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Abstrak

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk melihat bagaimana brand ambassador pada perusahaan
zalora, bagaimana brand image pada perusahaan zalora, serta untuk menghitung seberapa besar pengaruh
brand ambassador terhadap brand image pada perusahaan online zalora.co.id
Penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif, metode yang digunakan adalah metode
deskriptif dan kausalitas dengan 385 responden sebagai objek penelitian, responden yang di ambil
ialah setiap konsumen dari perusahaan online zalora.co.id. Skala yang digunakan pada penelitian ini
adalah skala likert dengan menggunakan teknik pengujian data peneliti Uji validitas dan reliabilitas
dengan sempel 50 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana.
Variabel yang diteliti adalah brand ambassador sebagai variabel independen serta brand image
sebagai variabel dependen.
Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa variabel brand ambassador berpengaruh signifikan
terhadap variabel brand image, sedangkan hasil uji regresi sederhana menunjukan terdapat hubungan
yang sangat kuat dan positif dengan persentase sebesar 89,6% maka dapat disimpulkan bahwa
hubungan kedua variabel tersebut searah dan variabel brand ambassador berpengaruh langsung dan
signifikan terhadap variabel brand image.
Kata Kunci : Brand Ambassador, Brand Image, Regresi Sederhana.

Abstract
This research was made to see how the brand ambassador of zalora company, how the brand
image of zalora company, also to calculate how much influence of the brand ambassador to the brand
image of the company's online of zalora.co.id
This research used the descriptive and verification, the method which used is descriptive method
and causality with 385 respondents as the research object, the respondents were taken from
each consumer from the online company of zalora.co.id. The scale used in this study is the Likert scale
by using testing techniques researchers data Validity and reliability with a sample of 50 respondents.
Data analysis technique used is simple regression analysis. Variables which are researched is the brand
ambassador as the independent variable and brand image as the dependent variable.
Based on the results of the study was found that the variable brand ambassador significantly
effect to the brand image variable, while the simple regression test results indicate there is a very strong
and positive with a percentage of 89.6%, because of that can be concluded that the relationship between
the two variables are unidirectional and variable of brand ambassador was directly influence and
significantly impact to the brand image variables.
Keywords: Brand Ambassador, Brand Image, Simple Regression
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Pendahuluan

Perkembangan teknologi internet ini terjadi sangat pesat di dunia bisnis, salah satu buktinya ialah telah
terbentuknya e-commerce yang membuat kompetensi internet sebagai media bertransaksi yang mudah
dan cepat semakin berkembang. E-commerce didasarkan pada sifatnya yang virtual, maka tidak ada
lagi batas antara barang dan orang, produsen dan end-user, lokal dan international. Perkembangan Eshopping di Indonesia saat ini sangatlah pesat. Terdapat banyak situs jual beli online yang dapat menjadi
pilihan untuk konsumer dalam membeli serta menjual barang secara online. Didorong oleh peta
persaingan yang ketat, saat ini telah bermunculan beragam nama yang memainkan bisnis online shoping
yang tidak hanya di dominasi oleh satu macam online shop saja seperti ZALORA. Zalora sendiri adalah
salah satu situs e-commerce fashion yang cukup besar dan terkenal di Indonesia dengan rata-rata per hari
mencapai 150.000 pengunjung. ZALORA memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Dunia
Indonesia (MURI) sebagai Situs Perdagangan Fashion Terbesar di Indonesia. Image dapat dibangun
melalui komunikasi yang baik dari suatu perusahaan bermula dari penggunaan ciri khas yang tidak
mudah berubah atau konsisten karena sesuatu yang tetap itu mudah diingat oleh seseorang. Image
terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima (Rakhmat,2005:224). Namun untuk membangun
brand image zalora yang kuat tentu tidaklah mudah. Dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat,
untuk membuat brand image zalora dapat selalu di ingat oleh konsumen, perusahaan zalora harus
berhasil menciptakan brand image yang cukup kuat, Strategi yang digunakan perusahaan zalora untuk
membangun brand image ialah dengan mulai menggandeng brand ambassador. Pemakaian brand
ambasador sebagai daya tarik iklan dinilai dapat mempengaruhi prefensi konsumen karena brand
ambassador dapat menjadi reference group yang mempengaruhi perilaku konsumen. Penulispun
memilih meneliti pengaruh dari brand ambassador yang ditetukan oleh perusahaan zalora. Hal
tersebut dilakukan agar peneliti dapat mengetahui apakah brand ambassador yang dipilih oleh
perusahaan mempengaruhi brand image dari perusahaan zalora . Penulis menggunakan referensi dari
penelitian yang dilakukan oleh Nihayatul Mardiyah berjudul “Pengaruh Brand Ambassador terhadap
Brand Image Sabun Lux di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta”, yang berguna dan akan
mempermudah dalam membantu menganalisis mengenai topik yang akan diteliti. Dari hasil penelitian
tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh brand ambassador terhadap brand image
sabun kecantikan Lux. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji statistik menggunakan uji regresi linear
sederhana. Hasil pengujian menunjukkan nilai R square sebesar 0,32. Artinya brand ambassador
dapat menjelaskan kontribusi pengaruhnya terhadap variasi brand image produk sabun kecantikan Lux
sebesar 32% dan sisanya sebesar 68% dijelaskan oleh faktor-faktor selain brand ambassador.
Berdasarkan asumsi diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dan menyusun suatu
penelitian skripsi tentang ada tidaknya pengaruh brand ambassador terhadap brand image perusahaan
online ZALORA. Untuk itu peneliti ingin memberikan judul dari penelitian ini adalah : “PENGARUH
BRAND

