari sebuah brand sangat mudah diterima oleh masyarakat, terutama di 

Indonesia. Faktor lain yang juga memengaruhi adalah tingkat konsumsi 

masyarakat Indonesia yang memang tinggi. Menurut hasil survei The Conference 

Board Global Consume Confidence Survey pada tahun 2019 berkolaborasi dengan 

Nielsen merilis Indonesia berada dalam urutan ketiga negara teroptimistis di dunia 

setelah India dan Filipina. Indonesia memiliki Indeks Keyakinan Konsumen 

(IKK) global pada kuartal IV-2018 adalah sebesar 107 meningkat satu poin 

dibanding tahun sebelumnya 106. Sedangkan IKK Global India tercatat 133 dan 

Filipina 131. (Hafiyyan, 2019) 

 Dari fenomena mengenai tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang 

tinggi di atas, menunjukkan bahwa memang tingkat optimisime masyarakat 

Indonesia memiliki keterkaitan terhadap tingkat belanja masyarakat Indonesia. 

Keadaan tersebut membuat brand-brand melihat hal tersebut sebagai sebuah 

peluang untuk merebut pangsa pasar di Indonesia. Salah satu brand yang saat ini 

sedang menghadapi persaingan ketat adalah brand Adidas. Adidas adalah 

perusahaan multinasional yang didirikan dan berkantor pusat di Herzogenaurach, 

Jerman, yang merancang dan memproduksi sepatu, pakaian, dan aksesori. Adidas 
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adalah produsen pakaian olahraga terbesar di Eropa, dan terbesar kedua di dunia, 

setelah Nike. Adidas sendiri dibawahi oleh Adidas Group, yang terdiri dari 

perusahaan pakaian olahraga Reebok, dimana 8,33% saham perusahaan ini 

dipegang oleh klub sepak bola Jerman Bayern Munich, dan Runtastic, sebuah 

perusahaan teknologi kebugaran Austria. (O’Connell, 2009) 

Sejarah Adidas dimulai oleh Adolf Dassler di rumah ibunya; Adolf 

Dassler bergabung dengan kakak lelakinya Rudolf pada tahun 1924 dengan nama 

Pabrik Sepatu Dassler Brothers. Pada tahun 1949, setelah putusnya hubungan 

antara pemilik Adidas, Adolf menciptakan Adidas, dan Rudolf mendirikan Puma, 

yang menjadi saingan bisnis Adidas. Logo Adidas digambarkan dengan tiga garis, 

yang digunakan pada semua produk pakaian dan sepatu perusahaan sebagai salah 

satu cara untuk melakukan pemasaran. (adidas/group.com) 

Dalam penelitian ini, produk Adidas Yeezy akan menjadi fokus utama. 

Adidas Yeezy adalah kolaborasi mode antara merek pakaian olahraga Jerman 

Adidas dan desainer Amerika Kanye West. Kolaborasi ini menjadi terkenal karena 

sepatu ketsnya, dan  sneakers Yeezy Boost yang telah dianggap sebagai salah satu 

merek sneaker paling berpengaruh di dunia. Sementara sebagian besar dikenal 

karena sepatu non-formal. Dari beberapa kolaborasi yang dijalankan juga 

menghasilkan kemeja, jaket, celana olahraga, kaus kaki, dan sepatu wanita. 

Penelitian ini dijalankan dengan fokus produk Yeezy karena adanya 

masalah atau fenomena pada produk Yeezy ini, di mana dalam pendapatan kuartal 

ke 3 tahun 2019, brand asal Jerman ini juga menjelaskan bahwa beberapa outlet 

juga mengalami penurunan dalam penjualan Yeezy dan hal ini menghambat 
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pertumbuhan brand Adidas. Laporan penjualan dari E-commerce juga menujukan 

kuartal ke 3 lebih rendah dari kuartal ke 2, hal tersebut dapat dilihat dari 

penurunan penjualan sebesar 37% ke 14%. Penurunan penjualan tersebut 

menunjukkan bahwa memang sedang terjadi permasalahan pada produk Adidas 

Yeezy. Melihat dari fenomena tentang turunnya penjualan produk Adidas Yeezy, 

membentuk minat peneliti untuk membahas mengenai produk Adidas Yeezy, 

terutama dari perilaku konsumen terhadap produk Adidas Yeezy.  

Menurut (Belch & Belch, 2007, h. 46) Keputusan pembelian konsumen 

adalah 

One of the processes in consumer behavior. Consumer behavior can be 

defined as the processes and activities that people do when searching, choosing, 

buying, using, evaluating and disposing of the products and services to meet their 

needs and desires. 

 

Saat seorang konsumen memiliki respons terhadap sebuah produk, maka 

akan meningkatkan peluang untuk membeli produk tersebut. Tentunya, banyak 

faktor yang melandasi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk, dan 

ilmu komunikasi memiliki peran tersendiri, salah satunya saat sebuah brand 

menggunakan brand ambassador. Hal ini juga diperkuat dari jurnal (Soniya & 

Raja, 2018) yang membahas mengenai pengaruh brand ambassador terhadap 

perilaku pembelian menyatakan bahwa memang brand ambassador menjadi salah 

satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan pembelian. 

Menurut (Andersson & Ekman, 2009), Brand ambassador berperan 

sebagai seseorang yang memastikan kualitas fitur dari sebuah produk serta hal-hal 

yang membedakan produk dengan pesaing serta memberi produk tersebut daya 
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tarik dan dapat memengaruhi orang-orang untuk membeli produk tersebut. 

Penggunaan brand ambassador tidak hanya lebih hemat biaya, tetapi juga lebih 

efektif daripada alat pemasaran lainnya seperti periklanan. Dengan adanya brand 

ambassador, tentunya akan membuat masyarakat semakin tertarik untuk membeli 

sebuah produk, karena mayoritas brand ambassador tentunya memiliki kekuatan 

untuk menarik perhatian fans atau masyarakat.  

Brand ambassador akan membantu menciptakan hubungan emosional 

yang lebih kuat antara merek atau perusahaan dengan konsumen sehingga secara 

tidak langsung akan membangun citra dampak produk pada keputusan pembelian 

dan penggunaan produk. Brand Ambassador akan menjelaskan proses 

penggunaan produk dan manfaat dari itu dan mengapa pelanggan harus membeli 

produk ini. Pelanggan menganggap merek memiliki kualitas yang sangat unggul 

hanya karena telah didukung oleh kepribadian favorit mereka dan berdasarkan ini 

pelanggan memulai pengesahan tersebut sebagai salah satu indikator kualitas 

unggul untuk merek ini. Dengan bantuan seorang Brand Ambassador dan 

kredibilitas perusahaan memainkan peran yang sangat signifikan dalam sikap 

konsumen terhadap iklan dan penarikan merek juga. (Wang & Hariandja, 2016) 

Menurut Alshuaibi et al, (2016, h. 155-161) “brand ambassadors are the 

people or representatives of a brand who are ambassadors of the brand and are 

useful as a media to promote a brand”. Merujuk pada objek penelitian ini, yaitu 

Adidas Yeezy, saat ini Adidas Yeezy menggunakan Kanye West sebagai brand 

ambassador mereka. Kanye West adalah penyanyi rap, penyanyi, penulis lagu, 

produser rekaman, pengusaha dan perancang busana. Kanye West adalah salah 
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satu musisi paling terkenal di abad ke-21, dengan musiknya telah menyebar ke 

berbagai gaya, ia terkenal dengan ciri khasnya yaitu menggabungkan berbagai 

pengaruh eklektrik termasuk hip hop, soul, pop barok, elektro, rock indie, dan 

synth-pop. Kanye West awalnya mendesain sepatu untuk Adidas pada tahun 2006, 

tetapi tidak pernah dirilis. Oleh karena itu, ia memilih untuk bekerja sama dengan 