AMBASSADOR

TERHADAP

BRAND

ZALORA.CO.ID”
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Tinjauan Pustaka
a. Konsep Pemsaran
Sudah tidak diragukan lagi, bahwa trend dan kekuatan yang menentukan abad ke – 21 juga
mengarahkan perusahan-perusahan bisnis pada serangkaian kepercayaan dan praktik baru.
Pemasaran merupakan proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan
membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari
pelanggan sebagai imbalannya (Kotler & Armstrong 2012:29)

b.

Brand Ambassador
VisCAP Model ,(2012:88) Penggunaan brand ambassador dilakukan oleh perusahaan
untuk memengaruhi atau mengajak konsumen. Hal ini bertujuan agar konsumen tertarik
menggunakan produk, terlebih karena pemilihan brand ambassador biasanya didasarkan pada
pencitraan melalui seorang selebrititas yang terkenal
Brand ambassador adalah ikon budaya atau identitas,dimana mereka bertindak
sebagai alat pemasaran yang mewakili pencapaian individualisme kejayaan manusia serta
komodifikasi dan komersialisasi suatu produk. Turner, Bonner & Marshall (2012:13)
menyebutkan “Increasingly”, celebrities are being asked to take on a certain amount of
cultural activism as among the obligations which come with their visibility.

c.

Citra Merek (Brand Image)
“Brand image can be defined as a perception about brand as reflected by the brand
association held in consumer memory”. Hal ini berarti citra merek adalah persepsi tentang
merek yang digambarkan oleh asosiasi merek yang ada dalam ingatan konsumen (Keller,
2012:93).
“Brand association is anything linked in memory to a brand”. Pengertian ini menunjukan
bahwa asosiasi merek adalah sesuatu yang berhubungan dengan merek dalam ingatan konsumen
(Aaker, 2010:109).

d. Hubungan antara Brand Ambassador dengan Brand Image
Sebagai suatu cara menarik perhatian para konsumen, strategi pemasar yang dapat
dilakukan para produsen ialah dengan patut mengetahui karakteristik pasar serta budaya setiap
target pasarnya. Cara yang dapat dilakukan ialah dengan menerapkan brand ambassador
sebagai bentuk komunikasi untuk meningkatkan brand image, sehingga mempengaruhi
keputusan pembelian. 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). Brand ambassador akan membantu
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membuat hubungan emosional yang lebih kuat antara sebuah merek/perusahaan dengan
konsumen sehingga secara tidak langsung akan membangun citra produk berdampak terhadap
keputusan pembelian maupun pemakaian produk (Royan, 2014:8).

e. Kerangka Pemikiran

Brand Ambassador
(X)
-

Brand Image (Y)

Visibility

Keller (2012)

- Credibility
- Attraction
- Power
VisCAP Model (2009)

3. Metodologi Penelitian
a. Jenis Penelitian
Dilihat dari tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono
(2008:11) metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain. Sedangkan penelitian verifikatif atau
penelitian kausalitas menurut Malhotra (2010:85) merupakan penelitian untuk menguji
kebenaran hubungan kausal (causal-and-effect), yaitu hubungan antara variabel independen
(yang mempengaruhi) dengan variabel dependen (yang dipengaruhi).
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif

yaitu metode

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis
data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di
tetapkan. (Sugiyono, 2012:8).
b. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna situs belanja online zalora.co.id dan dalam
penelitian ini jumlah populasi dari pengguna situs belanja online zalora.co.id tidak diketahui
dengan pasti jumlahnya. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan
nonprobability sampling dengan metode accidental sampling. Menurut Sugiyono (2009:120)
accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja
yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila
dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data.
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c. Teknik Analisis Data
Analisis deskriptif digunakan untuk menafsirkan data-data dan keterangan yang telah
diperoleh dari responden dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengklasifikasikan
data-data tersebut agar diketahui bagaimana pengaruh brand ambassador terhadap brand
image pada perusahaan zalora.co.id.
d. Analisis Regresi Sederhana
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
variabel independen yaitu brand ambassador (X) terhadap variabel dependen yaitu brand image
(Y) pada perusahaan online zalora.co.id.

e. Uji Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh brand ambassador terhadap
brand image pada Perusahaan online Zalora.co.id .
Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS diperoleh nilai t hitung sebesar 39,486. Nilai t tabel
dihitung berdasarkan α = 5% (0,05) dan df = n-2 = 385-2 = maka diperoleh nilai t tabel
sebesar 1,966. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 39,486 > 1,966 maka H0 ditolak,
artinya terdapat pengaruh brand ambassador terhadap brand image pada perusahaan online
zalora.co.id

4. Pembahasan Hasil Penelitian
a. Brand Ambassador pada Zalora.co.id
Berdasarkan hasil analisis deskriptif, didapatkan bahwa brand ambassador yang dimiliki oleh
perusahaan online secara keseluruhan termasuk pada pada katergori baik di mata konsumen. Hal
ini di tunjukan dengan nilai persentasi skor total

yang di dapat sebsesar 17.368 dan

menghasilkan nilai persentase sebesar 75,19%.
b. Brand Image pada Zalora.co.id
Berdasarkan hasil analisis deskriptif, didapatkan bahwa pengaruh brand ambassador terhadap
brand image yang dimiliki perusahaan online zalora.co.id sudah termasuk dalam kategori
baik dimata konsumen. Hal ini ditunjukan dengan nilai persentase skor total yang di dapat
sebesar 11.721 dan menghasilkan nilai persentase sebesar 76,11%.
c. Pengaruh Brand Ambassador terhadap Brand Image pada situs belanja online Zalora.co.id.
Tingkat hubungan antara brand ambassador dengan brand image termasuk dalam katergori
yang sangat kuat dan searah, yaitu sebsesar 0,896. Adapun besarnya pengaruh brand
ambassador terhadap brand image sebesar 80,28% dan sisanya 19,72% dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak di teliti.
Struktur jalur antara brand ambassador dengan brand image adalah Y = 1,142 + 0,736

X.

Untuk mengetahui apakah brand ambassador berpengaruh terhadap brand image, maka di
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lakukan uji hipotesis. Karena nilai thitung sebesar 39,486 lebih besar dari nilai ttabel yaitu 1,966,
maka H0 ditolak. Artinya, brand ambassador berpengaruh secara signifikan terhadap brand
image pada situs belanja online zalora.co.id.

5. Kesimpulan
a. Dari hasil analisis deskriptif, tanggapan responden terhadap brand ambassador yang
dilakukan oleh perusahaan online zalora.co.id berada pada tingkat range yang baik yaitu
75,19%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen menyambut baik secara keseluruhan konsep
brand ambassador yang di laksanakan oleh perusahaan online zalora.co.id..
b.

Brand Image yang timbul terhadap brand ambassador yang di lakukan perusahaan online
zalora.co.id memiliki kontribusi yang positif. Hal ini di tunjukkan oleh hasil analisis deskriptif
dengan persentase rata-rata brand image yang berada di range 76,11%.

c. Besarnya pengaruh brand ambassador terhadap brand image yang dilakukan oleh perusahaan
online zalora.co.id memliki kontribusi yang baik dan positif dan signifikan sebesar 0,896.
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