brand lain yaitu Bape. Kerja sama antara Kanye West dan Bape menghasilkan 

sepasang sepatu bernama "College Dropout". Bapesta, yang sekarang cukup 

langka dan dijual dengan harga yang tinggi. Kanye West juga mendesain sepatu 

untuk Louis Vuitton dan Giuseppe Zanotti, dan terutama Nike. Kolaborasinya 

dengan Nike berlangsung selama lima tahun dan menghasilkan 3 jenis sepatu 

yaitu, dua siluet, Yeezy 1 dan Yeezy 2 . Selanjutnya pada tahun 2013, setelah 

perilisan produk sepatu "Red October" Air Yeezy 2s, Kanye West secara resmi 

meninggalkan Nike. Ia mengklaim bahwa Nike tidak akan membayar royalti 

untuk desain sepatunya. Hal ini pada akhirnya membuat Kanye West berpindah ke 

Adidas. Pada bulan Februari 2015, setelah memastikan diri berkolaborasi dengan 

Adidas, Kanye West langsung memulai perancangan desain sepatu pertamanya 

yaitu "Yeezy Season 1" dan berhasil meraih penjualan yang memuaskan. "Yeezy 

Season 2" dan "Yeezy Season 3" juga ternyata berhasil mendapatkan pangsa pasar 

tersendiri. (Kanye West Had Officially Joined The Billionaires Club, 2020) 

Kanye West, sebagai brand ambassador, pastinya memiliki pengaruh 

terhadap perilaku pembelian konsumen Adidas. Hal ini juga dibuktikan dari 

penelitian sebelumnya yang dijalankan oleh Wang dan Hariandja (2016), dan 

Soniya dan Raja (2018) yang juga menyatakan bahwa memang brand ambassador 
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dapat berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen. Oleh karena itu, 

Kanye West sebagai brand ambassador perlu memperhatikan segala aspek dari 

dalam dirinya untuk menjaga citra dirinya sehingga dapat menjadi brand 

ambassador yang baik dan dapat mempengaruhi perilaku konsumen Adidas. 

Namun, sebaliknya dengan yang diharapkan, dari hasil observasi yang dijalankan, 

ternyata ditemukan bahwa Kanye West sering melakukan tindakan yang bersifat 

kontroversial dan dapat mengancam kredibilitasnya.  

Beberapa kasus kontroversial yang menimpa Kanye West seperti video 

pribadinya dengan Kim Kardarshian, komentarnya mengenai masalah 

perbudakan, hinaan terhadap sesama artis seperti Taylor Swift, serta album-album 

yang sering menuai kontroversi yang terjadi pada Kanye West memang membuat 

dirinya menjadi salah satu perhatian masyarakat dan bersifat kontroversial. 

Namun, di balik hal tersebut, pada dasarnya tindakannya membentuk sebuah 

pribadi unik dan berbeda dan hal inilah yang diduga dapat memengaruhi perilaku 

konsumen dalam membeli produk Adidas Yeezy. Oleh karena itu, penelitian ini 

akan mencoba membahas bagaimana seorang brand ambassador seperti Kanye 

West yang kontroversial dapat mempengaruhi perilaku pembelian. 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa aspek dari seorang brand 

ambassador agar dapat dinyatakan sebagai brand ambassador yang baik meliputi 

kesesuaian dengan pekerjaan, kecocokan antara brand dengan selebriti, 

kredibilitas, tampilan dan kharisma. Kelima hal inilah yang akan diteliti yang 

diduga dapat berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk membeli produk 

Adidas Yeezy. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Brand Ambassador telah menjadi salah satu strategi yang dijalankan 

sebuah perusahaan untuk meningkatkan pembelian dari konsumen terhadap brand 

mereka. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penjualan 

sepatu Yeezy yang mengalami penurunan sebesar 37% ke 14% yang 

membuktikan buruknya perilaku pembelian konsumen atas brand sepatu Yeezy 

dan diduga hal tersebut dapat terjadi karena brand ambassador yang digunakan 

oleh pihak Adidas yaitu Kanye West yang sering melakukan tindakan-tindakan 

kontroversial seperti menghina sesama artis, merekam hubungan intim, serta 

mengeluarkan album-album yang kontroversial. Sikap dan tindakan tersebut 

diduga dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen atas produk sepatu 

Adidas Yeezy. Hal ini dikarenakan saat seorang endorser memiliki sikap dan 

watak yang kontroversial biasanya, banyak orang yang kurang menyukai sehingga 

membuat produk yang di-endorse menjadi tidak laku, sedangkan apabila seorang 

brand ambassador memiliki kredibilitas dan image yang baik, biasanya akan 

membuat orang lebih berminat untuk membeli produk karena orang tersebut 

merasa senang untuk dapat mendukung produk yang di-endorse oleh brand 

ambassador yang kredibel. 

Penelitian terdahulu yang dijalankan oleh Soniya dan Raja (2018), 

Bachrun, Y. Anggreyni (2015) Goutam. D (2013), dan Arora (2017) meneliti 

mengenai pengaruh brand ambassador terhadap perilaku pembelian konsumen. 

Dalam penelitian tersebut produk yang diteliti adalah produk minuman dan sepatu 

olah raga, produk kecantikan. Dari penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa 
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memang brand ambassador dengan segala elemen yang melekat dalam diri 

seorang brand ambassador dapat memengaruhi perilaku pembelian konsumen. 

Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba menerapkan konsep dari penelitian 

sebelumnya pada produk sepatu Adidas Yeezy dengan brand ambassador mereka 

yaitu Kanye West.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh 

brand ambassador terhadap perilaku pembelian konsumen atas produk Adidas 

Yeezy? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui besar pengaruh brand ambassador 

terhadap perilaku pembelian konsumen atas produk Adidas Yeezy. 

 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan dari penelitian ini dapat dipecah menjadi dua yaitu kegunaan 

akademik dan kegunaan praktis. Berikut adalah penjabaran dari kegunaan 

penelitian ini: 

a. Kegunaan Akademik 
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Kegunaan akademik dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi 

mengenai peranan brand ambassador dalam membentuk perilaku pembelian, teori 

dan konsep serta gambaran secara statistic mengenai pengaruh dari brand 

ambassador terhadap perilaku pembelian 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk membantu brand-brand yang 

saat ini sedang berkembang dalam meningkatkan dan mempertahankan perilaku 

pembelian dari konsumen atas brand mereka terutama dengan menggunakan 

brand ambassador sehingga nantinya brand-brand tersebut dapat bersaing dengan 

brand lainnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut adalah sistematika penelitian ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar atau alasan utama 

penelitian ini dijalankan meliputi latar belakang dari penelitian ini, 

masalah-masalah yang ditemukan, tujuan dari penelitian ini, serta 

kegunaan dari penelitian ini. 

BAB II OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai objek yang akan diteliti meliputi 

branding, brand ambassador, consumer behavior dan perilaku 

pembelian. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori dan konsep dari 

penelitian ini, hipotesis dari penelitian ini, kerangka pemikiran 

serta model dari penelitian ini. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode statistika, populasi dan 

sampel, alat ukur serta seluruh metode-metode yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalah penelitian ini. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dari penelitian ini, temuan 

baru serta implikasi yang dapat diterapkan dari hasil analisa 

statistika yang telah dijalankan. Pada bab ini juga akan dibahas 

bagaimana keterkaitan hasil penelitian dengan teori yang 

digunakan 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini dijelaskan hasil dari penelitian secara keseluruhan, 

serta rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. 

 

 

 

 

 

 


